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Bevezetés 

 

A nyilvánosság ma a társadalomtudományok egyik központi fogalma, de története Hegelig, 

Tocqueville-ig, vagy újabban Arendtig és Habermasig nyúlik vissza. Legújabban az 1980-

1990-es években lett divatos, amikor más fogalmakkal és jelenségekkel – mint például a civil 

társadalom, az egyesületek, vagy a társadalmi mozgalmak – egyidejőleg azért kapott ismét 

nagy figyelmet, mert segítségével jobban leírhatónak és megérthetınek tőntek a Kelet-

Európában és a Szovjetunióban zajló politikai változások. 

A nyilvánosságról való társadalomtudományos gondolkodást az 1960-as évektıl fogva 

elsısorban Habermas nézetei határozzák meg.1 Munkám során magam is kiemelkedı 

fontosságúnak tartom ezt a tradíciót, amely a polgári nyilvánosságot – a definíciót a 

legtömörebbre fogva – a közhatalom feletti kritika céljából összegyőlı magánszemélyek 

vitázó-érvelı eszmecseréjeként tekinti. Az elsı fejezet elsı felében Habermas elméletét 

mutatom be. A teória megjelenése óta eltelt idıben a szociológusok, politológusok, 

filozófusok és nem utolsó sorban történészek részérıl Habermas-szal szemben 

megfogalmazott kritikák nyomán azonban ezt a definíciót, munkám céljának megfelelıen a 

fejezet következı részeiben kiterjesztem. Elıbb Andreas Gestrich abszolutizmus és 

nyilvánosság viszonyát vizsgáló munkáját2 ismertetem, amely egyfelıl a politikán túlra 

tejreszti ki az eredeti elgondolás határait és az elemzés körébe vonja a nem intézményesített 

keretek között formálódó nyilvánosságot is; másrészt pedig a nyilvánosság potenciális 

résztvevıinek körét is kitágítja, amennyiben a Habermas elméletében kitőntetett – és 

kizárólagos – helyet kapó középrétegek mellett az alsóbb társadalmi csoportok 

nyilvánosságban való részvételének különféle technikáira is rámutat. Azután Richard Sennett 

– recepcióját tekintve Habermasétól némiképp elmaradó, de a történettudományban 

ugyancsak – meghatározó munkáját3 ismertetem azt a lényegi meglátását a középpontba 

helyezve, amely a nyilvánosságot az ismeretszerzés helyeként gondolja el. Ezek után térek át 

a nyilvánosság történetének magyarországi vizsgálatainak ismertetésére. Nálunk a 

közvélemény és a nyilvánosság fogalmának elmélettörténetileg megalapozott vizsgálatával 

                                                 
1 Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris, 1999. 
2 Gestrich, Andreas: Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 
18. Jahrhunderts.  (Vanderhoeck & Ruprecht, Kritische Studien zur Geschichtwissenschaft 103.) 1993. 
3 Sennett, Richard: A közéleti ember bukása. Helikon, 1998. 
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Veliky János és Gergely András foglalkozott elsıként. Az ı tanulmányaikban,4 valamint 

Pajkossy Gábor késıbbi, ugyancsak átfogó bemutatásában5 a nyilvánosság a habermasi 

elméletnek megfeleltethetıen, a „politikai nyilvánosság” értelmében kapott figyelmet. Már 

ezek a tanulmányok is felhívják a figyelmet a sajtó és az egyesületek nyilvánosságban 

betöltött szerepének jelentıségére, jóllehet ezeket elsısorban a politikai ismeretszerzés és 

véleménynyilvánítás fórumaiként, a „demokrácia iskoláiként” értékelik. Sennett –

pszichologizáló – elméletének magyarországi adaptálására csak az 1990-es évek végén került 

sor, akkor is csak töredékesen. Gyáni Gábor6 Budapest példáján azt mutatta meg, hogy a 

privát élet és a közösségi lét 19. század utolsó harmadában lezajló egymástól való elválásával 

milyen átalakuláson mentek át az ismeretszerzés helyeként funkcionáló közterek. Lipták 

Dorottya pedig a Ferenc József korabeli újságolvasási szokások vizsgálata során használta a 

sennetti indíttatású közélet-felfogást.7 

Meghatározó elméleteinek áttekintése után, azok legfontosabb belátásait a történeti 

kutatás lehetıségei szempontjából mérlegelve saját munkám céljára a nyilvánosságot értékek, 

gondolkodásmódok, viselkedések közvetítésére alkalmas fórumok összességeként definiálom.  

Dolgozatomban a lokális kutatás módszerét veszem alapul, ennek értelmében a 

cselekvéseket, megnyilatkozásokat elıször saját kontextusukban tanulmányozom, a helyibıl 

kiindulva igyekszem megérteni a nagyobb léptékő összefüggéseket (és nem pedig fordítva, a 

strukturálisból és globálisból kiindulva próbálom egy elızetesen adott mintázatba 

beleerıltetni a helyi szinten győjtött adatokat). A földrajzi ihletéső, lokális vagy regionális 

kutatásnak Nyugat-Európában, fıként Franciaországban meghatározó hagyománya van, ahol 

a lokalitás úgy nyer értelmet mint természetes gazdasági és társadalmi alapegység, amelyet a 

mindennapi társadalmi gyakorlat tart össze. Hasonlóképp, a német történetírásban is létezik az 

ún. Lokalgeschichte, ez esetben a lokalitás nem annyira a földrajzilag lekicsinyített lépték 

értelmében kap jelentést, inkább a megfigyelés fókuszának összébb húzása, a 

problémaközpontúság a jellegadó a szemléletben. Tanulmányom második fejezetében, elıször 

röviden áttekintem a lokalitás értelmezésének nyugat-európai és magyarországi történetét, 

azután rátérek kutatásom helyszínének, Zala megyének a bemutatására. Elsıként statisztikai 

                                                 
4 Gergely András – Veliky János: A politikai közvélemény fogalma Magyarországon a XIX. század közepén. In: 
Fehér András (szerk.): Magyar történeti tanulmányok VII., Debrecen, 1974. 5–38., illetve Veliky János: Liberális 
közvélemény-értelmezések Magyarországon a 19. században. In: Németh G. Béla (szerk. és bev.) Forradalom 
után – kiegyezés elıtt. Gondolat, 1988. 313–335. 
5 Pajkossy Gábor: Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban. Elıadások a Történettudományi 
Intézetben 14. Budapest, 1991. 
6 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870–1940, Új Mandátum, 1999. 
7 Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs – Budapest – Prága. 
L’Harmattan,2002. 
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adatok és egy korabeli leíró forrás segítségével illusztrálom a megye fıbb 

társadalomszerkezeti jellegzetességeit. Ezt követi a megyei közigazgatási apparátusra 

vonatkozó vizsgálatok összefoglalása, a megyei nemesség jellemzése (reformkorvégi) 

politikai pártállásuk tekintetében, végezetül az 1848., 1861. és 1865. évi országgyőlési 

választáson mandátumot kapó képviselık rövid bemutatása. Mindezek alapján a megye úgy 

népességének társadalomstatisztikai mutatóit, mint politikai elkötelezettségét tekintve 

meglehetısen heterogén képet mutat. Ezért érzem jogosnak a fejezet végén feltett kérdést: 

vajon át tudják-e hidalni a jelenlévı társadalmi távolságokat megyei a nyilvánosság különféle 

fórumai. 

 A sajtó mint a nyilvánosság fóruma,a közvélemény formálója a reformkortól kezdve 

mind nagyobb szerephez jutott. A berendezkedı neoabszolutizmus a cenzúra változatos és 

szigorú formáinak (1851: megintési rendszer, amely kimondta az uralkodó, a hatalom, a 

birodalom támadhatatlanságát; 1852: sajtórendtartás, amely – többek között – bevezette az 

utólagos engedélyezés intézményét, magas lapalapítási kauciót írt elı, betiltotta a 

számonkénti eladást) bevezetésével azonban olyan szabályozásokat léptetett életbe, amelyek – 

az elızetes feltételezés szerint – megtörték a sajtóélet kibontakozásának lendületét. A 

harmadik fejezet elsı felében ezeket a rendelkezéseket, a cenzúra intézményrendszerének 

kiépítését mutatom be. 

A korszak sajtóját kutatva Buzinkay Géza azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy az 

1860-as évek közepére „a magyar sajtó fontos politikai tényezı lett, méghozzá a demokráciák 

mőködési alapelveinek szellemében mint a politikai nyilvánosság biztosítója.”8 A magam 

részérıl ezzel szemben úgy vélem, hogy az 1850-1860-as években Magyarországon a sajtó 

képviselıi az államhatalom befolyásolására reálisan aligha gondolhattak, márpedig – 

habermasi értelemben, ahogyan a fogalmat Buzinkay is használja – ez volna a politikai 

nyilvánosság célja. A fejezet elsı felében bemutatott szabályozásnak köszönhetıen nálunk 

nem létezhetett explicit vita a sajtó és az állam között, hiszen az állami cenzúra jóváhagyása 

nélkül nem jelenhetett meg egyetlen nyomtatott sor sem. A sajtó ezért politikai értelemben 

nem az okoskodó közönség, hanem épp ellenkezıleg, a cenzúra révén – ha implicit módon is 

– a hatalom eszköze volt. 

A nyilvánosság általam használt fogalma azonban lehetıvé teszi, hogy a sajtót mégis 

mint a nyilvánosság lehetséges fórumát tegyem vizsgálat tárgyává. A fejezet második 

egységében ezért a korszak megyei lapjait annak a kérdésnek a középpontba helyezésével 

                                                 
8 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, 1993. 59. 



8 
 

vizsgálom, hogy vajon milyen értékeket és gondolkodásmódokat közvetítettek potenciális 

olvasóik számára. Zala megyében a neoabszolutizmus korában három lap jelent meg, az elsı 

megjelenése mindegyiknek 1860 utánra esik. Legkorábban (1861 júniusában) a Balaton-

Füredi Napló, egy a fürdıélethez kötıdı szezonális lap indult, ezt követte a Dunántúli 

Társadalmi Közlöny 1861 októberében, majd a Zala-Somogyi Közlöny 1862. július 1-jétıl. 

Szerkezeti és tartalmi különbözıségeik ellenére mindhárom lap alapvetı és a korszakban 

divatos eszméket közvetített a gazdaság és a gazdálkodás, az életvezetés és a kultúra területén. 

A nyilvános eszmecsere, a közvélemény formálása terén azonban a Zala-Somogyi Közlöny 

jóval nagyobb eredményeket tudott felmutatni, mint megyebeli laptársai. E lap hasábjain 

bontakozott ki a korszak egyetlen igazán hosszan tartó és sok szereplıt megmozgató vitája, 

ráadásul egy igen aktuális és az országos szintő nyilvánosságban is megjelenı kérdésben, a 

zsidó egyenjogúsítás kapcsán. 

 A dolgozat negyedik fejezete az egyesületek nyilvánosságformáló szerepérıl szól. Az 

egyesületek kutatása nemcsak Nyugat-Európában, de ma már, mondhatjuk, Magyarországon 

is bevett kutatási terület. Az országos átfogó áttekintések után már helyi szinten is egyre több 

– és a statisztikai leírásoktól továbblépve, társadalomtörténeti irányultságot érvényesítı – 

kutatás zajlik. A fejezet elsı nagy tartalmi egységében a nemzetközi és a hazai kezdeteket és 

eredményeket tekintem át elsıként. Ennek során fontos szempontként emelem ki, a vidéki 

egyesületek kutatásának szükségességét, miután ez az irány (az egyesületi forma jellegzetes 

városhoz kötöttsége miatt) külföldön sem igazán, a hazai kutatásban pedig szinte egyáltalán 

nem kapott hangsúlyt. Emellett ugyancsak kiemelem az egyesületek sokszor emlegetett 

középosztály-formáló hatásáról és középrétegekhez való kötöttségérıl szóló – elsısorban 

angol9 – elméleteket, amelyekkel szemben Tóth Árpád budapesti10 és Erika Kruppa prágai11 

példáját is bemutatom. Ez utóbbiak ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az egyesületek 

„olvasztótégely”-hatása korántsem olyan egyetemes, mint amilyennek a nyugati elméletek 

alapján elgondolhatnánk. Mindezek kapcsán kitérek még a „fogyasztói forradalom” 

elméletére is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyesületek számának fokozódó 

növekedése mögött a 19. században (az eredeti elméletben – angol megközelítésrıl lévén szó 

– a 18. században) zajló társadalmi változásokkal összekapcsolódó gazdasági átalakulás is 
                                                 
9 Morris, Robert J.: Voluntary Societies and British urban élites 1780–1850: an analysis. In: Borsay, Peter 
(szerk.): The Eighteenth Century Town. A Reader in English Urban History 1688-1820. London, New York: 
Longman. 1995. 338–366. 
10 Tóth Árpád: Önszervezı polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. L’Harmattan, 
2005. 
11 Kruppa, Erika: Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850–1875. Veröffentlichungen des 
Collegium Carolinum Bd. 67. Oldenburg Verlag, München, 1992. 
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szerepet játszik, amennyiben a bizonyos társadalmi csoportok kezében felhalmozódó 

többletbevétel a szabadidı eltöltésének új módjait, luxusfogyasztást hívott életre. Ez – ahogy 

dolgozatom utolsó fejezetében külön is kitérek rá – nemcsak az egyleti élet felpezsdülésében, 

de a szabadidı eltöltésének egyéb módjainak fokozódó változatossá válásában is tetten érhetı. 

Ezután térek rá, vizsgált korszakom egyesületi környezetének bemutatása céljából, a 

neoabszolutizmus idıszakának egyesületi politikájára is. Hasonlóan a sajtóhoz, az újonnan 

berendezkedı rendszer az egyesületeket is szigorú ellenırzés alá vonta. Határozott jogi 

egyesület-definíció híján a hatalom minden olyan szervezıdést folytonos megfigyelés alatt 

tartott, amely potenciálisan alkalmas volt a politikai rend megzavarására. Ezért – megyei 

szinten – már az ostromállapot elsı éveitıl kezdve többé-kevésbé rendszeres összeírások 

állnak a rendelkezésünkre a helyben mőködı egyesületekrıl, vagy – helyesebben – egyesület-

szerő szervezıdésekrıl. Ezek mellett az 1862-ben készített elsı hivatalos statisztika, majd a 

kiegyezést követı országos statisztikai összeírások jelentik az egyesületekrıl szóló fejezet 

következı – terjedelmében, de tartalmi hozadékában is meghatározó – nagy egységét, 

amelyben Zala megye neoabszolutizmus kori egyesületeinek kataszterét készítem el és 

elemzem. A kataszter elemzése során elsısorban az egyleti szabályozás helyi sajátosságaira és 

a megyei egyesületi élet dinamikájának vizsgálatára helyezem a hangsúlyt. 

A negyedik fejezet második részében az egyesületeket mint a nyilvánosság fórumait az 

egyesületek mindennapi mőködésének gyakorlatán keresztül mutatom be. Miután Zalában – a 

korszakra vonatkozóan – kevés elsıdleges forrás maradt fenn (kizárólag a korszak közepén 

alakult Zala Megyei Gazdasági Egyesületnek van saját iratanyaga), a vizsgálat során 

nagymértékben támaszkodom a sajtóról szóló fejezetben elemzett helyi lapokra, tudatában 

annak, hogy ez – szükségszerően – egyoldalú információkkal szolgál. Az egyesületeket 

vizsgálva figyelmem elsısorban a következı kérdésekre összpontosul: milyen volt az 

egyesületek tagságának összetétele, milyen lehetıségeket biztosítottak a tagok találkozásához 

és társadalmi keveredéséhez – mi volt az egyesületek szerepe a „polgárisodásban”, úgy 

társadalmi, mint kulturális tekintetben, és milyen szerepet játszottak a helyi társadalom mint 

közösség életében. 

A nyilvánosság általam intézményesítettnek nevezett – fentiekben bemutatott – 

fórumai után a dolgozat utolsó fejezetében a nyilvánosság nem intézményesített, vagyis 

informális, hétköznapi területeit vizsgálom meg. Az eddig elmondottakból is következik, 

hogy miután a hatalom a politizálás minden szervezett formájával szemben represszíven lépett 

fel, a társadalmi ellenállásnak és a hatalom kritikájának a korszakban kifinomult formái 

születtek meg – szükségszerően a nem intézményesített térben. Elsıként a nyílt és passzív 
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ellenállás néhány zalai példáját mutatom be. Ennek során arra is lehetıségem van, hogy 

illusztráljam: a nyilvánosság elméletérıl szóló fejezetben bemutatott arra vonatkozó 

Habermas kritikák, amelyek szerint az eredeti elmélet túlságosan is egyoldalúan – a hatalom 

oldaláról – kezeli a „reprezentatív nyilvánosság” fogalmát, zalai történeti példával is 

alátámaszthatók. Ferenc József 1852. évi magyarországi látogatásának zalai stációját 

ismertetve a nyilvánosságban zajló kommunikáció szimbolikus formáinak jelentıségére 

hívom fel a figyelmet.  

 Ezután a hétköznapi nyilvánosság hagyományos és modern formáit különböztetem 

meg. Az idıben párhuzamosan, egyidejőleg mőködı fórumok megkülönböztetésének alapjául 

a (luxus)fogyasztás mint a hagyományos társadalmakban nem ismert jelenség feltőnése 

szolgál. Jellegzetesen eltért a nyilvánosság e két területén résztvevık köre, és ugyancsak 

fontos az a különbség, amely a tartalmukat, a segítségükkel közvetített értékeket vizsgálva 

feltőnik. A hagyományos formák között kiemelt helyet kap a zalai római katolikus egyházi 

élet vizsgálata, mindenekelıtt a korszakban elhangzott prédikációk alapján. A profán világ, a 

munka és a szórakozás hagyományos formáinak bemutatása adja a fejezet következı részét, 

és ennek során újra lehetıségem nyílik egyfelıl a helyi társadalom megosztottságainak, 

másrészt a hatalom helyi mőködésének vizsgálatára. Hasonló kérdések irányítanak a nem 

intézményesített nyilvánosság modern formáinak vizsgálata során is: a hatalom és a 

nyilvánosság viszonyát a színházi élet példáján illusztrálom, a megyei fürdık vizsgálata során 

pedig a társadalmi tagoltság kérdéséhez térek vissza. 

 

Az egyes fejezetek megírása során – a lehetıségekhez alkalmazkodva – változatos 

forrásanyagra támaszkodhattam. Az elméleti fejezetekben természetesen a hazai és a 

nemzetközi szakirodalmat dolgoztam fel, kihasználva a nyilvánosság és az egyesületkutatás 

bı irodalmának angol, német és francia anyagait. A sajtóról szóló fejezetben a Zala megyében 

a korszakban megjelenı lapok teljes anyagát feldolgoztam. Ez a három lap esetében 

különbözı mennyiségő kiadott évfolyamot és lapszámot jelent. (Balaton-Füredi Napló: 1861–

1863 között heti két megjelenés, 1861. szept. 30. és 1862.jún. 26. között szünetelt; Dunántúli 

Társadalmi Közlöny: 1861–1863 között heti egyszeri megjelenés, Zala-Somogyi Közlöny: 

1862–1867, megjelenés havi három alkalommal), amelyek mikrofilmen elérhetık az Országos 

Széchényi Könyvtárban. A másik két fıfejezet (egyesületek és nem intézményesített 

nyilvánosság) döntıen levéltári forrásokra épül. A Zala Megyei Levéltár egyesületi fondjában 

a korszak egyesületei közül kizárólag a Zala Megyei Gazdasági Egyesület iratanyaga 

található. A 4,6 ifm terjedelmő anyag lehetıvé tette, hogy viszonylag részletesen 
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megismerjem az egyesület alakulásának és mőködésének körülményeit (az anyag egy jelentıs 

részét már szakdolgozatom írása során feldolgoztam). Más egyesületek esetében hasonló 

mélységő kutatást a források hiánya nem tett lehetıvé. Ezekben az esetekben az egyesületek 

feletti ellenırzést gyakorló szervek, elsısorban a megyei irányítás központi hivatalainak 

iratanyagára támaszkodhattam. Az 1849 és 1860 közötti idıszakra vonatkozóan a 

Megyefınöki általános iratokat használtam, amelyben egykorú indexek segítségével lehet 

tájékozódni. A késıbbi évekre vonatkozóan azonban nem ilyen szerencsés a helyzet, mert 

sem Zala vármegye alispánjának irataihoz (1861), sem pedig Zala vármegye elsı alispánjának 

irataihoz (1861-1866) nem áll rendelkezésre segédlet. Így az iratok csak szálanként 

kutathatók, ami az összesen több mint 11 ifm iratanyag esetén részint meglehetısen 

idıigényes, részint pedig a kutató esendısége folytán bıséges lehetıséget hagy arra, hogy 

bizonyos esetek elsikkadjanak. Minden erımmel azon voltam, hogy ez mégse történjen meg. 

Az alispáni hivatal iratai mellett Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai (1862-1865) is 

számos értékes forrással szolgáltak. A megyei szinten keletkezett iratok mellett az egyesületi 

ügyekben releváns Országos Levéltárban ırzött forrásokat is szisztematikusan átnéztem. A 

Bach-rendszer politikai hatóságainak iratai közül – kisebb sikerrel – a rendıri osztály 

általános iratainak iktatóit kutattam, az 1861 utáni idıszakra vonatkozóan pedig haszonnal és 

eredménnyel tanulmányoztam a Belügyminisztérium és a Helytartótanács iratait. 

Hasonlóképpen a megyei törvényhatóságok iratanyagára támaszkodtam a nem 

intézményesített nyilvánosság bemutatása során általában. A megyei vallásos élet 

illusztrálásához a Zalavári Apátság Házi Levéltárának egyes részeit használtam. 

 

Végezetül néhány szót szükséges szólni a dolgozatban tárgyalt korszakról is. A 

neoabszolutizmus történeti feldolgozása kapcsán felmerülı elsı probléma részben 

terminológiai (mert a korszak olykor a Bach-korszakkal mosódik össze, máskor pedig 

szétválasztják a Schmerling-provizóriumot idıszakától), ami természetesen kronológiai 

problémát is implikál. A magam részérıl a „neoabszolutizmus” címkéje alatt dolgozatom 

idıkorlátait 1849 és 1867 kormányzattörténeti szempontból fordulópontot jelentı éveiben 

jelöltem ki. Természetesen a források adta lehetıségek korlátai miatt nem minden fejezetben 

tudom a teljes idıszakot tartalommal megtölteni: legteljesebben az egyesületek vizsgálata 

során, legkevésbé a sajtó esetében van módom az egész korszakról beszélni. 
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 A korszak határainak kérdésénél sokkal fontosabbnak tartom azt a problémát, amelyet 

legplasztikusabban számos tanulmányában K. Lengyel Zsolt interpretál,12 nevezetesen a 

kérdéses idıszak történeti interpretációjának meglehetıs ellentmondásosságát. A 

neoabszolutizmust mint történeti korszakot a magyar történetírás hagyományosan két módon 

interpretálja. „Az egyik érvelési mód legkésıbb az 1970-es évek óta azt hangoztatja, hogy a 

neoabszolutizmus a liberális arculatú magyar nemzeti mozgalmat megtörte vagy lefékezte.”13 

Ezzel egy idıben a másik érvelési mód „az 1848-as alkotmányos idıszak és a Bach-korszak 

diszkontinuitásán belül az állandóság és a továbbfejlıdés jeleit igyekszik kimutatni.”14 A 

folytonosság vagy megszakítottság kérdésének vizsgálatához – úgy remélem – a nyilvánosság 

történetének kutatása hasznosan járulhat hozzá. A korlátozó sajtó- és egyesületi politika ha 

fékezte is, de véglegesen el nem nyomta e fórumok mőködését, a kérdés ezért inkább az, hogy 

a korlátozott struktúrák milyen tartalmak közvetítésére nyújtottak módot. Az természetesen 

kétségtelen, hogy politikai jelentıségükbıl – a reformkorihoz képest – veszítettek ezek az 

intézmények: éppen ezért tartom különösen érdekesnek, hogy miképpen szőrıdött át a 

politizálás a mindennapokba, a nyilvánosság olyan területeire, amelyek eredetileg nem a 

politizálás (hanem a kultúraközvetítés vagy a szabadidı eltöltése) céljából formálódtak. 

 

A dolgozat alapjául szolgáló kutatást már a Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezését 

és mőködésének elsı idıszakát vizsgáló szakdolgozatom elkészítése során megkezdtem, de a 

kutatást doktori tanulmányaim ideje alatt mind taralmában, mind mélységében jelentısen 

kiterjesztettem. 2007-ben három hónapot töltöttem a Leicesteri Egyetem Centre for Urban 

History elnevezéső intézetében, ahol a nemzetközi szakirodalom áttanulmányozása és a 

központ tanáraival és hallgatóival folytatott beszélgetések során konkretizáltam a disszertáció 

kereteit. A kutatás és a dolgozat megírása során sokan és sokféleképpen segítették a 

munkámat. Mindenekelıtt témavezetımnek, Kövér Györgynek mondok köszönetet, akivel 

már az egyetem elsı éve óta tart az együttmőködésem. Támogatása, bíztatása és tanácsai 

sokszor segítettek a szükséges pillanatokban. Köszönetet mondok továbbá azoknak a 

tanáraimnak, akikkel az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén tanulmányaim és 

munkám során megismerkedtem és, akik az ott töltött évek során szakmai és emberi 

támogatást nyújtottak, különösen köszönöm Bácskai Vera mindenkor megértı és támogató 

                                                 
12 K. Lengyel Zsolt: Österreichischer Neoabsolutismus in Ungarn. Grundlinien, Probleme und Perspektiven der 
historischen Forschung über die Bach-Ära. Südost-Forschungen, 56., 1997, 213–278., u. ı: Neoabsolutismus-
Probleme. Verwaltungsgeschichtliche Aspekte zum Fall Ungarn. Levéltári Közlemények 1999/1-2. sz., 79–105., 
illetve u. ı: Neoabszolutizmus vagy önkényuralom? Aetas 2008/3. 237–255. 
13 K. Lengyel Zsolt: Neoabszolutizmus vagy... 243. 
14 u. o.: 244. 
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figyelmét. Ugyancsak hasznos tanácsokat kaptam a szöveggel kapcsolatban Deák Ágnestıl, 

és neki köszönettel tartozom azért is, hogy a német nyelvő források kibogarászásában 

kisegített. Tóth Árpádnak köszönöm, hogy számos itthon nehezen elérhetı, de 

nélkülözhetetlen szakirodalom másolatát a rendelkezésemre bocsátotta. Hálás vagyok a Zala 

Megyei Levéltár munkatársainak, akik kutatásom során szakértelmükkel és barátságukkal 

tiszteltek meg: Foki Ibolyának, Kapiller Imrének és Németh Lászlónak. A dolgozat egyes 

részeit, vagy azokkal kapcsolatos dilemmáimat sok más kollégával is megosztottam, 

köszönöm az ı segítségüket is. Végezetül köszönetet mondok a családomnak és azoknak a 

barátaimnak, akik megteremtették a lehetıségét, hogy nyugodt körülmények között 

dolgozhassak. 
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I. A nyilvánosság fogalma a történeti kutatásban 

 

A nyilvánosság fogalmát használó dolgozatoknak rendszerint elmaradhatatlan része a fogalom 

elmélettörténetének bemutatása, az ókortól Hegelen és Marxon át Habermasig (és tovább). 

Erre jelentıs részben azért van szükség, mert mára a fogalom olyannyira népszerővé vált, 

hogy használatakor a kutatónak tisztáznia szükséges, hogy az értelmezések burjánzó 

sokaságából melyikhez és hogyan kapcsolódik. A magam részérıl disszertációmban 

eltekintek a sokszor és sokak által felvázolt fogalomtörténeti elızmények teljes 

megismétlésétıl, és csak a kutatásom során leginkább iránymutató elgondolásokat mutatom 

be részletesebben. A nyilvánosság fogalmáról és elméletérıl szóló fejezet ezért alapvetıen két 

pilléren nyugszik: egyrészt a nyilvánosság kutatásának a szociológiában és azon kívül is nagy 

lendületet adó habermasi elmélet és recepciója bemutatásán, másrészt pedig a nyilvánosság 

mibenlétéhez egészen más szempontból közelítı sennetti elgondolás ismertetésén. Emellett 

bemutatom a két elmélet magyarországi recepcióját, illetve a nyilvánosság (és az azzal olykor 

szinonimaként használt közvélemény) fogalmának fenti elméletekhez nem mindenkor 

illeszkedı hazai használatát. Célom, hogy végezetül olyan nyilvánosság fogalomhoz jussak el, 

amely eredménnyel alkalmazható a lokális történeti kutatásban. 

 

1. A nyilvánosság mint a kommunikatív racionalitás tere 

 

Az elsı megjelenése (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962) óta eltelt kevés híján ötven 

évben Habermas nyilvánosságtörténeti elemzése, a magyarul 1971-ben megjelent A 

társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása megszámlálhatatlanul sok és sokféle kritikát és 

méltatást kapott, széles körben használták és bírálták a politika, a szociológia, a filozófia, a 

kommunikáció, valamint a történelemtudomány mővelıi.  Különösen az után, hogy a mő a 

gyors (1863-as) francia nyelvő megjelenését követıen, hosszas várakozás után 1989-ben 

angol fordításban is napvilágot látott.15  

                                                 
15 Habermas munkájának elıtérbe helyezése természetesen nem jelenti, hogy a modern nyilvánosság születése és 
mőködése vizsgálatának ne volnának más – a habermasi munkához foghatóan jelentıs – teoretikusai. 
Mindenekelıtt Reinhart Koselleck Kritik und Krise címő munkájára gondolok, amely nem csak megjelenési 
idejét (1959), de bizonyos értelemben elméleti kiindulópontját illetıen is megelızi Habermas munkáját. 
Koselleck számára (hegeli kiindulópontja alapján) a nyilvánosság azonos az állammal, a privát szféra alapja 
pedig a vallásos lelkiismeretben gyökerezik. Elgondolásában – Habermas teóriájának elızményeként is 
értelmezhetıen – az abszolutizmussal dialektikus ellentétben áll a kritika; ahogyan könyve elıszavában 
megfogalmazza: „Az abszolutizmus kikényszerítette a felvilágosodást, a felvilágosodás pedig megteremtette a 
francia forradalom születésének körülményeit.” (Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society. Cambridge, Mass. 1988. 8.) Az abszolutizmus a politikán kívülre helyezte a moralitást, amikor 
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Nyilvánvaló, hogy a monográfia több, mint „nyilvánosságtörténeti elemzés”. Egyszerő 

oka van, hogy mégis így jelölöm: saját célom érdekében Habermas munkáját kizárólag ebbıl 

a szempontból olvasva használom fel. Egyfelıl a megjelenés óta eltelt hosszú idınek, 

másfelıl az elmélet sokirányú felhasználásának köszönhetıen Habermas nyilvánosságról 

szóló elmélete ma már többé-kevésbé közismertnek tekinthetı. Ennek ellenére nem érzem 

hiábavalónak még egyszer rögzíteni Habermas gondolatmenetének saját szempontomból 

fontos sarkpontjait. Ehhez a nyilvánosság könyvön túl Habermasnak egy két évvel késıbb 

megjelent nyilvánosságról szóló tanulmányát is felhasználom.16 Az utóbbi írás szócikként 

jelent meg 1964-ben, és tömören összefoglalja a monográfia téziseit. 

A nyilvánosság alakváltozásainak nyomon követését Habermas a középkorban kezdi. 

Ebben az idıben a jogi környezet – amit a polgár- és a magánjog kiépületlensége, a földesúri 

és a hőbéri jog uralma jellemzett – még nem tette lehetıvé, hogy a magánszemélyek egy, a 

magánélettıl intézményesen elválasztott nyilvános területre „átlépjenek”, vagyis 

magánszemélyként a köz ügyeiben részt vállaljanak. Létezett azonban a nyilvánosságnak egy 

tipikus formája, amelyet Habermas „reprezentatív nyilvánosságnak” nevez. Ez végsı soron 

nem más, mint „az uralom nyilvános reprezentációja,”17 amely a személy (mindenekelıtt az 

uralkodó, az egyházi méltóság, a nemesember) jelképeihez kötött, azok révén juthat 

kifejezésre; nevezetesen a hatalmi jelvények felmutatásában, a habitus megnyilvánulásaiban, 

a retorika használatában mutatkozik. Ez az egyoldalú, aszimmetrikus nyilvános viszony a 

modern államban ugyan háttérbe szorul, de a társadalomnak bizonyos dimenzióiban mégis 

tovább él: Habermas az egyházi rituálét emeli ki a reprezentatív nyilvánosság 

továbbhordójaként. A modern társadalomban a személyhez kötıdı jelvények és jogosultságok 

helyett a gazdasági rendben betöltött hely válik alapvetıvé a státus meghatározása során.  

Ahogyan Habermas – Goethe nyomán – fogalmaz: „A nemesember az, amit reprezentál, a 

polgár az, amit termel.”18 A társadalmi strukturálódás elvének átalakulása tükrözıdik a 

nyilvánosság jellegének megváltozásában is, a polgári nyilvánosság megszületésében. 

Habermas definíciója szerint a (polgári) nyilvánosságot „elızetesen a közönséggé összegyőlt 

                                                                                                                                                         
a raison d’état doktrínájának elméleti alapjára helyezkedett. Az egyéni lelkiismeret azonban mentes maradt ettıl 
a megfontolástól. A politikai (nyilvános) hatalom és engedelmeskedés elvált a személyes (privát) moralitástól és 
vallásos lelkiismerettıl. Utóbbi ki került a nyilvános aréna eseményeinek hatása alól. Amíg tehát Kosellecknél a 
nyilvános és a magán egymásnak dialektikus ellentétpárját adják, addig Habermasnál – mint látni fogjuk – a két 
szféra már közel sem válik el ennyire élesen egymástól. Kettejük gondolatmenetének bıvebb összevetéséhez 
lásd: Goodman, Dena: Public sphere and private life: toward a synthesis of current historiographical approaches 
to the Old Regime In: History and Theory 1992. Feb. 1-20. 
16 Habermas, Jürgen 1974: The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964) New German Critique 1974 
(Vol. 1., No. 3) 49–55. 
17 Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris. 1999., 57. 
18 Habermas 1999: 64. 
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magánszemélyek világaként foghatjuk fel.”19 A fogalom „mindenekelıtt társas életünk egy 

olyan tartományát jelöli, amelyben valami, a közvélemény irányába mutató dolog alakulhat 

ki. Minden állampolgár számára hozzáférhetı. Minden olyan párbeszéd során, amelyben 

privát egyének nyilvános közösséget (public body) alkotnak, egy darab nyilvánosság születik. 

… Az állampolgárok akkor viselkednek nyilvános közösségként, ha korlátozások nélkül 

cserélnek eszmét a köz érdekeit illetı kérdésekben – vagyis ha a gyülekezési és egyesülési 

szabadságuk, valamint véleményük kifejezésének és közlésének lehetısége garantált.”20 A 

habermasi értelemben vett polgári nyilvánosság a késı 17. és a 18. században fejlıdött ki – 

mintaértékően elsıként Angliában –, a territoriális modern állam születésének idején. A 

modern állam születése, a kereskedelmi és pénztıkén alapuló kapitalizmus elvezetett egy új 

társadalmi rend(szer), a polgári társadalom megszületéséhez. Az udvar helyett ekkorra a 

városok lettek a társadalmi, a kulturális és a gazdasági élet középpontjai, amivel 

párhuzamosan kifejlıdött és megerısödött a városok társadalma: a polgárság mint par 

excellence városi csoport, mőveltsége és tıkéje révén tüntette ki önmagát. Egyidejőleg 

változások figyelhetık meg az állam gazdasági rendszerében is: az állami költségvetés levált 

az uralkodó magánvagyonáról, ami az önálló és állandó bürokratikus-adminisztratív hivatali 

rendszer kiépülését eredményezte. „A modern állam lényegében adóállam” – írja Habermas,21 

amelynek célja, hogy felügyeletet gyakoroljon a piac felett. Ugyanakkor azonban a polgárság 

érdeke nem más, mint a társadalmi állása alapjául szolgáló tulajdon védelme, ennek 

érdekében pedig a kiszámítható és elıre jelezhetı gazdasági és politikai viszonyok 

kikényszerítése.  A politikai hatalom gyakorlásából kívül rekedt, hivatalt nem viselı 

magánszemélyek „mint tulajdonosok, közös érdekükben” 22 győlnek össze és nyilvánítanak 

véleményt a hatalmat gyakorlók tevékenységérıl. Vagy ahogyan Habermas fogalmaz: a 

polgári „nyilvánosság a közhatalom feletti kritika szférájaként jön létre”.23 A közügyekrıl 

folyó privát párbeszéd, vagyis „a polgári nyilvánosság az állam és a társadalom közötti 

feszültségi térben bontakozik ki, de úgy, hogy ı maga a magánszféra része marad.” 

A Habermas munkájának középpontjában álló, a modern állam specifikumaként 

születı polgári nyilvánosság természetesen a körülmények függvényében országról országra 

változik, és különbözı fórumokhoz kötıdik. Angliában – amit Habermas a polgári 

nyilvánosság ideáltipikus terepének tekint – a 18. század folyamán a sajtó biztosított 

                                                 
19 u. o.: 81. 
20 Habermas 1974: 49. 
21 u. o.: 49. 
21Habermas 1999: 70. 
22 u. o.: 115. 
23 u. o.: 110. 
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nyilvános terepet a nyílt politikai viták folytatásához, a kávéházak pedig a vitázó 

magánszemélyek, a politikailag okoskodó közönség találkozóhelyei voltak. Franciaországban 

– ahol Angliával szemben szigorú cenzúra korlátozta a sajtó mőködését – nem jöhetett létre az 

elıbbihez hasonló politikai nyilvánosság. Helyette ott az ún. irodalmi nyilvánosság virágzott a 

szalonokban, amely formáját tekintve – okoskodó érvelés – nem, csak tartalmában 

különbözött az angliai nyilvánosságról: amott politikáról, itt szépirodalmi, filozófiai, 

mővészeti kérdésekrıl szólt a párbeszéd. Németországban – Angliához képest – sokkal 

tovább fennmaradtak a rendi korlátok, valamint – írja Habermas – „nincs »város«, amely az 

udvar reprezentatív nyilvánosságát intézményeivel felválthatná. Hasonló elemeket azonban itt 

is találhatunk, mindenekelıtt a tudós asztaltársaságokban.”24  Bármennyire is különbözzenek 

egymástól a nyilvánosság kezdeti fórumai formailag, méretüket és összetételüket tekintve, 

céljuk közös: intézményes terepet biztosítanak az állandó kritikai jellegő vitatkozásnak, és 

Habermas szerint ez a polgári nyilvánosság alapja.  

A 19. század közepén – a 20. század elején a nyilvánosság hanyatlásnak indult – ez 

volna a nyilvánosság szerkezetváltozása. A „kommunikatív racionalitás” jegyében folytatott 

egykori aktív viták helyébe a tömegtársadalom kommerciális kultúrájának passzív fogyasztása 

került. Az okoskodó viták helyébe a jóléti állam egyes érdekcsoportjainak egyedi érdekei 

érvényesítéséért folyó harca lépett. Ezek a folyamatok azonban már túlmutatnak a 

dolgozatomban vizsgált korszakon. 

 

1.1. Andreas Gestrich kritikája 

 

Ahogy az eddigiekbıl is látható, elmélete kifejtése során Habermas fontosnak tartja a polgári 

nyilvánosság létrejöttét megalapozó szociokulturális változások szemléltetését: a városi 

kultúrának, a kommunikáció új csatornáinak, az önkéntes egyleteknek a bemutatását. Az is 

nyilvánvaló azonban, hogy Habermas elemzését alapvetıen a politikai kritika szempontjából 

adekvát normatív fogalom kidolgozásának igénye vezette, nem pedig a történeti feltárás. 

Történeti szempontból a munka jelentısége, hogy a figyelmet a nyilvánosság fogalmára 

irányította és irányt mutatott a további kutatásokhoz is, amikor a nyilvánosságot a vitázó, 

okoskodó közösségekhez kötötte. A fogalom azonban Habermasnál leszőkül a politikai célú 

eszmecsere intézményes formáira. Ezt az egyoldalú irányultságát kritikusai – közülük is 

elsısorban a globális elméletek iránt különösen szkeptikus történészek – számos 

                                                 
24 u. o.: 89–90. 
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tanulmányban kritizálták.25 A Habermasszal vitázó történészek közül a hazai 

szakirodalomban ugyan hivatkozott, de mégsem igazán ismert Andreas Gestrich az 

abszolutizmus és a nyilvánosság viszonyának (felül)vizsgálatát tőzte ki célul habilitációs 

disszertációjában.26 Gestrich kiindulópontja az a paradoxon, hogy az abszolutizmus és a 

nyilvánosság a fogalmak legalapvetıbb szintjén szemben állnak egymással. Az abszolutizmus 

lényegében „titokpolitika”, a nyilvánosság viszont nem jelent mást, mint a döntési folyamatok 

átláthatóságát. Gestrich szerint, feltételezve – ahogyan Habermas is teszi – hogy az 

abszolutizmusban is létezett valamiféle nyilvánosság, úgy annak vizsgálata semmiképp sem 

merülhet ki a látható és hallható kommunikációs és manipulációs formák vizsgálatában. 

Ehelyett a fogalom kiterjesztésére, az uralkodó és a publikum közötti viszonyok teljes 

körének vizsgálatára van szükség. Gestrich nyilvánosság fogalma ennek megfelelıen jóval 

tágabb körő, mint Habermasé. Alaptétele, hogy még az abszolutizmusban sem annyira 

egyoldalú a kommunikáció, mint ahogyan azt Habermas reprezentatív nyilvánosság fogalma 

sugallja. Ehelyett ı mindig a kommunikációs folyamat egészét igyekszik vizsgálatba vonni. 

Nyilvánosságon így az uralkodó és az alattvalók közötti kommunikáció legváltozatosabb, 

verbális és nem-verbális, diszkurzív és szimbolikus formáinak összességét érti, amely nem 

szőkíthetı az intézményesített politikai részvételre. Ennek értelmében Gestrich szerint nem 

igaz, hogy az abszolutizmus nyilvánosság nélküli, vagy kizárólag az uralkodó osztályok 

reprezentatív megmutatkozásai által uralt társadalmi rendszer volna. Az alattvalók tömege 

mindig is több volt az uralkodói akarat puszta tárgyánál, a mindenkori uralkodó-alattvaló 

viszony több szintéren (és oda-vissza irányban) zajló kommunikációs és manipulációs 

folyamatokon alapult. Gestrich ezzel amellett érvel, hogy a Habermas által megkülönböztetett 

„reprezentatív” és „polgári nyilvánosság” között nincs olyan éles választóvonal, amilyet pedig 

Habermas feltételez. Habermas reprezentatív nyilvánossága aszimmetrikus viszonyt, a 

kommunikáció hiányát feltételezi a felek között, amennyiben az ilyen fajta nyilvánosságot 

valójában nem tekinti a nyilvánosság világának, hanem „sokkal inkább 

státusismertetıjelnek,”27 reprezentációnak, amely „nem a népért, hanem a nép »elıtt«” 

folyik.28 Gestrich ezzel szemben azt állítja, hogy a kommunikáció általa használt, befogadóbb 

fogalma értelmében az uralkodó és a publikum között kritikai viszony áll fenn. Gestrich 

                                                 
25 Habermas elméletének recepciójához lásd mindenekelıtt: Calhoun, Craig (szerk.): Habermas and the public 
sphere, MIT Press, 1992. (Magyarul Mátay Mónika összegezte a tanulmánykötet tanulságait. Mátay Mónika: 
Történészek Habermasról. Szociológiai Figyelı, 1999. 1-2. sz., 164–174.) 
26 Gestrich, Andreas: Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 
18. Jahrhunderts.  Vanderhoeck & Ruprecht, Kritische Studien zur Geschichtwissenschaft 103., 1993.  
27 Haberamas 1999: 57. 
28 u. o.: 58. 
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szerint az uralkodó hatalmának „bázislegitimitása” már az olyan társadalmi berendezkedésben 

sem volt per se adott, ahol annak alapját pedig az „isteni eredet” jelentette. Ehelyett a hatalom 

elfogadása és elfogadtatása mindig is kétoldalú folyamat volt. Az uralom legitimitásának 

alapja lehetett ugyan az öröklési jog és az isteni kegyelem, ám emellett az uralkodó a 

polgároknak ígért biztonság és jólét révén, az alattvalók pedig ennek számonkérésével újra és 

újra megerısítették a hatalmi viszonyt. „Legitimität ist ein Prozess.”29 – érvel elkötelezett 

interakcionistaként Gestrich. A fogalom ilyen értelmezése révén már a modern állam 

születése elıtt is beszélhetünk kritikai célú párbeszédrıl, azaz nyilvánosságról. 

Gestrich elgondolása nemcsak a nyilvánosság értelmezésének idıbeli korlátjait tágítja 

ki, hanem a nyilvánosság résztvevıi tekintetében is tágabbra nyitja a fogalom kereteit, 

amennyiben a hatalmi viszony legitimitásának megteremtésében szerinte – saját eszközeivel – 

minden társadalmi csoport részt vesz. A habermasi modell szerint kezdetben – a reprezentatív 

nyilvánosság mőködésének idején – csak bizonyos privilegizált társadalmi csoportok – az 

uralmon lévık, a hatalom birtokosai – voltak valódi résztvevık, míg a többség legfeljebb a 

nyilvánosság „elszenvedıje”30 lehetett. Csak a polgári nyilvánosság születésével növekedett 

meg a nyilvánosság társadalmi bázisa, hiszen az okoskodó-racionális vitában potenciálisan 

minden írástudó részt vehetett. Azonban Habermas bevallottan elitista e tekintetben „és 

figyelmen kívül hagyja a plebejus nyilvánosságnak a történelmi folyamatban mintegy háttérbe 

szorított változatát.”31 Jóllehet munkája késıbbi elıszavában elismeri, hogy a népi kultúra 

igenis aktív tényezı a nyilvánosság vizsgálata szempontjából: „Ez a kultúra nyilvánvalóan 

nem csupán díszlet volt, vagyis az uralkodó kultúra passzív kerete, hanem periodikusan 

visszatérı, fojtott-erıszakos lázadás is a hatalom hivatalos ünnepeket és hétköznapi fegyelmet 

magába foglaló hierarchikus világa ellen.”32 A plebejus kultúra jelentıségének elismerése 

azonban nem változtat az eredeti modell zártságán, amely elsısorban a polgári 

nyilvánosságot, tehát „egy történelmi alakulat uralkodóvá vált vonásait érinti.”33 

Brit kritikusa, Geoff Eley éppen ennek a leszőkítésnek a következményeit 

hangsúlyozza, amikor felhívja rá a figyelmet, hogy Habermas modellje indokolatlanul 

idealizáló. Eley szerint Habermas figyelmen kívül hagyja, hogy a „nyilvánosság mindig is 

                                                 
29 Gestrich 1993: 25. 
30 „A nép, miközben a reprezentáló hatalom kirekeszti, e reprezentatív nyilvánosság létrehozásának feltételei 
közé tartozik.” (Habermas 1999: 13.) 
31 Habermas 1999: 48. 
32 u. o.: 13. 
33 u. o.: 48. 
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konfliktusokban formálódott.”34 Sosem lehetséges pusztán egyetlen – polgári – publikumról 

beszélni, ehelyett kezdettıl fogva versengı nyilvánosságokról kell szólni: a polgári közösség 

önmagában is differenciált, de e domináns nyilvánosság mellett mindig is léteztek konkurens 

nyilvánosságok is. Munkájában Eley hivatkozik John Money kevéssé ismert monográfiájára,35 

amely a nyilvánosság fogalmát egy további dimenzióban is kiterjeszti. A nyilvános diskurzus 

(public discourse) Moneynál a kommunikáció és a véleményalkotás eszközeinek szélesebb 

körét öleli fel annál, mint amit Habermas az elemzés körébe von: a sajtó mellett a közönség 

elıtt zajló koncertektıl és színi elıadásoktól kezdve a kocsmák, kávézók és klubok, 

egyesületek miliıjén át a nyomtatásig és könyvkiadásig, a nyilvános elıadásokig sok mindent 

a független politikai gondolkodás elızményének és elıfeltételének tekint. 

 

Saját kutatásom nyilvánosság fogalmának kidolgozásakor kiemelkedıen fontosnak tartom 

Habermas eredeti elgondolásának azt az alapvetését, hogy a polgári nyilvánosságot 

magánszemélyek vitázó-érvelı eszmecseréjeként tekinti, amelynek célja a közhatalom feletti 

kritika. Mindamellett épp ilyen jelentısnek találom a habermasi elméletet érintı kritikákat is, 

amelyek az elgondolás határainak fellazítását szorgalmazzák. Választott korszakom, a 

neoabszolutizmus vizsgálata szempontjából, kiemelkedı azoknak a megközelítéseknek a 

jelentısége, amelyek a polgári nyilvánosság politikán túli dimenzióira hívják fel a figyelmet. 

Jelentısnek tartom azokat a kritikákat is, amelyek azt jelzik, hogy a habermasi modell 

túlságosan leszőkíti a nyilvánosság potenciális résztvevıinek körét. Kétségtelen, hogy az 

alsóbb társadalmi csoportok kultúrájának kutatása jóval nehézkesebb, mint a felsı rétegek 

viselkedésének vizsgálata. Ezt mindenekelıtt a források termelésének, elıállításának és 

fennmaradásának természete okozza. A történeti antropológia, illetve a mikrotörténet 1970-es 

évektıl zajló térhódítását követıen azonban meggyızıen lehet érvelni amellett, hogy van 

mód a történeti kutatás uralkodó osztályokon, illetve a „politikain” túli kiterjesztésére is.  

 

2. A nyilvánosság mint az ismeretszerzés helye (Richard Sennett) 

 

Alig néhány évvel Habermas munkájának megjelenése után a nyilvánosság egészen más 

hangsúlyú értelmezésére vállalkozott Richard Sennett. Könyve, A közéleti ember bukása 

                                                 
34 Eley Geoff: Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century. In: Calhoun 
1992. 289 – 339., 306. 
35 Money, John: Experience and identity: Birmingham and the West Midlands, 1760-1800. Manchester 
University Press, 1977. 
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elıször 1974-ben jelent meg az USA-ban, magyarul pedig 1998-ban látott napvilágot.36 Amíg 

Habermas Öffentlichkeit-ról beszél (amit angolra public sphere-ként, magyarra pedig 

nyilvánosságként fordítottak), addig Sennett kulcsfogalma a public domain, ami azután 

közéletként honosodott meg a magyar használatban: a két fogalom között (nyilvánosság – 

közélet) pusztán árnyalatnyi a különbség, de talán jelzi Habermas politikai, illetve Sennett 

mentalitás-központú irányultságát. Az mindenesetre igaz, hogy Sennett célja nem (sem) a 

nyilvánosság történetének megírása volt, jóllehet könyve középpontjában mégis a 

nyilvánosság formáinak történeti változása áll. Könyve mentalitás történeti hangsúlyú, 

középpontjában a nagyvárosi tér és az abban magukat változó módokon megmutató egyének 

története, a nyilvánosságban, a közéletben való részvétel formái történeti változatainak 

bemutatása áll. Sennett célja nyomon követése, ahogyan a 18. és a 20 század között a 

spontenaitást célul megjelölve, hogyan vált a társadalom végül túlzottan öntudatossá a 

spontenaitáshoz. Sennett vizsgálatának középpontjában a közélet intézményesült formái 

helyett annak pszichológiai-morális vetülete áll.  

Sennett értelmezésében a közélet az ismeretszerzés helye. Az ancien régime-ben, a 

társadalmi formák (a rendek egymáshoz való viszonya) a késıbbieknél jóval átláthatóbbak 

voltak. Ebben az idıszakban „a közélet volt az a hely, ahol az erkölcsöket megsértették, és 

ahol ezt eltőrték; a közéletben fel lehetett rúgni a társadalmi formákat.”37 A társadalmi rend 

szabályait a közéletben való részvétel során lehetett elsajátítani, egymást látva, egymástól 

tanulva. Munkájában Sennett arra a folyamatra hívja fel a figyelmet, amely során az 

ismeretszerzés lehetıségei és módjai két évszázad alatt megváltoztak. „Az ancien régime 

idején a közéleti tapasztalat a társadalmi rend kialakulásához kötıdött; a múlt században a 

közéleti tapasztalat a személyiség formálásával került összefüggésbe.”38 Az ipari 

társadalomban meggyengült a „társadalmi láthatóság”, vagyis a társadalmi státuszhoz 

egyértelmően kötıdı ismertetıjelek ereje (amely például a ruházkodás módjában, a társas 

viselkedésmódban, vagy a megszólításokban mutatkozott meg), és ezzel párhuzamosan a (a 

megvásárolható áruk révén kifejezésre juttatható) személyiség társadalmi kategóriává nıtte ki 

magát. A modern személyiség felépítésében a közéleti spontenaitás helyét a tudatosság vette 

át, amivel párhuzamosan a szociabilitás, a közéletben szerzett társas tapasztalat mindinkább a 

(közélettıl egyre határozottabban elváló) magánéletbe húzódott át. A 19. század közepére a 

közéleti ember bukásának lehetünk tanúi: „Ismeretekhez jutni tehát már nem társadalmi 

                                                 
36 Sennett, Richard: A közéleti ember bukása. Helikon, 1998. 
37 u. o.: 34. 
38 u. o.: 35. 
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érintkezés útján jutottak.”39 Más szavakkal – továbbra is Sennett (Flaubert-tıl és Benjamintól 

kölcsönzött) fogalmait használva –, amíg a régi rendben az emberek színészként jelentek meg 

a közéletben, addig a 19. században már a szemlélıdık magatartása a domináns. A változás 

úgy is értelmezhetı és értelmezendı, mint a magán- és a közélet egymástól való elválása és a 

két szféra szembefordulása. A változás során a személyes érzelmek, szándékok fokozatosan 

kiszorulnak a közéletbıl és a magánélet titkos, rejtett tartalmává válnak. Ezzel párhuzamosan 

a nyilvánosság elıtt a korábbi ıszinte megmutatkozás helyébe az önmegtartóztatás, a 

fegyelmezett viselkedés lép, amely elfedi a valódi érzelmeket és szándékokat. Ez volna hát a 

közéleti ember bukása. 

 

Miközben kétségtelen, hogy a városi közterek átalakulásában mélyreható szerepe volt, nem 

szabad megfeledkezni róla, hogy a köz- és a magánélet elválása ennél alapvetıbb változásokat 

is generált.40 Érdemes tehát egy lépéssel tovább menni és felidézni mindenekelıtt a lakó- és 

munkahely szétválását, sıt: a lakóhelyen belüli terek nyilvános- és magánszférákra való 

további tagolódását. Az iparosodás, a modernizáció hatásait a mindennapi életviszonyokban 

visszatükrözı változások rövid számbavétele azért bír jelentıséggel, mert segíthet megérteni 

az újonnan formálódó közterek mőködésének, és a bennük közlekedı szereplık 

viselkedésének egyes vonásait is.  

Számos tanulmány szól a lakó- és munkahely szétválásáról, amelynek hátterében a család 

mint gazdasági egység átalakulása áll. A hosszú történetet rövidre fogva az mondható, hogy a 

családi gazdaságra épülı otthoni termelés a kereskedelem kapitalista szervezetének 

kialakulásával megszőnt, helyébe a családi bérgazdaság, illetve a család mint fogyasztási 

egység lépett. A gyáriparon alapuló termelés technológiai feltételei kikényszerítették, hogy a 

termelés a háztartáson kívülre kerüljön, hogy a munkavégzés helye (a legtöbb munka, illetve 

hivatás esetében) fizikailag is elváljon a lakóhelytıl. A folyamatot erısítette a népességszám 

növekedése is, amely (elsısorban a városok esetében) közrejátszott abban, hogy az elsısorban 

lakókörnyezetként funkcionáló területek fizikailag elkülönüljenek a termelésre szakosodott 

épületektıl uralt területektıl. Az angol vidéki városok építészetének fentiek szerinti 

átalakulását és a fizikai környezet érintı, valamint az azzal párhuzamos társadalmi 

változásokat követi nyomon Leonore Davidoff és Catherine Hall 1983-as, mára alapvetıvé 

                                                 
39 u. o.: 38. 
40 Sıt. A magánélet története (nem feltétlenül mint a nyilvánosság ellentétpárja) mára önálló kutatási terület. A 
témában alapvetı a Philippe Ariès és Georges Duby szerkesztésében megjelent öt kötetbıl álló sorozat, az  
Histoire de la vie privée. 
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vált tanulmánya.41 Mindenekelıtt azt hangsúlyozzák, hogy a „köz”, illetve a „magán” 

kategóriái „társadalmi konstrukciók, amelyek inkább csak azt mutatják meg, hogy milyennek 

kéne lennie a világnak, nem pedig a társadalmi valóságot tükrözik”.42 Tanulmányukban a 

szerzık meggyızıen bizonyítják, hogy a társadalmi élet köz- illetve magánszférájának 

egymástól való fokozódó elválása nem egyszerően a nyilvánosság elıtti viselkedés módját és 

a városi térhasználatot változtatta meg, hanem ennél mélyebben is hatott: szerepet játszott 

egyes társadalmi osztályok (mindenekelıtt a születıben lévı középosztály) formálódásában, 

illetve mélyrehatóan befolyásolta a nemek közötti viszonyt is. Az angol középrétegek 

(middling ranks) a 18. század végétıl egyre erısebbé váltak úgy gazdasági tekintetben, mint a 

társadalmi életbe való bekapcsolódásukat illetıen. Pozíciójukat mindenekelıtt az 

arisztokráciával és a gentryvel szemben igyekeztek biztossá tenni. Az elismerésért vívott 

harcukban kitüntetett szerep jutott a saját életstílus, a felismerhetıen „középosztályi” életmód 

kialakításának. A középosztályi életstílus megteremtése elsısorban a nık feladata volt (annál 

is inkább, mert a férfiak a gazdasági bevétel megszerzésén fáradoztak, miközben a nık 

virtuálisan jobbára kiszorultak az aktív termelésbıl). A középrétegbe tartozó családok 

számára fontos volt, hogy a háztartásfı „potenciális megbízói és hitelezıi elıtt bizonyítsa, 

hogy hitelre érdemes”, amelynek az önálló asszony által igazgatott és szolgálókat 

foglalkoztató mértéktartó és tiszteletet követelı háztartás jellegzetes szimbóluma lett.43 Az 

újonnan kialakuló háztartásforma megváltoztatta a benne élık egymáshoz, illetve külvilághoz 

való viszonyát is. A férfiak számára természetessé vált az otthonon kívül végzett munka; 

egyszerre mozogtak otthonosan a munka és a közélet világában, valamint a magánszférában 

is. A nık ezzel szemben szinte kizárólag a magánszférában tevékenykedtek, jóllehet a 

közéletbıl sem szorultak ki totálisan. Hiszen bizonyos – elsısorban jótékonysági és segélyezı 

– egyletekben aktív szerepet vállaltak, ám még ennél is fontosabb az, hogy „háttér 

országként”, a férfiak segítıiként, támogatóiként, és nem utolsósorban a csak férfiak számára 

elérhetı nyilvánosság külsı megfigyelıiként és véleményezıiként mindig is jelen voltak.44 

                                                 
41 Leonore Davidoff – Cathrine Hall: The Architecture of Public and Private Life: English Middle-Class Society 
in a Provincial Town 1780–1850 In: Derek Fraser and Anthony Sutcliffe (szerk.): The Pursuit of Urban History, 
Edward Arnold, 1983. 327–345. 
42 u. o.: 327. 
43 u. o.: 328. 
44 A „férfi nyilvánosság” és a „nıi privátszféra” kategóriáinak történetéhez jogtörténeti szempontból nyújt 
elgondolkodtató adalékot Brigitte Mazohl-Wallnig. „Az eddigieket sarkítva úgy is összefoglalhatnánk, hogy az 
egységes adózás, az általános hadkötelezettség, valamint az ezekkel szorosan összefüggı, illetve ezeket 
elızetesen lehetıvé tévı nyilvános közigazgatás kiépülése volt az a három döntı elem, amely a modern 
államokban – a Habsburg Monarchiában éppúgy, mint másutt – megteremtette az állampolgári egyenlıséget, s 
amely ekként maga után vonta a privát, illetve a nyilvános tér ideáltipikus elválasztását. Ha ezen a ponton, 
pusztán az elemzés kedvéért a fenti területek nemek szerinti hova kapcsolódását vizsgáljuk, hamar szembeötlik, 
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A magán- és a közszféra fokozódó elválása megváltoztatta a családban élı gyermekek 

helyzetét is: míg a hagyományos háztartásban a gyerekek láthatták és részt vehettek apjuk 

munkájában, a munkahely otthonon kívülre kerülésével a gyerekek és a felnıttek világa is 

egyre határozottabban elvált egymástól. Ugyancsak megváltozott a családban, a családdal élı 

szolgálók helyzete is. Az az otthonideál, amely a középréteg életvitelében központi szerephez 

jutott megkövetelte a szolgálók jelenlétét, ugyanakkor az ideális otthonról kialakított képben 

nem fért meg a családdal együtt élı, közös tereket használó szolgáló. Ez a középosztályi 

otthonok belsı elrendezésének új megoldásait hívta életre. Egyfelıl a család és a szolgálók 

tereinek egymástól való szigorú elválasztását, másfelıl a családi terek magán- illetve 

nyilvános terekre való felosztását. Mindez a születıben lévı középosztály racionalizált, 

rendezett és tekintélyt parancsoló (ön)képének megerısítését szolgálta. 

 

3. A nyilvánosság történetének kutatása Magyarországon 

 

Magyarországon a közvélemény – és ennek folyományaként a nyilvánosság – fogalmának 

történeti vizsgálatával – a liberális korszakra vonatkozóan – Veliky János és Gergely András 

az elsık között foglalkozott.45 Tanulmányukban a következık szerint sorra vették azokat az 

ismérveket, amelyek a 19. század közepén mőködı közvéleménynek szükséges elıfeltételei 

voltak. Elıször is alapvetı feltétel a társadalom fejlettsége, mindenekelıtt az állam és a 

társadalom (a bourgeois magánélet és a citoyen közélet) polgári alkotmányban rögzített 

elválasztása. Szükséges bizonyos a technikai elıfeltételek biztosítása is, amelyek lehetıvé 

teszik a közvélemény szabad áramlását. Itt a tömegkommunikációs eszközök alapszintő 

kiépítettségére, illetve a tömeg- és magánközlekedés alapfeltételeinek (szárazföldi-, vízi- és 

vasutak) meglétére utalnak. A nyilvánosság mőködéséhez nyilvánvalóan nélkülözhetetlen az 

alapvetı szabadságjogok (és azok közül is mindenekelıtt a véleménynyilvánítás 

szabadságának) biztosítása. A közvélemény érdemi mőködéséhez szükséges, hogy a 

vélemények intézményesedésének (értve ez alatt akár a politikai hatalom átvételének 

lehetıségét is) legalább elméleti lehetısége mindenki számára nyitott legyen. Végezetül 

természetesen nem létezhetne közvélemény, ha nem volnának kiváltó tényezık, azaz az olyan 
                                                                                                                                                         
hogy a három közül legalább kettı kizárólag a férfiakhoz kötıdik.” Amennyiben tehát a férfiak voltak azok, akik 
nyilvánosságon alapuló modern állam alapfeltételeit (adójukkal és hadi erejükkel, valamint – az iskoláztatásra 
vonatkozó szabályok miatt – a közszolgálat révén) megteremtették, ık voltak azok is, akik a nyilvánosságban 
egyáltalán megjelentek. (A gondolat részletes kifejtését lásd: Brigitte Mazohl-Wallnig: Männliche Öffentlickeit 
und weibliche Privatsphäre? Zur fragwürdigen polarisierung bürgerlicher Lebenswelten. In: Margaret 
Friedrich/Peter Urbanitsch (szerk.): Von Bürgern und Ihren Frauen. Böhlau Verlag. 1996. 125–140. 
45 Gergely András – Veliky János: A politikai közvélemény fogalma Magyarországon a XIX. század közepén. 
In: Fehér András (szerk.): Magyar történeti tanulmányok VII., Debrecen, 1974. 5–38. 
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vitatott kérdések, amelyek szükségessé teszik, hogy a közvélemény mőködésbe lépjen. Ezen 

kritériumok alapján a 19. század közepének közvéleményét Veliky „a közakarat nyilvánosan 

elıadott állaspontja”-ként46 tekinti. A közvéleményt a kortársak „elsısorban szociopolitikai 

jelenségnek tartották, melyet mindig meghatározott események indukáltak, alapanyagát pedig 

a politikai eseményekrıl véleményt alkotó tényleges publikum értékítélete képezte.”47 A 

közvélemény politikai kategória, amelynek „meghatározott célja és körülírható rendszere”48 

van, nem azonos a nyilvánosan mondott véleményekkel általában, sem pedig a 

közhangulattal. A kapott definíció lényegében azonosnak tekinthetı Habermas politikai 

nyilvánosság fogalmával. 

Történetét tekintve a 19. századi magyarországi közvélemény gyökereit Veliky a 18. 

századi szabadkımőves páholyokban látja. Hangsúlyozza, hogy a közvélemény fórumainak 

kialakulása nálunk az európai fejlıdés fı vonalához képest egyfelıl idıbeli késéssel indult, 

másrészt – és ez késıbb, a 19. században a közvélemény és nyilvánosság mőködése és 

önértelmezése szempontjából meghatározó jelentıségő – „az abszolutizmus nálunk korátnsem 

[volt] az a mindenható ellenfél, amely csak saját szervezetét mőködtette, s bírálatát 

semmilyen fórumon meg nem engedte.”49 A nyilvánosság Mária Terézia és II. József 

felvilágosult abszolutizmusa korában sajátos formában létezett. Veliky ezt nevezi „rendi 

nyilvánosságnak”, amelynek két fı pillérét vármegye rendszer és a rendi országgyőlés 

jelentette. Ezeket azonban I. Ferenc abszolutizmusa szigorú korlátok közé szorította, így a 

közvélemény teremtés korábbi intézményes fórumai kívül rekedtek a politika szféráján: a 

tudomány és a mővészet területére. Ez az a korszak, amikor a nyilvánosság, illetve a 

közvélemény fogalma mint a politikai gondolkodás fontos kategóriája elıször jelent meg a 

közbeszédben, mindenek elıtt Széchenyi és Kossuth polémiájában, de a vitához a liberálisok 

minden csoportja kapcsolódott (Deák, Eötvös, Csengery). Több-kevesebb ponton eltérı 

nézeteik ellenére „a közvélemény 18. század végétıl bontakozó magyar teóriái a 

forradalomig… egységesek abban, hogy megalkotói tıle a polgári alkotmányosság 

kibontakozását várták. Minden liberális által elfogadott cél tehát az, hogy legyen 

közvélemény, amelynek engedelmeskedni kénytelen a törvényhozás és végsı soron a 

                                                 
46 Veliky János: Liberális közvélemény-értelmezések Magyarországon a 19. században. In: Németh G. Béla 
(szerk. és bev.) Forradalom után – kiegyezés elıtt. Gondolat, 1988. 313–335. 
47 u. o.: 315. 
48 Veliky–Gergely 1974: 6. 
49 Veliky 1988: 316. 
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birodalmi kormányzat…”50 Céljuk értelmében Veliky ezeket az értelmezéseket az 

alkotmányteremtı közvélemény fogalmával köti össze. 

A forradalom és szabadságharc leverése és az azt követı új állami berendezkedés 

gyökeresen megváltoztatta a nyilvánosság intézményi fórumait, ennek következtében a 

nyilvánosság fogalmáról való politikai gondolkodás is új alapokra került. Az alkotmányosság 

megszőntetése nem pusztán a közvélemény intézményi fórumainak felszámolásához vezetett, 

de természetszerőleg átalakította azt is, hogy a politikai gondolkodók egyáltalán mit várhattak 

a közvélemény mőködésétıl. Amíg az elızı korszakban az alkotmány megteremtése volt a 

cél és a vita arról zajlott, hogy kik és milyen feltételek mellett szólhassanak bele a 

közügyekbe, milyen fórumokon szervezıdjön, és milyen hatáskörrel mőködjön a 

közvélemény, addig ezek a gyakorlati kérdések a neoabszolutizmusban lényegében 

értelmüket vesztették. Azaz a közvélemény (fogalma) elveszítette aktív, teremtı jellegét. 1849 

után – fogalmaz Veliky – a „politikai élet központjainak megsemmisítése a 

véleménynyilvánító közönség irányítását lehetetlenné tette.”51 

Az ötvenes években ennek megfelelıen a közvélemény mibenlétérıl folyó elméleti 

diskurzus résztvevıinek nézıpontja is sokat változott: „a nyilvánosság nem annyira modern 

politikai, hanem hagyományos színtereinek, a társas életnek tulajdonítottak jelentıséget.”52 A 

reformkor elméleti alapossággal kidolgozott liberális közvélemény fogalmai helyébe új, 

„alacsonyabb szervezettségő” 53 elgondolások kerültek, amelyek a társas életnek, a 

magánéletnek, a privát társalgási köröknek tulajdonítottak politikai jelentıséget. Fontos 

hangsúlyozni, hogy ezek az elgondolások (és Veliky interpretációja) különbséget tesznek a 

közvélemény és a nyilvánosság fogalma között, jóllehet mindkettıt a politikai hatalom 

befolyásolásának eszközeként tekintik. Az 1850-es évek nyilvánosságának, azaz társas 

életének feladatát Mocsáry Lajos fogalmazta meg a legvilágosabban: a politikai élet 

megsemmisítése nem kell, hogy a haladás gátjául álljon. Ellenkezıleg, mivel a „haladás 

szelleme, az elıretörés, a vágy polgárisodás után megvan még, él bennük. Meg kell óvnunk, 

fenn kell tartanunk minden áron, minden módon jövınk érdekében. … Tartsuk fenn 

nemzetiségünket, nyelvünket, nemzeti szokásainkat, - szerezzünk ezeknek becsületet. 

Haladjunk a mőveltségben, mőveljünk tudományt, mővészetet, gyarapítsuk anyagi 

jóllétünket, mennyire lehet, - gazdálkodjunk mezın, házban, erszényben. Haladjunk, ne 

                                                 
50 u. o.: 323. 
51 u. o.: 330. 
52 u. o.: 326. 
53 u. o.: 327. 
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tespedjünk!”54- írta 1855-ös röpiratában. A haladást pedig nem máshol, mint a társas életben 

látta kivitelezhetınek: „Egy roppant tér áll tökéletesen rendelkezésünkre, - s e nagy tér a 

társas élet, a nemzet belsı élete.”55 Tudjuk viszont azt is – és a késıbbi fejezetekben errıl 

még bıven lesz szó – hogy a társas élet állapotáról Mocsáry miként vélekedik. Meglátása 

szerint „társaságunk felette hiányos”, „kasztok, osztályok, kiváltságok a társaságban folyvás 

rendületlenül léteznek”.56 Emiatt „társaságunk szétzilált állapotban van … „nincs egység, 

nincs kölcsönös vonzalom minden honfiak közt, s a magyar ember, bár ösztönszerüleg, s a 

nemes kebel magasztaltságával szerei honát, nem találja magát benne tökéletesen jól”.57 Ezt a 

széttartást, a társadalom ziláltságát volna alkalmas a társas élet formájában mőködı 

nyilvánosság helyrehozni: „A közlekedésnek, eszmesúrlódásnak legelsı tere a magán körök, a 

magán társalgás.”58 

 

A magyarországi nyilvánosság történetének kutatása az 1980-as évek végén és az 1990-es 

évek elején kapott lendületet, az akkori politikai változások hatására, ami azt is jelenti, hogy a 

fogalom értelmezése és vizsgálata továbbra is elsısorban politikai vonatkozásban zajlott. A 

nyilvánosság történetének feltárása mellett-helyett az érdeklıdés fokozatosan a nyilvánosság 

intézményesült formái, illetve azok mőködésének vizsgálata felé fordult. A robbanásszerően 

beinduló egyesületkutatás egyik kulcsproblémája volt az egyesületeknek a politikai 

nyilvánosságban betöltött szerepe. 1988-ban Brunda Gusztáv Az egyesületek mint a 

nyilvánosság csírái címő rövid írásában az elsık között tekintette át az egyesületek és az 

állam közötti kapcsolat történeti lehetıségeit. Úgy látta, hogy az egyesületek mőködését – 

mint nyilvánosságot – „nemcsak a demokrácia egyik feltételének, hanem fokmérıjének is 

tekinthetjük.”59 Az egyesületek ugyanis – meglátása szerint – lehetıséget teremtenek a 

demokrácia mőködéséhez-mőködtetéséhez szükséges cselekvéstípusok gyakorlati 

kipróbálására: nevezetesen a racionális vitára, az olyan diszkusszióra, amelyben a felek 

lehetıségeit nem határozza meg eleve a társadalmi státusz. Másfelıl az egyesületek legális 

keretbe foglalják – és az állammal szemben képviselik – a társadalomban megfogalmazott 

spontán célokat. 

                                                 
54 Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest, Müller Emil Könyvnyomdája, 1855. 8. 
55 u. o. 10. 
56 u. o. 17 sköv. 
57 u. o. 27. 
58 u. o. 49. 
59 Brunda Gusztáv: Az egyesületek mint a nyilvánosság csírái. Palócföld, 1988. 3. sz. 40–45., 43. 
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Pajkossy Gábor A polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban címő60 

Történettudományi Intézet-beli vitaanyagában (1991) az elsı átfogó bemutatását adta a hazai 

nyilvánosság intézményesülése kezdeteinek a liberális csoportok valamint a kormányzati és 

konzervatív erık egymással vívott csatájának fényében. Írása szerint a reformkori liberális 

nemzedék polgárosító és nemzetállam teremtı céljának eszköze az „érdekegyesítés, a 

társadalmi osztályok érdekeinek összehangolása” volt, azaz „a nyilvánosság eszközeivel 

olyan közvélemény teremtése, amely a törvényhozást abban az irányban befolyásolja, hogy az 

olyan berendezkedést teremtsen meg, amely a közvélemény uralmát biztosítja.”61 A politikai 

nyilvánosságnak Pajkossy három – részben már Veliky-Gergely által is érintett – intézményét 

különbözteti meg: a rendi nyilvánosságot, a sajtót, illetve az egyesületeket. 

A rendi fórumok a fıúri szövetségekben, az egy-egy jobb módú nemes köré 

szervezıdı informális, laza társaságokban gyökereztek és majd a megyegyőlések és az 

országgyőlések termeiben kaptak szervezett formát. Az 1830-as évek szervezıdı-szervezkedı 

– a feudális rend korszerősítésére, végsı soron pedig annak felszámolására törekvı és ehhez a 

közvéleményt megnyerni kívánó – liberális csoportjait az udvar politikai perekkel igyekezett 

elhallgattatni (Kossuthot és társait érintı hőtlenségi és ún. becstelenségi perek), ami a 

formálódó politikai nyilvánosság csírában való elfojtását jelentette. Az 1839/40-es 

országgyőlésen sikerült elérni, hogy a nyilvános kritika a továbbiakban nem vonzott 

automatikusan per alá vonást, de az ún. politikai bőncselekményekre vonatkozó törvény 

(amely szabályozta volna a nyilvánosság elıtt elhangzott politikai beszédek megítélésének 

módját is) kidolgozását keresztbetörte a forradalom. Pajkossy felhívja rá a figyelmet, hogy a 

nyilvánosság mőködésének egyik kulcskérdése az volt, hogy a latin helyébe a magyar nyelv 

lépjen modern államnyelvként, és ezzel az ország lakosságának nagyobb része számára 

érthetıvé és vitathatóvá váljanak az államügyek. A közvélemény megteremtésének másik 

sarkkövének ı is az információ terjedését biztosító csatornák intézményesülését tekinti: 

nevezetesen, hogy a megye- és országgyőlések korlátozott számú résztvevıjén túl az összes 

érdeklıdı tájékozódhasson és véleményt formálhasson az ott elhangzottakról. Ennek 

legalapvetıbb módja a liberálisok által követelt informáló újságok beindítása lett volna, 

amelyet azonban az ellenzék rendre megakadályozott. Az országgyőlésekrıl 1832/36 óta 

Kossuth kéziratos tudósításaiból szerezhettek tudomást azok, akik elıfizettek rá; a 

Törvényhatósági Tudósítások révén pedig – abban a rövid idıszakban, amíg a Tudósításokat 

                                                 
60 Pajkossy Gábor: Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban. Elıadások a Történettudományi 
Intézetben 14. Budapest, 1991. 
61 u. o.: 3. 
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be nem tiltották és Kossuthot perbe nem fogták –, vidéki levelezık beszámolói alapján a 

megyei önkormányzatok munkájáról kaphattak információt. Pajkossy idézi azt a kossuthi bon 

mot-t, amelyet 1837-ben, kihallgatása során a közvélemény és a nyilvánosság viszonyáról 

mondott, nevezetesen, hogy „ha minden három ember közül egy bérbe fogadtatnék is, hogy a 

másik kettırıl jelentéseket tegyen, e költséges úton sem szerezhetne a kormány a 

közvéleményrıl magának olly biztos tudomást, mint a nyilvánosság útján.”62 Ez volt az a 

nyilvánosság, amelynek kiépítésén kéziratos tudósításaival Kossuth a korszak elején 

munkálkodott, és ennek a nyilvánosságnak lett meghatározó része a sajtó a korszak végére. 

A sajtó a reformkori nyilvánosság második Pajkossy által kiemelt intézménye. A sajtó 

nyilvánosságteremtı- és formáló funkcióját a kormányzat is hamar felismerte és ennek 

megfelelıen igyekezett is azt befolyása alá vonni. Ennek egyik eszköze a szigorú elızetes 

cenzúra volt, másfelıl az újságszerkesztıségek személyi összetételének befolyásolása, egyes 

lapok pénzbeli támogatása. A szigorú körülmények ellenére a kezdetben a politikai 

eseményekrıl legfeljebb beszámoló, de azokat nem értelmezı vagy értékelı referáló sajtó 

helyébe fokozatosan olyan lapok léptek, amelyek vezércikkekben, szerkesztıi jegyzetekben 

értékelték és vitatták a politikai élet eseményeit (a liberális ellenzék fóruma a Kossuth 

szerkesztette Pesti Hírlap, a konzervatív oldalon pedig a Világ – késıbb Budapesti Híradó – 

vagy a Nemzeti Újság). Egyszóval a reformkor a modern politikai sajtó születésének ideje 

volt. A zord körülmények javítása érdekében, a sajtó révén formálódó nyilvánosság 

védelmében az ellenzék nem szőnt meg a sajtószabadságért küzdeni. Mint alapvetı jogot, a 12 

pont élén is „a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését” követelték. 

Harmadikként az egyesületek (és a reformkor végére azokból megszületı) pártok 

nyilvánosságteremtı szerepét emeli ki Pajkossy. Az egyesületek létrehozását, mőködését 

szabályozó elıírások a korszakban nem voltak annyira kidolgozottak, mint amelyek a sajtót 

érintették. Elıször 1842-ben született rendelet, amely szerint az alapszabályokat csak az 

egylet megalakításának hivatalos jóváhagyása után lehet kinyomtatni: az engedélyezı okirat 

pedig elıírta, hogy az egyesület rendszeresen küldje fel a hatóságoknak a mőködésérıl szóló 

jegyzıkönyveket. Az egyesületek így a liberális csoportok fı eszközeivé váltak, céljaik 

társadalmi úton (azaz az egyesületek nyilvánossága révén) történı képviseletét megoldásnak 

látták az törvényhozásban való háttérbeszorulásukra.  

Pajkossy összegzı megállapításai szerint egyfelıl a liberálisok polgári átalakulásért 

vívott küzdelme volt a feltétele a nyilvánosság fejlıdésének, ugyanakkor a nyilvánosság 
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intézményei a polgári átalakulás kereteit biztosították. A liberálisok és a kormányzat és a 

konzervatívok publicisztikáját és gyakorlati politikáját áttekintve Pajkossy azt állapítja meg, 

hogy a reformkorban az erıviszonyok fokozatosan a liberálisok javára tolódtak el, a végsı 

áttörést pedig az 1848-as alkotmány hozta meg. Ennek értelmében a törvény elıtt elvileg 

egyenlı állampolgároknak a korhoz mérten széles köre rendelkezett politikai jogokkal, és a 

kormány az így létrejövı népképviselet ellenırzése alatt állt; az alkotmány nyilvánosság 

intézményes fórumait illetıen szólás-, sajtó-, és egyesületalapítási szabadságot biztosított. Az 

1848-as vívmányok azonban a nyilvánosságot illetı összes kérdésben meglehetısen 

illékonynak bizonyultak. 

Az 1980-90-es évek fordulóján született írásokban a nyilvánosság fogalma rendre a 

„politikai nyilvánosság” értelmében kapott figyelmet, és ez nagyjából a következı évtized 

kezdetéig így is maradt. A Pajkossy elıadását követı vita során Buzinkay Géza így 

fogalmazott: „A nyilvánosság politikai rendszernek nevezhetı, a sajtószabadság, az egyesületi 

szabadság csak eszközök.”63 A nyilvánosság ilyen értelemben való felfogásának több oka is 

lehetséges. Egyfelıl a korszak politikai hangulata önmagában is indokolja a „politikai” 

nyilvánosságot középpontba helyezı látásmódot, másfelıl ezt erısíti a történetírás akkori 

irányultsága is, amelyet elsısorban az határozott meg, hogy „a magyar történetírás szinte 

kizárólag az ideológiailag szövetséges országok”64 szakmai céheivel keresett kapcsolatot. Az 

1980-as évektıl azután a nyugati irányzatok irányába való lassú nyitást és a kurrens áramlatok 

fokozatos adaptálása is megindult. Habermas nyilvánosság könyve elıször 1971-ben jelent 

meg magyarul, a rákövetkezı idıszakban érthetı módon ez, a nyilvánosságról való 

gondolkodást nyugaton is hosszú idın át meghatározó alapmő állt a magyarországi 

közvélemény- és nyilvánosságkutatás hátterében. 

 

Mindamellett nem maradt el Sennett magyarországi recepciója sem. A nyilvánosság mint a 

benne mozgó szereplık és az általuk megvalósított térhasználat révén konstruálódó köztér 

elgondolásának vizsgálatára Magyarországon, a századfordulós Budapest példáján Gyáni 

Gábor vállalkozott.65 Ahogyan Gyáni megmutatta, a privát élet és a közösségi lét egymástól 

való elválásával átalakuláson mentek át az ismeretszerzés helyeként funkcionáló közterek. Az 

utcán (is) zajló magánélet helyett a nyilvános társas életnek keretet nyújtó funkcionálisan 

                                                 
63 u. o.: 29. 
64 Csíki Tamás – Halmos Károly – Tóth Árpád: A magyar társadalomtörténet-írás története a kezdetektıl 
napjainkig. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris 2006. 208–
241., 229. 
65 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870–1940, Új Mandátum, 1999. 
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specializált közterek (Gyáni Gábor fogalmával: a „félnyilvánosság terei”)66 jelentek meg, 

amelyek lehetıvé tették a társas együttlétet anélkül, hogy a résztvevık intim szférájukat 

megnyitották volna egymás elıtt. Eminensen a kávéházak, egyesületek, klubok, kaszinók 

voltak az átalakulóban lévı nyilvánosság meghatározó szereplıi, illetve hasonlóképp: a 

múzeumok, a színházak, a cirkuszok, vagy éppenséggel a városi sétaterek. Az elmúlt évek 

egyesületkutatásai, valamint a városi terek használatának vizsgálata azonban megmutatta, 

hogy az így tekintett nyilvános tereket semmiképpen sem tarthatjuk nyitottságukat 

(nyilvánosságukat) és mőködésük elveit tekintve homogénnek. Távol vezetne a nyilvánosság 

fogalmának értelmezı-bevezetı vizsgálatától ezeknek a társas érintkezést szolgáló tereknek a 

részletes bemutatása. Ezekrıl a késıbbiekben bıven lesz még szó. Fontos viszont már itt is 

hangsúlyozni, hogy a közterek rendkívül sokfélék és úgy mőködési elveiket, mint 

nyilvánosságuk fokát tekintve rendkívül különböztek. 

 

A magán- és közterek angol példán bemutatott elválása és az ezzel együttjáró társadalmi 

változások Magyarországon is hasonlóképpen játszódtak le. Mindazonáltal fontos 

hangsúlyozni, hogy a magán- és közélet Davidoff és Hall által hangsúlyozott kettıssége – 

különösen abban a szélsıséges formában, ahogyan azt ık a brit középosztály példáján 

bemutatták – nem mindenütt (és nem minden társadalmi csoportban) volta annyira 

szembeötlı, mint az általuk elemzett esetben. A fentiek analógiájára mégis felvázolható, hogy 

miképpen alakultak át a köz- és magánszféra egymáshoz való viszonyának megváltozása 

következtében a mindennapi élet fizikai keretei Magyarországon. A polgári lakástípus 19. 

századi formálódásának elemei jól ismertek.67 A pesti bérházak függıleges (emeletenkénti) és 

horizontális (utcafronttól a oldalsó udvari lakásokig) tagoltsága a lakók társadalmi 

hierarchiában betöltött helyét tükrözte, míg a (nagy)polgári lakás belsı elosztása az intim 

szféra és a közszféra  eddigiekben részletezett elválását biztosította. A hálószoba, a szalon, 

illetve a polgári lakások klasszikus ismérve, a cselédszoba, mint három pólus – azaz a 

magánélet, a közélet és a családdal élı cselédek jelenléte – pregnánsan példázzák a 

középosztályi életstílus hazai születésének kezdeteit. A reprezentáció és a magánélet tereinek 

elválása természetesen – ha az eddigiek ezt sugallták volna – nem csak a városi középréteg 

lakókörnyezetében játszódott le. Ugyanez megfigyelhetı a korszak arisztokráciájának városi 

                                                 
66 u. o.: 35.  
67 Hanák Péter: A polgári lakáskultúra szakaszai a XIX. században, 1815-1914. In: Hofer Tamás (szerk.): 
Történeti antropológia. Budapest, 1984, 165–180., illetve Buzinkay Géza: a Középosztály lakásideálja. In: 
Hanák Péter (bev.): Polgári lakáskultúra a századfordulón. Budapest, 1992. 13–27., és Gyáni Gábor: Polgári 
otthon és enteriır Budapesten. u.o.: 29–51. 
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palota- és vidéki kúriaépítészetében (a nıi budoárok és a férfi kártyaszobák intimitásával és a 

reprezentatív szalonok gazdagságával) éppúgy, mint a parasztházak átalakulásában. A 

hagyományos szoba-konyhás kétosztatú parasztház helyébe a módosabb parasztság köreiben a 

tisztaszobával kibıvült háromosztatú háztípus lépett, amely egyértelmően a reprezentáció (a 

nyilvánosság elıtti megjelenés) célját szolgálta. A városi terek használatba vételi módjának 

megváltozása emlékezni kell arra is, hogy ezzel a változással párhuzamosan átalakult az intim 

lakókörnyezet korábban megszokott formája is. Ezek a változások egyfelıl átalakították a 

nemek, a generációk, a társadalmi rétegek közötti viszonyokat, másfelıl pedig nyilvánvalóvá 

tették, hogy a nyilvánosság – mint köztér és mint az ismeretszerzés helye – sohasem volt 

mindenki számára egyformán hozzáférhetı. Az elemzés során messzemenıkig figyelembe 

kell venni, hogy mindezek szerint a közterek nyilvánosságának fokozatai léteztek. Azaz a 

fentiek értelmében elmondható, hogy például a férfiak, a munkapiacon aktívak, vagy a 

magasabb társadalmi státuszúak számára a nyilvánosság mint az ismeretszerzés helye több 

lehetıséget kínált, mint a nıknek, az inaktívaknak vagy a szegénysorban élıknek.  

 

Sennett elsısorban a városi közterek kutatásához adott inspirációt, de az általa alkalmazott 

nyilvánosságfogalom tágabb értelmezést is megenged. A nyilvánosság mint az ismeretszerzés 

helye ugyanis elgondolható nem fizikai értelemben is: így az ismeretszerzés helyeként 

tekinthetık például az újságok is. Ezt a felfogást alkalmazta a Habsburg Monarchia 

újságolvasóit és újságolvasási szokásait vizsgálva könyvében Lipták Dorottya,68 amikor 

kísérletet tett „annak az elemzésére, hogy a sajtó által közvetített ismeretanyag, az általa 

sugallt életvezetési, magatartás- és ízlésminták hogyan, milyen mértékben épülhetnek be, 

miként befolyásolhatják a különbözı státuszú társadalmi rétegek életmódját, mentalitását”.69 

Tovább tágítva a tér fogalmát, az felfogható úgy is, mint az egymással kölcsönhatásba kerülı 

viselkedési normák, életvezetési elvek összeütközésének, valamint a különbözı normák e 

találkozása nyomán születı új gyakorlatok fóruma. A fizikai tér (városi közterek, parkok, 

színházak, egyesületek) ez esetben is fontos szerephez jut, hiszen lehetıvé teszi a különféle 

emberek, és az általuk képviselt eltérı normák, elvek, szokások találkozását. A hangsúly 

mégis a tér fogalmának egy másfajta értelmezésén van: amely esetben a teret olyan közegként 

lehet elgondolni, mint amelyben mentális folyamatok zajlanak.  
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Ez az elgondolás leginkább a mindennapi élet történeti kutatásának alapvetésével 

rokon. Utóbbi megközelítés a történeti folyamatok nagy struktúrái helyett a vizsgálat során a 

hétköznapi világ „megélésére”, a mindenkori konkrét helyre és idıre helyezi a hangsúlyt. 

Jóllehet a „mindennapi élet”, vagy a „mindennapok” fogalmának meghatározása körül 

évtizedek óta tudományterületeken is átívelı vita zajlik, annyi talán kijelenthetı, hogy a 

megközelítés a történelmi alanyok (a mindennapok mikro-struktúrái történelmi szereplıi) 

kulturális gyakorlatainak megismerésére fókuszál (ahol a kultúra mibenlétének meghatározása 

ugyancsak ingoványos terület), vagyis a mindennapi valóságot a benne részt vevık 

interakcióinak vizsgálata révén igyekszik megérteni. Az irányzat gyökerei a fenomenológiai 

filozófia és szociológia klasszikusaihoz nyúlnak vissza. „A mindennapi életvilág – írja Alfred 

Schütz és Thomas Luckmann – a valóság azon régiója, amelybe az ember beavatkozhat, 

amelyet megváltoztathat, mivel az élete megélésén keresztül vesz részt benne.”70 

Az eredeti elgondolás akkor vált vonzóvá a történetírás számára, amikor az az 1970-es 

években, szakítva a korábbi tendenciákkal az átlagemberek, a „történelem alatti” jelenségek, a 

mikro-szintek felé fordult. A mikrotörténelem, a történeti antropológia vagy az 

Alltagsgeshichte mind-mind egy addig nem jellemzı, újfajta érzékenységgel fordult 

tárgyához, a történelemhez, pontosabban annak alakítóihoz, az emberekhez. A mindennapi 

élet kutatása a „szubjektív tapasztalatra” (Henri Lefèbvre) helyezi a hangsúlyt, annak a 

folyamatnak a feltárására, hogy hogyan lesz az egyén saját történelmének alakítója. A 

köznapiság kutatása ebben az olvasatban annak megértéséhez segíthet hozzá, „hogy hogyan 

megy végbe egy-egy történelmi változás a társadalom pórusaiban, nem valamely magasabb 

szinten, hanem „helyi” társadalmi tanulási folyamatként.”71 Ez a tanulási folyamat az, amely a 

mentális folyamatok tereként tételezett nyilvánosságban zajlik. Amirıl szó van, tehát 

egyszerően az emberek nyilvános interakciói révén létesülı térben zajló tanulást jelenti, 

amely interakciók lehetnek egyfelıl személyek közvetlen találkozásai, de – másfelıl – éppúgy 

a valamely médium (sajtó, nyilvános beszédek) révén születı kommunikáció, vélemények és 

gondolatok cseréje is.  

A felsorolt etnográfiai alapú történeti megközelítések72 gyakorlati jelentısége az, hogy 

a helyibıl kiindulva igyekeznek megérteni a nagyobb léptékő összefüggéseket (és nem pedig 

fordítva, a strukturálisból és globálisból kiindulva próbálják egy elızetesen adott mintázatba 

                                                 
70 Schütz és Luckmann eredeti gondolatát (megjelent in: Strukturen der Lebenswelt. Neuwied–Darmstadt, 1975: 
25.) idézi Wolfgang Kaschuba: Bevezetés az európai etnológiába. Csokonai, 2004: 108. 
71 u. o.: 109. 
72 Az „etnográfiai” – és a „helyi” – fogalmát mindenekelıtt Clifford Geertz munkáinak értelmében használom. 
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beleerıltetni a helyi szinten győjtött adatokat).73 A nyilvánosság vizsgálatában 

gyümölcsözınek ígérkezik a helyi szintő adatokból kiinduló, azokra építkezı kutatás. A 

kisebb lépték arra ösztönöz, hogy a kutató a cselekvéseket, megnyilatkozásokat elıször saját 

kontextusukban próbálja értelmezni, és ne nyúljon azonnal nemzeti vagy globális szintő 

elvont elméletekhez, ha magyarázni kíván. 

 

4. Nyilvánosság és lokális kutatás 

 

A dolgozatban használt nyilvánosság-fogalom az eddig elmondottak értelmében a következı 

sarokpontok köré épül. Egyfelıl Habermas elméletére támaszkodom, amikor a nyilvánosságot 

mint közösséggé összegyőlt magánszemélyek kifejezett véleményét tekintem. A habermasi 

véleményformáló közösség a közösség érdekeit érintı kérdések megvitatására, közös 

okoskodásra szövetkezik. Habermas kritikusait követve azonban felvetem – és a nyilvánosság 

fogalmának szempontjából kiemelem – az alternatív nyilvánosságok és a kommunikáció nem 

verbális formáinak jelentıségét. Sennettıl a pszichológiai irányultságot igyekszem átvenni, és 

azt az elgondolását tartom mindenek felett iránymutatónak, hogy a nyilvánosságot mint az 

ismeretszerzés helyét értelmezi. A magam részérıl az ismeretszerzés helyének elgondolását 

tágan felfogva a hely fizikai mivoltára és nem fizikai formáira egyaránt igyekszem hangsúlyt 

fektetni. Egyfelıl tehát tekintetbe veszem azokat a helyeket, ahol az ismeretszerzés végbe 

mehet, ahol emberek egymással – kifejezetten a tanulás vagy pusztán a társas együttlét 

kedvéért – találkozhatnak, másfelıl a nyilvános interakciókat (akár nyomtatott, akár verbális 

kommunikációról van szó) magukat is „helynek” tekintem, és ennyiben az ismeretszerzés 

terepének. Vizsgálódásom során a nyilvánosságban megvitatható és ott megszerezhetı 

ismeretnek tekintem a praktikus tudásanyagot éppúgy, mint az egyes emberek vagy 

társadalmi csoportok viselkedését alakító normákat vagy életvezetési elveket. Még egyszer – 

a lehetı legrövidebben – összefoglalva az eddigieket: a nyilvánosságot értékek, 

gondolkodásmódok, viselkedések közvetítésére alkalmas fórumok összességének tekintem. 

A nyilvánosságot önálló kulturális rendszerként értelmezve, kutatásához a lokális 

megközelítést találom a legmegfelelıbbnek. Ez a megközelítés kecsegtet leginkább azzal a 

reménnyel, hogy a nyilvánosságban jelenlévı és megnyilatkozó aktorok viselkedéséhez 

                                                 
73 A módszer konkrét alkalmazásához lásd pl. John R. Edison: German Club Life as a Local Cultural System. 
Comparative Studies in Society and History. 1990/Apr. 357– 382. vagy Wolfgang Kaschuba: German 
Bürgerlichkeit after 1800: Culture as simbolic practice. In: Jürgen Kocka – Allan Mitchell (szerk.): Bourgeois 
Society in Nineteenth-Century Europe. 1993. Berg, 392–422. 
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kulcsot kapunk, amelynek segítségével helyi szinten – késıbb talán nagyobb léptékben is – 

nyomon követhetı a nyilvánosság mőködése révén zajló identitásformálódás. 

 

A továbbiakban mindenekelıtt azt kell áttekinteni, hogy melyek a nyilvánosságnak azok a 

helyi formái, amelyek elérhetıek a történeti kutatás számára. Célszerőnek mutatkozik a 

nyilvánosság intézményesült fórumai felıl kiindulni. Munkájában Habermas, csakúgy, mint 

Sennett megjelöli azokat a fórumokat, ahol az általuk tételezett nyilvánosság megszületett. 

Habermasnál az egyesületek világában formálódott a kommunikatív racionalitás, ez volt az 

érvelve vitázó közösség legfıbb találkozóhelye és bázisa. Sennett a közéleti embert 

fénykorában a kávéházak világában látja, onnan vonul majd vissza csendesen szemlélıdni a 

színházak és koncerttermek sötét nézıtereire. Jóllehet a kávéházak divatja és ezzel 

nyilvánosságszervezı ereje a századforduló idejére delelıre jutott, az egyesületek virágzása 

még csak ekkor indult meg igazán. Az egyesületek nem pusztán azért töltenek be központi 

szerepet a nyilvánosság vizsgálatának történetében, mert ideológiai egységbe forrasztják a 

kitőzött célok érdekében szövetkezett tagokat, hanem – még inkább –, mert az egyesület, 

mőködésének alapelvébıl adódóan az elsı olyan intézmény, amely képes átlépni a korábban 

megdönthetetlennek érzett rendi választóvonalakat (akkor is, ha ezt nem minden esetben teszi 

meg). 

A Veliky és Gergely által megkülönböztetett rendi nyilvánosság megyei szintő 

fóruma, a vármegyei közgyőlés Magyarországon hasonlóképp alapvetı. Jóllehet ez a 

reformkorban meghatározó intézmény a nemesi vármegyerendszer felszámolása után eredeti 

értelmében jelentıségét vesztette a nyilvánosság formálása szempontjából. A megyék a 

korszakban elveszítették korábbi jogaik nagyobb részét, de az 1861-es átmeneti alkotmányos 

idıszakot követıen „az állami közigazgatás közvetítésén és saját belügyeik önálló intézésén 

kívül megmaradt még számukra az országos ügyekben való véleményformálás, a helyi 

politizálás lehetısége.”74  Ugyancsak a politikai nyilvánosság részeként a korszak végére az 

egyesületek világából mind élesebben kezdtek kiválni, és arról leválni a politikában aktív 

csoportosulások, amelyek hamarosan pártokká szervezıdve nıtték ki magukat. 

A helyi nyilvánosság formálásban különös jelentısége van a sajtónak. A helyi lapok 

az írni-olvasni tudó közönség mővelıdési-szórakozási igényeinek kielégítésére vállalkoznak, 

valamint rendszerint célul tőzik maguk elé, hogy olvasóikat tájékoztassák a vidék 

legfontosabb eseményeirıl és ugyanakkor eljuttassák hozzájuk a nagyvilág híreit is. A 

                                                 
74 Foki Ibolya: Zala megye közigazgatása 1861-1910. In: Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 
1138–2000. ZML, Zalaegerszeg, 2000. 111–172., 123. 
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reformkorban megszületett a modern, értékelı, érvelı, vitázó sajtó, amelynek legfıbb érdeme, 

hogy a puszta híradáson túl olvasóit a hírek értékelésének folyamatába is bevonja. A helyi 

lapokban meghonosodó levelezési rovat ráadásul az oda-vissza eszmecserére, az olvasók 

vitájára is lehetıséget adott. Ráadásul a lapok mintegy „meta-nyilvánosságként” a többi 

nyilvános fórum számára újabb lehetıséget teremtettek programjuk, céljaik, mőködésük 

szélesebb közönség felé való kommunikálására. Az újságolvasó közönség lokális szinten 

alighanem számosabb volt, mint az egyesületi tagok köre. Még így is megalapozottnak tőnik a 

feltevés, hogy a megye teljes lakosságától – elsısorban az írni-olvasni tudás mértéke, 

másrészt az infrastruktúra kiépületlensége miatt – az újságolvasók száma is elmaradt. 

Mindezekkel szemben gyakorlatilag mindenki számára hozzáférhetı volt a templomokban és 

imaházakban elhangzott prédikációk üzenete, mint ahogy az egyház körül szervezıdı 

közösségek mindenkor a nyilvánosság egyik legmeghatározóbb csoportját jelentették. 

A Habermasszal szemben megfogalmazott kritikák nyomán magam is úgy gondolom, 

hogy a nyilvánosság kutatásának túl kell lépnie az intézményes fórumok vizsgálatán. Ez azt 

jelenti, hogy a nyilvánosság nem formalizált, eseti, egyedi és esetleges fórumait is az elemzés 

körébe kell vonni. Ami azt is maga után vonja, hogy túl kell lépni a sennetti értelemben vett 

közéleti szférán és a privát szférában is meg kell próbálni felkutatni azokat a 

megnyilvánulásokat, amelyek szerepet játszhattak a különféle érték- vagy 

gondolkodásmódok, identitások társadalmi csoportok közötti közvetítésében. A nyilvánosság 

„informális” típusát említve tehát a társas élet változatos formáira gondolok. A 

neoabszolutizmus szigorú politikai légkörében a nyilvánosság intézményesült formái ráadásul 

erıs korlátozás és megfigyelés alá kerültek. Ebben a helyzetben fokozott jelentıséget kaptak a 

hatalom tekintete elıtt könnyebben rejtve maradó, bár az elıl maradéktalanul elbújni nem 

tudó (és tán nem is szándékozó) személyes kapcsolatokon alapuló, sokszor spontán formálódó 

közösségek, amelyek a nyilvánosság „elıszobáivá” váltak. De nem csak a történeti pillanat 

sajátossága miatt, hanem amiatt a különbség miatt is érdemes a hétköznapi környezetben 

formálódó nyilvánosságot is górcsı alá venni, ami – ahogyan Sennett hangsúlyozta – a 

közéleti szférában, illetve a privát világban színre lépı egyén viselkedésében mutatkozik. A 

közélet gyakran pózt, személytelen viselkedést kényszerít résztvevıire. Ezzel szemben a 

kevésbé intézményesített szituációk több-kevesebb sikerrel ırzik az ıszinte spontenaitást. 

Mindezek miatt a nyilvánosság vizsgálatába bevonom a bálokat, felvonulásokat, megyei 

mulatságokat, színi elıadásokat, koncerteket, vásárokat és versenyeket. Ezek ugyan sokszor 

az intézményesedett fórumokhoz kötıdnek, de rendszertelenségük, alkalmiságuk, 

egyediségük mégis a magánszféra jellegével ruházza fel ıket. És ugyancsak vizsgálatra 
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érdemesnek tekintem azokat az alkalmakat is, amelyek a magánélet bázisán formálódtak, de 

alkalmasint mégis társadalmi eseményként funkcionáltak: a farsangi-, a szüreti-, a születés- és 

névnapi mulatságokat. A nyilvánosságban zajló folyamatok mindegyikét nem lehet nyomon 

követni, de nem is ez a cél. Sokkal inkább a lokális szinten formálódó nyilvánosság mőködési 

elveinek feltárása: annak vizsgálata, hogy milyen kérdések és problémák kerülnek porondra; 

miért éppen azok, és mi módon bánnak velük a nyilvánosság szereplıi; és egyáltalán, hogy 

kik és mi módon válnak a nyilvánosság különféle fórumainak résztvevıié. 
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II. Zala megye regionális és történeti perspektívából 

 

A nyugati történetírásban messzire nyúló hagyománya van a földrajzi ihletéső, illetve a 

regionális vagy lokális történetírásnak. Az Annales iskola elsı generációjára (Lucien Febvre 

és Marc Bloch) Vidal de la Blache emberközpontú gazdaságföldrajza volt meghatározó 

befolyással, de a hatására kiforró francia történeti geográfia a II. világháború után veszített 

jelentıségébıl. Jóllehet Braudel Mediterráneumának (1949) determinista földrajzi szemlélete 

hosszú idın át meghatározó volt, az ı régió-felfogása messzire vezetne saját disszertációm 

ambícióitól. Nagyobb hangsúlyt kapott a régió az 1960-as években, amikor a totális 

történetírás projektje azzal a reménnyel kecsegetett, hogy a regionális munkákból 

összerakható egy országos szintő történelem. Ebben az idıben jelent meg Pierre Goubert 

monográfiája Beauvais-rıl (1960) és lakóiról, majd Le Roy Ladurie languedoci parasztokról 

szóló mőve (1966), késıbb a Montaillou (1975). A francia történetírásban késıbb is 

kiemelkedı szerep jutott a megyének mint „analitikus egységnek”, illetve a pays-nak, amely 

olyan természetes gazdasági és társadalmi alapegység, amelyet a mindennapi társadalmi 

gyakorlat tart össze.75 

A történetírói szemlélet megújulásával, a mindennapok vizsgálatának elıtérbe 

kerülésével a német irodalomban is újfajta megvilágításba került a tér mint probléma, ami egy 

új fogalom, a „lokális történelem” (Lokalgeschichte) címszava alatt vált kutatási szemléletté. 

„Lokális történelem mint köztörténet” az alcíme Hans Medick 1997-es monográfiájának,76 

amely szerint „csak a lokális történetírás és annak mikro-történeti szemléletmódja révén 

tárhatóak fel az egyetemes történelem összefüggései.”77 Húsz évvel a proto-indusztrializációs 

tézis megfogalmazása után ebben a könyvében Medick az ismert (földrajzi) terepre 

visszatérve amellett érvel, hogy a nagy struktúrák vizsgálata helyett a lokalitásban formálódó 

egyediségek kutatására kell hangsúlyt helyezni. Szövegében a „lokális” végsı soron nem is 

földrajzi értelemben jelenik meg, hanem a kutatás látószögének összeszőkítésére utal. Azaz, a 

lokális történetírás nem annak köszönheti lokális jellegét, hogy a földrajzilag átfogó vagy a 

földrajzi aspektust figyelmen kívül hagyó megközelítésekkel szemben lekicsinyített, 

meghatározott terepen vizsgálódik, hanem a megfigyelés fókuszának összébb húzása, a 

problémaközpontúság a jellegadó a szemléletben. Jóllehet, egy Medick-féle kutatás 

                                                 
75 Sonkoly Gábor: Miért épp a francia térmegközelítések? (Elıszó) In: Benda Gyula és Szekeres András (szerk.): 
Tér és történelem, L’Harmattan, 2002. 7–16., 13–14. 
76 Hans Medick: Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900. Lokalgeschichte als Allgemeine Geschichte. 
Göttingen, 1997. (Köszönöm Mészáros Balázsnak, hogy felhívta a figyelmemet a könyvre.) 
77 u.o.: 16. 
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kivitelezhetısége (a források felkutatása és összegyőjtése, majd kezelése) szempontjából 

fontos követelmény a relatíve átlátható, átfogható földrajzi kiterjedés is. 

 

Saját kutatásom terepe a Dunántúl délnyugati részén elterülı Zala megye. De vajon hogyan 

kezelhetı a megye mint kutatási egység? A magyar történetírásban a regionális szintő 

érdeklıdés hosszú elızményekre tekinthet vissza, jóllehet kevés adaptálható eredményt mutat 

fel. Elsıként Mályusz Elemér, és a nevéhez főzıdı település- és népiségtörténeti iskola 

mutatott érdeklıdést a régió mint a kutatási téma iránt.78 A hazai historiográfiában korábban 

domináns jogi-politikai szemlélettel szemben – Turóc megyérıl 1922-ben készített 

disszertációjától kezdve – Mályusz történetírói programjának középpontjába került az a 

meglátás, hogy „a helyi közösségek vizsgálata lehet a legalkalmasabb a népesség gazdasági, 

társadalmi és szociális életének, érzelmi világának, kultúrájának, illetve mindennapi 

kapcsolatainak összetett rekonstruálására”.79 Mintájául a német (közigazgatási egység alapú) 

Territorialgeschichte, illetve (településtörténet jellegő) Ortsgeschichte szolgált, ám ı éppen e 

két szint között, egyfajta helytörténetben gondolkodott.80 Hiányolta azonban az ilyen 

kutatásokat kivitelezni képes kutatókat és kutatási feltételeket, a hazai történelem 

politikatörténeti-, de mindenekelıtt a gazdaság- és társadalomtörténeti feldolgozottságát.81 

Mályusz törekvése ellenére a magyar történeti irodalomban máig sem terjedt el a regionális 

mőfaj, jóllehet elıbb a Domanovszky-féle uradalomtörténet,82 mára pedig a falu- és 

várostörténet is jelentıs monográfiákkal és tanulmányokkal gazdagította a lokalitás iránt 

érdeklıdı történetírást. Sıt, született néhány olyan helyi szintő monográfia is, amely a 

társadalomtudományos történetírás hazai hagyományait a legmodernebb antropológiai 

megközelítéssel ötvözi.83 

                                                 
78 Szőcs Jenı késıbbi megközelítése, jóllehet ugyancsak a „régió” fogalmával operál, éppen nem a település és 
az országos szint, hanem az országos és a kontinentális lépték között jelöli ki vizsgálati egységét. 
79 Csíki Tamás – Halmos Károly – Tóth Árpád: A magyar társadalomtörténet-írás története a kezdetektıl 
napjainkig In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris, 2006. 208–241., 
216. 
80 Mályusz Elemér: A helytörténeti kutatás feladatai. Századok: 1923–1924. 538–566. 
81 Mályusz Elemér: A népiség története. In: Mályusz Elemér: Klió szolgálatában. Budapest, 2003. 473–492. 
(Eredeti megjelenés: In: Hóman Bálint (szerk.): A magyar történetírás új útjai. Budapest, 1931. 231–268.) 
82 Lásd a Tanulmányok a magyar mezıgazdaság történetéhez címő sorozat darabjait a Thurzó-birtokokról 
(Berlász Jenı, 1936), az alsólendvai Esterházy uradalomról (Csapody Csaba, 1933), a regéci uradalom 
gazdálkodásáról (Jármay Edith 1930), nagykırösrıl (Majláth Jolán, 1943), vagy Wellmann Imre munkáit (ebben 
a vonatkozásban elsısorban a gödöllıi Grassalkovichok-uradalomról szóló monográfiát, 1933.). 
83 Tóth Zoltán: Szekszárd társadalma a századfordulón. Történelmi rétegzıdés és társadalmi átrétegzıdés a 
polgári átalakulásban. Akadémiai Kiadó, 1989.; Benda Gyula: Zsellérbıl polgár - társadalmi változás egy 
dunántúli kisvárosban (Keszthely társadalma 1740-1849). Bp., L'Harmattan, 2008., Kövér György: A 
tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Osiris, 2011. 
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A magyarországi történetírás – az említett kezdeményezések ellenére – ma sincs abban 

a helyzetben, hogy képes lenne történeti közösségen alapuló, vagy akár az egykori (akár a 

mai) mindennapi társadalmi gyakorlatok közösségét alapul vevı régiók felrajzolására. 

Zalában két regionális-jellegő tanulmány84 és számos helytörténeti munka áll a 

rendelkezésünkre, de átfogó megyemonográfia Zaláról nem készült.85 Ezért a megyére és 

városaira vonatkozó adatokat a korszak városmonográfiái,86 megyei adattárai87 és statisztikai 

adatai, a korszakra vonatkozó forrásközlések88 és a legújabb város- és megyetörténeti 

irodalom89 alapján lehet összegyőjteni.  

A megye több mint 5000 négyzetkilométernyi területén hatszáznál is több község 

osztozott, a vidéket az apró falvakból hol sőrőbben, hol lazábban szıtt településhálózat 

jellemezte. Ez azt jelenti, hogy a megye társadalmilag, kulturálisan, gazdaságilag és 

mindezekbıl fakadóan a lakók szokásait, mindennapi gyakorlatait és identitását tekintve 

rendkívül sokszínő volt.  Természetesen léteztek olyan körülhatárolható földrajzi egységek, 

amelyek a fenti értelemben (vagyis társadalmi szokásaik, történeti hagyományaik, népességük 

alakulása, összetétele stb. ismérvek szerint) önállónak tekinthetıek, de ezekrıl inkább csak 

szórványos-véletlenszerő ismeretekkel rendelkezünk, nem pedig szisztematikus feltárásból 

származó eredményekkel. Nem csak a késıi, ráadásul megyén kívüli kutató szeme elıtt tőnik 

úgy, hogy egységes (pláne az ott lakók identitását meghatározó) megyérıl, megyei tudatról 

Zala esetében nem lehet beszélni. 1825 farsangján Séllyey Elek fıszolgabíró a következıket 

jegyezte föl lakhelyérıl: „Ezen megyének hosszas fekvése okozza, hogy a más megyékben, 

melyek jobban kerekdedek, fentálló egyetértés nem tapasztaltatik. A távol lakók csak a 

                                                 
84 A Domanovszky-féle iskola alsólendvai uradalomvizsgálata (Csapody Csaba, 1933) és Benda Gyula 
Keszthely-könyve (2008). 
85 A Borovszky-féle „Magyarország vármegyéi és városai” sorozatban a Zala megye kötet nem készült el.  
Bátorfi Lajos: Adatok Zala megye történetéhez címő többkötetes munkája (1877, Nagykanizsa, Wajdits József 
nyomdája) nem átfogó monográfia, jóllehet a megye történetének alapvetı adatait tartalmazza. 
86 Barbarits Lajos: Nagykanizsa. 1929.; Bontz József: Keszthely város monográfiája. Keszthely, Farkas János 
könyvnyomdája, 1896.; Halis István: Színes mozaik Nagy-Kanizsa történetébıl. Nagykanizsa: ifj. Wajdits József 
könyvnyomdája, 1893.; Sebık Samu: Adatok Zalaegerszeg r. t. város történetébıl. Zalaegerszeg, 1902., Kardos 
Sámuel: Adatok Zala-Szent-Grót történetéhez, Nagykanizsa, Fischel F. könyvnyomdája, 1897., Zrínyi Károly: 
Csáktornya monográfiája. A vár és a város története s az 1901-iki népszámlálás. Csáktornya, Fischel F. nyomd., 
1905. 
87 Mindenekelıtt: Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138–2000. Zala Megyei Levéltár, 
Zalaegerszeg, 2000. 
88 Degré Alajos (ö.áll.): Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zalaegerszeg, 1961; Molnár András (szerk.): Zala 
megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyőjtemény. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1996. 
89 Gyimesi Endre (szerk.): Zalaegerszeg. Dokumentumok a város történetébıl. Zalaegerszeg, 1985.; Bunovácz 
Dezsı (szerk.): Zalaegerszeg. A XXI. század küszöbén. Budapest, CEBA. 2001.; Vándor László (fıszerk.): Zala 
megye ezer éve: tanulmánykötet a magyar államalapítás milleniumának tiszteletére. Zalaegerszeg, Zala Megyei 
Múz. Ig., 2001.; Molnár András (szerk.): Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetébıl. 
Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2006. 
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győléseken, ahol úgyis annyiszor a felhevült emberi érzemények a barátság köteleit 

elszaggatják, látván egymást, nem jöhetnek egyetértésbe, mely a szakadásoknak elejét 

vehetné. Neveli az idegenkedést még az is, hogy Sümeg és Egerszeg tájékán legtöbb tehetıs, 

és a közdolgokba béfolyó nemesség lakik; az elıl nevezett a társasági életben míveltebb, de 

fenthéjázóbb, az utóbb érintett inkább a régi, a fakunyhóval is megelégszı, ha csak abban jól 

ihatik-ehetik, szokásokhoz szít. Ezek a megyében két felekezetnek is mondathatnak. 

Kedvetlenül jön a szép tájékokhoz szokott Sümeg melléki (aki ott szeretne győléskedni) az 

egészségtelen sárfészekbe, Egerszegre; alig fordul meg benne, már otthagyja, szidalmazván a 

göcseji voltokat, és folyvást sóhajtozván, bár Sümegen lennének az összejövetelek.”90  

Látni fogjuk, hogy a Séllyey írásában felvillantott földrajzi és – a részben az elıbbibıl 

fakadó – társadalmi választóvonalak mellett figyelemre méltó vallási, politikai és gazdasági 

törések is tagolták Zala népességét. Ennek következtében – vagy végsı soron úgy is 

fogalmazhatok: kényelembıl – a magam részérıl a kutatás határait a közigazgatási határokhoz 

igazítottam, miközben – ha lehetıség van rá és a következtetések szempontjából haszonnal 

kecsegtet, akkor – a lehetséges alternatív regionális tagolást is szem elıtt tartom. Ennek 

fényében ebben a fejezetben elıször a megye közigazgatási beosztásáról, illetve annak 

változásairól ejtek szót és a társadalomstatisztika fıbb mutatói szerint jellemzem a megye 

társadalmi összetételét. A hivatalos statisztikai forrásokon túl ehhez egy korabeli leíró forrást 

is felhasználok. Azután a megyei közigazgatás személyi apparátusának bemutatása 

segítségével a megyei politika szintjére lépek, végezetül a megye nemesi társadalmát és annak 

politikai tagoltságát teszem az elemzés tárgyává, valamint a reformkori állapot és a 

korszakban lezajlott késıbbi országgyőlési képviselı-választások eredményeinek 

áttekintésével a megye politikai hangulatába igyekszem bepillantani.  

 

1. Zala közigazgatása és a megye népessége a statisztikák tükrében 

 

A történeti Zala megye területe és közigazgatási beosztása hosszú változások nélküli 

idıszakot követıen 1849-ben módosult elıször jelentısen. Ekkor viszont, Windisch-Grätz 

fıparancsnok katonai kormányzatának kiépítésének hatására, változások hosszú sora indul 

meg a megye életében. Illetve pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy a megye mint 

közigazgatási egység ettıl kezdve lényegében elvesztette funkcióját – nem is beszélve a 

nemesi vármegyérıl mint történeti érdekképviseleti fórumról. A Windisch-Grätz által 1849. 

                                                 
90 Idézi Molnár András: Zala megye politikai viszonyai a reformkor hajnalán – Séllyey Elek fıszolgabíró 
feljegyzései Levéltári Szemle 2001/4. 29–40. 35. 
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október 24-én kiadott, „Magyarország ideiglenes közigazgatási rendezete” öt katonai területet 

állított fel: Zala megye a soproni székhelyő kerület része lett. A rendelet szerint egy-egy 

katonai kerülethez több megyébıl álló polgári kerület tartozott. Az új szabályozás értelmében 

a megyék elveszítették az önkormányzatban korábban gyakorolt szerepüket és lényegében az 

állam végrehajtó szerveivé váltak. A szabadságharc leverése után Zala elıször a pécsi 

kerülethez tartozott, de 1849 novemberében már a székesfehérvári polgári kerületbe sorolták 

át.  

 

1. térkép: Zala vármegye közigazgatása, járási beosztása, 1849–1854. 

 
Forrás:  Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138–2000. ZML, Zalaegerszeg, 2000. 

(http://www.zml.hu/adatbazisok/archontologia/terkepek.php) 
 

Muraköz év végi elcsatolása a megye területét és járási beosztását is jelentısen 

megváltoztatta. A korábbi hat járásból csak három maradt meg, de az új, területileg kisebb 

megyében elıször ismét hat járást hoztak létre, amelyet azután még újabb kettıvel 

egészítettek ki. A provizórium végére (1854) tehát a megyének nyolc járása volt: a 

zalaegerszegi, a nagykapornaki, a tapolcai, a sümegi, az alsólendvai, a nagykanizsai, a 

keszthelyi, és végül a bánokszentgyörgyi.  
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2. térkép: Zala vármegye közigazgatása, járási beosztása, 1854–1860  

 
Forrás: u. a. 
 

„Az átszervezés eredményei egyértelmően pozitívak voltak; a településszerkezethez, 

domborzati és közlekedési viszonyokhoz alakították az alsó fokú közigazgatási egységeket.”91 

A megye közigazgatás-történetének kutatója szerint az 1848/49-et követı átszervezések 

eredményeképp Zala „négycentrumú” megye lett. Az átalakítási folyamatok legnagyobb 

haszonélvezıje Nagykanizsa volt, ahol 1850 után „fokozatosan kialakult a gazdasági, 

igazgatási és jogszolgáltatási alapfokú centrum, mely … kulturális központja is lett a dél-zalai 

térségnek. Nem csak centrumot, hanem ellenpólust is képezett a sokkal kisebb piacközponttal 

bíró megyeszékhely mellett…”92 A második központ tehát a megyeszékhely, Zalaegerszeg 

volt, amely a korszakban is jobbára hivatalnok-mezıváros maradt, és amelynek vonzáskörzete 

mind jelentıségét, mind nagyságát tekintve elmaradt Nagykanizsáétól. A harmadik 

centrumjellegő település Alsólendva, a negyedik pedig a Balaton-felvidék központja, Sümeg 

volt (mely utóbbi mellett egyre fontosabbá vált a terület két másik városa: Tapolca és 

Keszthely is). 1861-ben, Muraköz visszacsatolását követıen visszaállították a megye 

feudalizmus kori beosztását, vagyis a megyének ismét hat járása lett: a muraközi, a lövıi, az 

egerszegi, a kapornaki, a szántói és a tapolcai.  

 

 

 

                                                 
91 Zala megye archontológiája 1138–2000: 93. 
92 Halász Imre: A közigazgatás átszervezése és a négycentrumú megye kialakulása. in: Vándor László (fıszerk.): 
Zala megye ezer éve. 161–166., 163. 
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3. térkép: Zala vármegye közigazgatás, járási beosztása, 1849 elıtt és 1861–1872 között 

 
Forrás: u. a. 
 

Halász Imre összegzése szerint a megyében modern értelemben vett városnak csak 

Nagykanizsát és Zalaegerszeget tekinthetjük, amelyek közül az elıbbi – tehát nem a 

megyeszékhely – kapott korábban rendezett tanácsú városi jogállást (1871-ben). Zalaegerszeg 

csak jóval lemaradva (1885-ben) kérvényezte és kapta meg a rangot. A városok fejlettsége és 

elért rangja közötti diszkrepancia (nevezetesen, hogy a fejlettebb Nagykanizsa hiába 

igyekezett magának megszerezni a megyeszékhelyi címet) az egész korszakban feszültséggel 

terhelte meg a két város viszonyát. 

 

A többször megváltoztatott közigazgatási beosztásból fakadóan a népszámlálási-statisztikai 

adatok idıbeli összehasonlítására csak akkor lenne mód, ha minden esetben tekintetbe lehetne 

venni a megyébıl, illetve az egyes járásokból el- és odacsatolt területeken élıkre vonatkozók 

adatait is, de erre az esetek többségében (különösen járási szinten) nincs mód. A megye 

népességére vonatkozóan Dányi Dezsı a következı – a megye közigazgatási határainak 

változását figyelembe vevı – összefoglaló táblázatot közli. 
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1. táblázat 
A honos és a jelenlévı népesség az 1850., az 1857. és az 1870. évi népszámlálás szerint 

 
1850 1857 1870. évi  

honos jelenlévı jelenlévı honos jelenlévı jelenlévı 

az 1850. az 1857.  az 1862. 

évi közigazgatási beosztás szerint 

220973 229750 218971 222721 225385 272421 333237 

Forrás: Dányi Dezsı: Az 1850. és az 1857. évi népszámlálás. KSH, Budapest, 1993. 
 

 

Az 1850-es években tehát a megyében valamivel több mint 200 ezren éltek. 1857-re a 

népesség megoszlásáról járási szintő adatokkal is rendelkezünk, amelyeket Dányi a mai 

megyehatárok és az egykori járások határainak figyelembevételével korrigált: igaz így csak a 

honos lakosság egy részének járások közötti eloszlását ismerjük meg, azokét, akik 1857-ben a 

mai megye területén éltek. A megye 1857-ben aktuális közigazgatási beosztása efemer élető 

volt (1854-1860), így – tetézve mindezt az összeírás ismeretesen megbízhatatlan voltával – az 

adatok mindenképpen csak egy korlátozott idıszak korlátozottan megbízható leírására 

alkalmasak. 

2. táblázat 
A honos lakosság száma járásonként, 1857 

 
Jelenlegi megye, eredeti 

város, járás 
összesen 

(fı) 
alsóledvai j. 38%-a 11604 
bánokszentgyörgi j. 99% 21987 
iharosberényi j. 21% 6886 
keszthelyi j. 84% 21526 
körmendi j. 0,11% 16 
nagykanizsai j. 27317 
pacsai j. 25528 
sümegi j. 43% 12166 
vasvári j. 8% 1752 
zalaegerszegi j. 99,65% 28237 
összesen 157019 

Forrás: u. a. 
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A lakosság száma 1870-re kb. a másfélszeresére növekedett, az új közigazgatási beosztás 

szerint a következıképp: 

3. táblázat 
A honos népesség járásonként, 1870 

 

járás népességszám (fı) 

kapornaki 71408 

lövıi 45157 

muraközi 65145 

szántói 55348 

tapolcai 45790 

zalaegerszegi 50389 

össz 333237 

Forrás: KSH (szerk.): A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a 
hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Pest, 1871. 

 

Simonffy Emil a polgári kori járási beosztást alapul véve végzett a népességre vonatkozó 

lokális összehasonlítást az 1785 és 1869 közötti idıszakra. Eredményei szerint a megye 

népességének növekedése lényegesen elmaradt a szomszédos Somogy mögött, továbbá 

Zalában magas szórás figyelhetı meg az egyes járások között a tekintetben, hogy milyen 

ütemben növekedett a népességük. Simonffy a járások népességnövekedésében megfigyelhetı 

eltérések okai közül a nemesek lakosságon belüli arányát emeli ki: „az úgynevezett kisnemesi 

falvak lakosságának száma 1785 és 1869 között megyei átlagban is alig növekedett, nem egy 

község lakosságának száma csökkent. Zalában legdinamikusabban a mezıvárosok fejlıdtek, 

lakosságuk növekedése a megyei átlagot és az úrbéres falvak átlagát meghaladta.”93 A 

dinamikus fejlıdés persze csak viszonyítás kérdése.  A 19. század közepén legalábbis a 

fejlıdés megtorpant, Zalaegerszegen például az 1857-es összeírás szerint 6028-an, az 1869-es 

adatok szerint pedig már csak 5424-en éltek, vagy Keszthelyen 5674, illetve 4888 volta két 

idıpontban összeírtak száma.  Nagykanizsán viszont ebben az idıszakban is növekedést látni: 

8958 fırıl 11128-re. A városok népességének változásában a természetes szaporodásból 

következı változás mellett alighanem jelentıs szerepet játszott a be – és elvándorlás (a 

városokba beszállásolt, majd onnan elvezényelt katonák, illetve a közigazgatási átalakulásokat 

levezénylı bürokratikus személyzet száma) is. Nagykanizsa példája azonban valószínőleg 

                                                 
93 Simonffy Emil: Zala és Somogy népességének alakulása. In: PAB-VEAB Értesítı. A Dunántúl 
településtörténete IV. 1867–1900. Veszprém, 1982. 149–154. 149. 
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inkább az ipar- és a kereskedelem fejlıdésének népességduzzasztó hatására hívja fel a 

figyelmet. 

4. táblázat 
A lakosság megoszlása vallás szerint, 1857 

 

Jelenlegi megye, 
eredeti város, járás 

összesen 
(fı) 

róm. 
kat. gör.kat. 

görög 
nem 
egyes. 

örmény 
nem 
egyes. 

ág. 
ev. ev.ref. unit. zsidó egyéb 

alsóledvai j. 38%-a 11604 10525 4 22 913 140 
bánokszentgyörgi j. 
99% 21987 21317 277 24 369 

iharosberényi j. 21% 6886 4354 1235 1139 158 

keszthelyi j. 84% 21526 20565 1 37 12 910 1 

körmendi j. 0,11% 16 9 2 4 1 

nagykanizsai j 27317 23922 1 25 625 432 2312 

pacsai j 25528 24524 1 1 77 28 897 

sümegi j. 43% 12166 11090 377 23 676 

vasvári j. 8% 1752 1630 6 53 4 1 57 1 

zegi j. 99,65% 28237 253333 1 566 899 6 1432 

összesen 157019 143269 3 30 3271 3478 7 6952 2 

Forrás: u. a. 
 

A jelenlegi megyehatárok figyelembevételébıl fakadó problémák a vallási adatok 

vizsgálatakor jelentkeznek. Dányi korrigált táblájába ugyanis a tapolcai járás nem kerülhetett 

be. Emiatt a megyei protestantizmus fellegvára, a Balaton-felvidék kiesik a látókörünkbıl, és 

helyette a késıbb Somogyhoz csatolt terület (Iharosberény körzete) tőnik ki református és 

lutheránus lakossága alapján. Az 1869. évi népszámlálás adataiból azonban egyértelmően 

kiderül, hogy a döntıen római katolikus vallású megyében ezen kívül a zsidóság és a 

református felekezet is döntı súllyal jelen van: elıbbi a középsı területein, mindenekelıtt a 

kapornaki járásban (amely a korábbi pacsai és nagykanizsai járásokat foglalta magában), 

utóbbi pedig a Balaton északi partját felölelı tapolcai járásban. Ezek a területek egyébként a 

megye legsőrőbben lakott (48-54 fı/km2) területei is egyben. 
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5. táblázat 
A jelenlévı lakosság vallás szerinti megoszlása, 1870. 

 

járás neve 
jelenlévı 
nép. 

róm. 
kat. 

gör. 
kat. 

görög 
kel. 

örmény 
kel. 

ág. 
ev. 

ev. 
ref. nazar. 

metod., 
anglik. 
egyéb zsidó egyéb 

kapornaki 71408 65327 33 1588 158 5 4296 1 
lövıi 45157 40810 369 3043 935 

muraközi 65145 63845 1 1 381 8 909 
szántói 55348 51559 1 2 1 873 541 52351 10 

tapolcai 45790 37956 3 1 3296 6242 32 69 2790 
z.egerszegi 50389 42616 3 450 1068 2 1656 

összesen 333237 302113 2 42 2 6957 11060 36 76 12937 11 
Forrás: u. a. 
 

Ha a népességszám/népsőrőség és a vallási adatok mellé a foglalkozási struktúrára vonatkozó 

1870-es statisztikát is odahelyezzük, akkor a megye néhány jellegzetes nagyobb területét lehet 

nagy vonalakban elkülöníteni egymástól. A megye nyugati (alsólendvai vagy lövıi; illetve a 

bánokszentgyörgyi és egerszegi járás) és középsı (kapornaki vagy pacsai és nagykanizsai 

járás) részét, a Balaton-felvidéket (sümegi és keszthelyi vagy szántói és tapolcai járás), illetve 

a Muraközt. Hasonló tagoltságra már egy 1886-os forrás is felhívta a figyelmet. A kisbirtokok 

helyzetének vizsgálatához a megyei gazdasági egyesület részletes leírást készített a 

megyérıl,94 amely különös figyelmet szentelt az egyes régiók termıföldje, jellegzetes 

termelési ágai, a mővelés alatt álló birtokok és természetesen a birtokmegoszlás 

bemutatásának. A tanulmány a) a Balaton-melléket (Felsıörstıl Keszthelyig), b) a Muraközt 

és c) az e két vidék között fekvı területet jelöli meg önálló vidékként, az utóbbin belül pedig 

önálló egységként emeli ki Göcsejt.  

 

Láttuk már, hogy a népesség vallási összetételét illetıen a megye többi részétıl jellegzetesen 

különbözött a Balaton-felvidéki terület. E fenti leírás szerint a területen a népesség zömében 

magyar volt, ez alól csak néhány német ajkúakkal betelepített, de a leírás idejére már jobbára 

elmagyarosodott község jelentett kivételt. Az alapvetıen római katolikus megye többi 

területével ellentétben azonban itt jelentıs volt a protestáns hívık aránya. 1848 elıtt a 

megyében itt létezett a legnagyobb számú nemesség, és azzal együtt nemesi kisbirtok, 

amelyek részben elaprózódtak ugyan, de a nemes (és nem tisztán nemesi) községek lakói a 

                                                 
94 A zalai elemzés egy nagyobb, országos, kérdıíves vizsgálat része volt. Az eredmény a Zala Megyei Gazdasági 
Egyesület 1886. évi II. értesítıjében jelent meg: A kisbirtok (parasztbirtok) állapota Zala-megyében. 
(Elıterjeszti: Szigethy Antal ügyvéd, gazdasági egyesületi tag és titkár) 
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megye legjobb módban élı népességét jelentették. Ezt olyan hétköznapi tények is igazolják, 

mint a helyiek öltözködési, ruházkodási szokásai: a kisbirtokosok posztó viseletben, a nık 

gyári szövetben jártak, sıt a leírás olyan községekrıl is beszámol (Köveskál, Kıvágóörs és 

legfıképp Balatonfüred), ahol a nemes és nemtelen kisbirtokos asszonyok viseletében a 

selyem is hétköznapinak számított. A területen két nagyobb és egy kisebb hitbizományi 

uradalom mellett kiterjedt volt a középbirtokos osztály. A leírás szerint a területen található 

számos kis- és középbirtok majd fele része nemesi birtok volt. A foglalkozási statisztika 

ıstermelésre vonatkozó adatai szerint legfeljebb azt találjuk kiugrónak, hogy a birtokosok és 

bérlık átlagos száma mellett a többi területhez viszonyítva itt némiképp magasabb az 

ıstermelésben dolgozó munkások aránya. A részletes statisztikából viszont az is tudható, 

hogy itt elsısorban az éves szolgálatra szegıdöttek magasabb számáról van szó. Tudjuk azt is, 

hogy a régióban a szılımővelés és a bortermelés volt meghatározó jelentıségő, és egészen az 

1880-as évek elejéig a termények exportjára is jó lehetıség adódott – az ıstermelésben 

foglalkoztatott munkások tehát elsısorban a szılıbirtokokon dolgoztak, viszonylag magas 

bérért, és a szılıtermesztés holt idényeiben Somogyba járhattak aratómunkásnak. Nem tesz 

azonban említést a leírás arról, hogy – a statisztika tanúsága szerint – a szántói és a tapolcai 

járásban is viszonylag magas az iparból és kézmővességbıl élık aránya, és a területet 

kereskedelem tekintetében is csak a megye e szempontból legfejlettebb Nagykanizsa körüli 

vidéke elızi meg. 

 

A megye középsı vidékét a leírás két alegységre bontja. A hegyes-völgyes középvidék, amely 

a megye területének 7/10-ét (ide tartozott a kapornaki – korábban pacsai és nagykanizsai – 

járás csakúgy, mint az egerszegi – és korábban bánokszentgyörgyi – járás és még az lendvai – 

vagy lövıi – járás egy része is) adta egyházi javadalmak, négy hitbizományi- és hat 

magánuradalom, valamint több nagy- és számtalan középbirtok között oszlott meg. A mővelés 

alatt álló területek zömét parasztbirtokok foglalták el. A gazdálkodás jó természeti feltételek 

között zajlott: a földmővelés mellett a szılıbirtok sem volt ritka, a marhatenyésztésbıl 

származó jövedelmet a bor eladásból kapott bevétel is kiegészítette. A lakosság itt is magyar 

volt, kivéve néhány Nagykanizsa környéki német települést, valamint a régtıl fogva horvát 

községeket. A leírás szerint a megyében ez idıben egyedül Nagykanizsán létezett tiszta iparos 

osztály, másutt az iparosok gazdálkodással is foglalkoznak. 

 A terület gerincét jelentı kapornaki járás sok tekintetben a megye élen járó területe 

volt. Itt volt a legnagyobb az értelmiség aránya, itt volt a legfejlettebb az iparos és kézmőves 

réteg, és itt volt a legerısebb a kereskedelembıl élık csoportja is. Mindezek mellett – vagy 
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mindezek következtében – ez volt a megye középpontja a közlekedés tekintetében is. 1860-

ban nyílt meg az elsı megyébıl induló vasútvonal (a Kanizsa és Pragerhof közötti járat), a 

következı év elejére pedig elkészült és hamarosan át is adták a Kanizsát Budával összekötı 

sínpályát is. 1865-ben a dunántúli régiót észak-dél irányban összekapcsoló Nagykanizsa-

Szombathely-Sopron vonal is elkészült. Ez a vonal az eredeti tervek szerint érintette volna 

Zalaegerszeget is, mivel azonban a város nem tudta megfizetni a szükséges hozzájárulás 

összegét, a sínek végül néhány kilométerrel elkerülték a települést, és Zalaegerszeg majd csak 

1888-ban tudott végül bekapcsolódni a vasúti vérkeringésbe.  

A középsı területhez tartozónak tekinti a leírás Göcsejt is, amely vidék egyébként a 

leginkább különbözött a megye többi részétıl. A többnyire magyar vidéken néhány horvát 

község és számos vend település volt található. A vend vidék nagy részét a belatinci uradalom 

foglalta el. A leírás szerint ez a vidék szegényebb és elmaradottabb a megye többi részénél,95 

ráadásul azokhoz annál is nehezebben kapcsolódik, mert az itteni népesség keveset érintkezik 

a megye magyar lakosságával. A népességnövekedés meghaladja a megye más részeinek 

szaporodását, a községek itt sőrőbben fekszenek, a parasztbirtokok elaprózódtak.  

A statisztika szintén azt igazolja, hogy a lövıi járás (amelynek csak egy része Göcsej, 

a másik része, Letenye környéke azonban ugyancsak rossz talajú vidék, a megye 

legszegényebb része) sok tekintetben elmaradt a megye többi részétıl: feltőnıen kisszámú az 

értelmiség, az iparos-kézmőves és a kereskedıi osztály is. Magas azonban a birtokosok 

száma, ami feltehetıen elsısorban a birtokok elaprózódásának a következménye. Ahogyan a 

gazdasági egyesület leírása is hangsúlyozza, már 1848 elıtt is ritka volt a féltelek, és az 

egynegyed, egynyolcad telkesek domináltak. Ezek mellett ugyanakkor jó néhány nagy 

kiterjedéső hitbizományi uradalom és több nagy- és kisbirtok is található a járásban. 

 

A leírás utolsóként a Muraközt emeli ki mint önálló vidéket. Itt a terjedelmes csáktornyai 

uradalmon kívül nem volt más nagybirtok és középbirtok is csak kevés, a terület majdnem 

egészében parasztkezén volt. A terület lakosai katolikus horvátok voltak, körükben csak kis 

fokú magyarosodásról lehetett beszélni (kivételként említi a leírás Csáktornya és Perlak 

mezıvárosok magyar érzelmő lakosságát). A statisztika tanúsága szerint Muraközben volt a 

legmagasabb egyfelıl a birtokosok és bérlık száma (és ez a birtokosok és a bérlık 

                                                 
95 Göcsej elsı tudományos igényő leírása Plánder Ferenctıl származik (Göcsei esmérete, Tudományos 
Győjtemény 1838/6. sz.), aki Göcsej egységét finoman tovább is differenciálja. Göcsej északi részén a talajt és 
annak megmőveltségét is silánynak találja, dél- és nyugat Göcsejt azonban kiesnek és dúsnak, lakóit dolgosnak 
látja. Göcsej monográfusa, Gönczi Ferenc, munkáiban a fentieknél jóval alaposabban és részletesebben ismerteti 
a területet, és az ott lakó vendek néprajzát. 
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kategóriájára külön-külön is igaz), másfelıl itt írták össze a legtöbb ıstermelésben 

foglalkoztatott munkást is. A többi járással ellentétben, ahol az éves szolgálatra szegıdık 

rendre többen voltak, mint a napszámosok, Muraközben fordított a helyzet: a napszámosok 

száma másfélszerese az éves szolgálatra beállókénak. 

 

6. táblázat 
A honos lakosság hivatás, kereset vagy élelmi forrás szerint, 1870 

 
ıstermelés ipar és kézmő kereskedelem 

járás neve/ 
foglalkozás 
hivatás, 
élelmi forrás értelm. 

birtokos 
és bérlı tiszt munkás 

önálló 
vállalk. 

hivatalnok 
és munkás együtt 

önálló 
vállalk. 

hivatalnok 
és munkás  háztul.  járadéktul. 

személyes 
szolgálatot 
teljesítı  

kapornaki 817 7898 145 13409 1634 1658 3292 405 897 390 178 18125 

lövıi 162 10396 42 9602 546 459 1005 110 55 90 30 564 

muraközi 269 11921 27 12844 1062 588 1650 140 149 48 36 7202 

szántói 474 7803 73 11570 1288 848 2136 246 86 64 125 7485 

tapolcai 443 7364 47 9523 1401 1254 2655 291 378 155 78 1824 

zalaegerszegi 422 7863 51 7082 793 638 1431 179 82 49 23 3501 

összesen 2587 53245 385 64030 6724 5445 12169 1371 1647 796 470 38701 

Forrás: u. a. 
 

Az alapvetı társadalomstatisztikai adatok tükrében úgy tőnik, a megye népességét viszonylag 

egyértelmő választóvonalak szabdalták részekre.96 Láttuk, hogy a terület népessége – a 

földrajzi, és az abból következı gazdasági lehetıségektıl befolyásolva – egyenlıtlenül lakta 

be megyét. A megye keleti felének sőrőn lakott Balaton-felvidéki területével és a pacsai-

nagykanizsai (avagy szántói) járással szemben Zala nyugati-délnyugati területén alacsony volt 

a népsőrőség. Ugyancsak megosztotta ez a tengely a megyét vallási, valamint foglalkozási-

megélhetési szempontból: a dominánsan római katolikus megyében csak a Balaton környékén 

kiemelkedı a protestánsok, és a középsı, Nagykanizsa környéki területen a zsidók aránya. A 

bevételi források tekintetében pedig azt találtuk, hogy a kétségkívül az agrártermelésre 

támaszkodó megyében újra csak a keleti területeken található számottevı ipar és 

kereskedelem, a nyugati-délnyugati járásokban ezzel szemben elenyészı volt azok száma, 

akik nem a mezıgazdaságból éltek. Az itt röviden vázolt megosztottság további járulékos 

különbségeket is vonzott – például a fenti megosztottság szerint érzékelhetı különbség volt a 

megye keleti és nyugati fele között az alfabetizáció mértékében is. 

                                                 
96 Zala megye két meghatározó városa társadalmának hasonló „felszabdaltságáról” részletesebben is írtam. Lásd: 
Kiss Zsuzsanna: Együttélés – különélés: választóvonalak az 1860-as évek zalaegerszegi és nagykanizsai 
társaséletében. FONS 2008/3 301–323. 
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Nem utolsó sorban pedig éles különbségek választották el egymástól a megye 

városainak lakóit és a többi terület falusi népességét. A városok és a falvak népességének, 

pontosabban az elsısorban városokban élı kimővelt (polite) és tradicionális, hagyományos 

mőveltségő (traditional, popular) népesség régtıl folyó kulturális eltávolodásáról érdekes 

társadalomtörténeti szempontokat felvetve írt Peter Borsay.97 Meglátása szerint a kétféle 

népesség egyrészt különbözött a tekintetben, hogy kulturális érdeklıdését tekintve a helyi 

szokásokat és gyakorlatokat részesítette-e elınyben, vagyis „befelé fókuszált”, vagy 

ellenkezıleg: nagyobb nyitottságot mutatott az újdonságok, a külvilág, az idegen kultúrák 

felé. Másrészt jellegzetesen eltért a kétféle kulturális réteg idı- és szabadidı felfogása is. 

Borsay szerint a „kimővelt” kultúra tagjai a szabadidıt intellektuális, felvilágosult 

szórakozással töltik – színházba, hangversenyre, járva, vagy nyaranta a fürdık nyújtotta 

élményeket kihasználva. A „hagyományos” kultúra tagjai szerinte ezzel szemben a szabadidı 

eltöltésének inkább azokat a formáit részesítik elınyben, amelyek az érzékekre, a fizikumra, s 

nem pedig az értelemre és az intellektusra hatnak – a búcsúkat, erdei mulatságokat, 

versenyeket. De a kétféle szemlélet közötti különbség alapja magában az idıfelfogásban 

rejlik. A mőveltebb kultúrához tartozó városlakók idejét egyre kevésbé az év tradicionális 

(vallási, mezıgazdasági stb.) fordulópontjai határozták meg. Számukra ezek helyett inkább a 

városban és a várostól távol tölthetı szezonok szabták meg az év ritmusát. Hogy ezek a 

megkülönböztetések mennyiben mutatkoznak meg a gyakorlatban, azt a nyilvánosság 

fórumainak közelebbi vizsgálatakor igyekszem majd magam is megmutatni. 

 

2. Politika a megyében 

 

2. 1. A megyei igazgatás személyi apparátusa 

 

A megye mint regionális egység jól láthatóan – és szükségszerően – számos kisebb, lokális 

alegységbıl épült fel. Az egészet átfogta, irányította és ellenırizte azonban a közigazgatási 

apparátus, amely a neoabszolutizmus korszakában komoly változásokon ment keresztül. 

A megyei önkormányzat személyi összetételének vizsgálatára irányuló kutatások mára 

többé-kevésbé kitaposott úton járnak és alapvetıen két kérdésre koncentrálnak. Az egyik, 

hogy a 19. század elsı felében a nobile officium elve alapján szervezıdı, vagyis a nemesi 

ranggal járó erkölcsi kötelezettségre alapozott (és hosszú ideig fizetés nélküli) hivatalviselés 

                                                 
97 Lásd Peter Borsay: The English Urban Renaissance. Culture and Society in the Provincial Town, 1660–1770. 
(Clarendon Press, Oxford, 1991.) címő monográfiájának Cultural Differentation címő fejezetét. 284–308. 
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mennyiben szakszerősödött az idık során; a másik – az elıbbivel részben összefüggı – kérdés 

pedig, hogy hogyan alakult a megyei igazgatási apparátusban szolgálók társadalmi 

összetétele. Utóbbi kérdés egyfelıl arra vonatkozik, hogy vajon megmaradt vagy megszőnt-e 

a birokos nemesség dominanciája a hivatalokban. Másfelıl – és különösen a 

neoabszolutizmus idıszakára vonatkozóan – mára annak a sztereotípiának a felülvizsgálatára 

is sor került, amely szerint a forradalom utáni közigazgatásba tömegesen áramlottak volna be 

a nem hazai születéső (hanem osztrák, morva, cseh eredető) ún. Bach-huszárok. 

 

A bürokratizáció, illetve az örökös tartományokból a hazai hivatalokra telepített tisztviselık 

kérdésében Benedek Gábor végzett szisztematikus és átfogó kutatásokat. Már az elsı – 

szolgabíróságokra és járási hivatalokra fókuszáló – vizsgálatai is azt mutatták, hogy a 

ciszlajtániai területekrıl „behozott” tisztviselık aránya korántsem olyan magas, ahogyan azt a 

korábbi szakirodalomból sejteni lehetett (a korábban 40-60%-ra becsült érték helyett a nem 

magyarországi születésőek arányát Benedek csak 23%-osnak találta).98  Újabb kutatásait a 

politikai igazgatás egészére kiterjesztette – vizsgálta a fıkormányzóság és a helytartósági 

osztályok, a megyei és a körzeti hatóságok és végezetül a szolgabíróságok és a járási 

hivatalok tisztviselıinek származási összetételét is.99 A születésre és származásra vonatkozó 

adatok (1860. évre vonatkozó) vizsgálata azt mutatta, hogy „a szakirodalomból ismert korábbi 

becslések … csak a hierarchia legfelsı szintjére”,100 azaz a fıkormányzóság és helytartósági 

osztályok tisztviselıire érvényesek. E csoport esetében a lajtántúliak aránya 40%-os, míg a 

járási szinten csak 23%, megyei hatóságokban pedig 24%, vagyis a korszak hivatali 

apparátusa zömmel hazai alkalmazottakból áll. A lajtántúlról érkezett tisztviselık számában a 

hierarchia egyes fokai között tapasztalt különbségen túl eltérések mutatkoznak a földrajzi 

eloszlásukban is. „[E]gyes helyeken közel minden második alkalmazott lajtántúli, másutt 

viszont szórványos az elıfordulásuk. A magas 39-51%-os részarány azokra a megyékre 

jellemzı a pozsonyi és a kassai kerületben, melyek lakossága túlnyomórészt nemzetiségekbıl, 

fıleg szlovákokból áll.”101 Zala az ellenkezı végletet képviselı megyék sorát erısítette, 

Benedek itt 10% alattinak találta a lajtántúliak arányát. 

A hivatalokra kívülrıl ráültetett személyzet kérdésén túl Benedek Gábor vizsgálata a 

rendi származásúak „hatalomátmentésének” problémáját is körüljárta. A definitív rendezés 

                                                 
98 Benedek Gábor: Ciszlajtániai tisztviselık a neoabszolutizmuskori Magyarországon. Aeatas 1995/4. 60–70. 
99 Benedek Gábor: A bürokratizáció történetéhez: az 1853-54. évi definitív rendezés személyi következményei. 
In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Századvég, 2006. 235–
254.  
100 u.o:. 238. 
101 u.o. 
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utáni helyzetet elemezve azt találta, hogy a politikai igazgatás személyzetének csak nem 

egészen harmada (29,9%) származott a korábbi kiváltságos rendbıl. Ahogy Benedek is jelzi 

ez az érték ugyan kicsinek tekinthetı, ha a rendi privilégiumok továbbélésének jelét keressük 

benne, abszolút értelemben tekintve azonban „meglehetısen magas, s így erısen 

megkérdıjelezi azt a felfogást, mely a korabeli nemesség jellegzetes magatartásformájának 

tekinti a hivatalvállalás elutasítását, a passzív ellenállást.”102 Ráadásul – ami saját 

szempontomból igazán érdekes – az ország egyes területei között e tekintetben is jelentıs 

eltérések tapasztalhatók. Zala azok közé a megyék közé tartozott, amelyekben „a nemesek 

részaránya megközelíti vagy kismértékben meghaladja az 50%-ot.”103 

A középszintő (megyei) közigazgatási apparátust vizsgálta – igaz csak a dualizmus 

idıszakára vonatkozóan – országos szinten Balázs Magdolna is.104 Az elemzés a fıispánok, 

illetve az alispánok (valamint a polgármesterek) teljes állományára (azaz 232 fıispánra és 238 

alispánra) kiterjedt, és megállapításai röviden a következıkben foglalhatók össze. Egyfelıl, a 

hivatalviselık földrajzi mobilitását tekintve (vagyis a kívülrıl a megyére telepített 

hivatalnokok tézisét vizsgálva) Balázs úgy találta, hogy „az alispánok … döntıen és 

egyértelmően pozíció-kongruensek, tehát mindig abból a megyébıl … valók, ahol 

funkciójukat betöltötték. Ezzel szemben a fıispánoknál több divergens és inkongruens 

tényezıt, esetet találunk.”105 Igaz, a helyi kötıdések aránya mindkét hivatali funkció esetében 

az idıben csökkenı tendenciát mutat. A centralizáló szándék mellett ebben a tendenciában 

Balázs a szakszerőség, a hivatásos tisztviselıi pályamodell elıretörését látja. Továbbá 

megállapítja azt is, hogy a kívülrıl a megyére ültetett fıispánok legjellemzıbben a 

nagyarányban (65% fölötti mértékben) nemzetiségek által lakott megyékben tőntek fel, a 

nemzetiségpolitikai megfontolások ugyanis szerinte azt indokolnák, hogy egy helyi 

kötıdésektıl mentes, erıskező személyiségre bízzák a megye igazgatását.  

Az egyéni életpályák és karrierminták kapcsán Balázs eredményei szerint ugyancsak 

különbség mutatkozik a fıispánok és az alispánok között. Az elıbbiek kinevezésüket 

megelızıen többnyire állami hivatalt viseltek, vagy politikusok voltak, és azután kerültek a 

                                                 
102 u. o.: 247. 
103 u. o.: 248. 
104 Ami a megelızı idıszakot illeti, Kajtár István közöl viszonyítási alapul használható adatokat. İ azt vizsgálta, 
hogy mennyiben jelentett erıs cezúrát az 1861-es alkotmányos idıszak a Bach-korszak után. 34 vármegyére 
vonatkozó számításai szerint az 1861-ben kinevezett „oszlopos tisztségviselık” (tehát az alispánok, fıjegyzık, 
fıügyészek és fıszolgabírók), összesen 286 fı közül mindössze 4,5%-nak volt „cs. kir. elıélete”. A következı 
váltásnál – az alkotmányos viszonyok felszámolásakor – az 1861 elején kialakult tisztviselıi gárdából (27 megye 
tiszti karát vizsgálva) 24,4% ırizte meg a pozícióját, azaz újfent nagyfokú személycserérıl beszélhetünk. Ld. 
Kajtár István: Magyar városi önkormányzatok (1848-1918). Akadémiai Kiadó, 1992. 153–154.  
105 Balázs Magdolna: A középszintő közigazgatási apparátus személyi állományának vizsgálata a dualizmus 
idıszakában. Történelmi Szemle 1986/1 116–124. 119. 
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megyei igazgatás élére. Az alispánok ezzel szemben kinevezésük elıtt jobbára végigjárták a 

törvényhatósági hivatali létrát. A birtokos nemesség hatalom-átmentésének kérdésében Balázs 

úgy foglal állást, hogy: a „személyes karrierek vizsgálatából általános következtetésként 

levonható, hogy a nemesség intézményrendszere még a polgárosodó korszakban is uralkodó 

maradt. E hivatalokat [a fıispáni és az alispáni funkciókat] ugyanis döntıen nemesi címmel 

vagy nemesi kiváltságokkal rendelkezı személyek töltötték be. A polgármesteri funkciónál 

pedig – ahol ez nem mondható el – a tradicionális társadalomra jellemzı, általa kiépített 

életpályákat kellett és lehetett befutni az érvényesüléshez. (…) A strukturális mobilitást 

vizsgálva … az állapítható meg, hogy a középszintő közigazgatási apparátus új elemek iránti 

áteresztı képessége a polgárosodás idıszakában csak csekély mértékben létezett.”106 

Legújabban a megyei szintő közigazgatási szakszemélyzet leíró struktúra- és mobilitás 

kutatását Cieger András a kapcsolati hálók elemzésével is kiegészítette.107 Cieger – a mai 

Kárpátalján fekvı megyékre vonatkozó kutatásának – eredményei szerint meglehetısen szők 

az a rekrutációs bázis, amelybıl a dualizmus évtizedeiben a megyei politika meghatározó 

alakjai kikerültek. Az általa vizsgált régió politikai életét erıs családi-rokoni-ismerısi klikkek 

határozták meg – s ezeken belül is „sokkal inkább beszélhetünk elkülönült, a szőkebb 

lokalitáshoz kötıdı politikai elitrıl, semmint a megyehatárokat átívelı, intenzív kapcsolatokat 

ápoló regionális vezetı rétegrıl.” 108 Az általa vizsgált személyek (négy megye fıispánjai, 

alispánjai és országgyőlési képviselıi) kb. 1/3-a az apját vagy a testvérét követve töltötte be 

saját posztját. Cieger kutatásai cáfolják azt a Balázsnál általánosságban, Benedek Gábornál 

konkrét megyékre vonatkozóan megfogalmazott állítást (igaz, Benedek éppen nem a 

kárpátaljai régiót emeli ki), amely szerint a nemzetiségiek által nagyobb számban lakott 

területeken jellemzıbb volt a kívülrıl hozott tisztviselıi gárda.109 

 

                                                 
106 u. o. 123.; A nemesi elit hatalomátmentésének tézisérıl korábbi idıszakra vonatkozó (Veszprém megye, 18–
19. sz.) vizsgálata alapján Hudi József is hasonlóképp vélekedik. (Hudi József: Veszprém vármegye politikai 
elitje a XVIII-XIX. században (1711-1918). In: Oláh Miklós (szerk.): Az átmenet avagy Veszprém megye a 
rendszerváltás idıszakában: tanulmányok. Veszprém, 1995. 25–62.  
107 Cieger András: Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetıségei a kárpátaljai régió 
vármegyéiben a dualizmus korában. Korall 2003/szept. 87–106.  
108 u. o.: 104. 
109 „Saját kutatásaink másfelıl nem támasztották alá az országos vizsgálat azon megállapítását, mely szerint a 
65%-nál nagyobb arányban nemzetiségek által lakott megyékbe a kormány nemzetiségpolitikai 
megfontolásokból több gyenge vagy semmilyen helyi kötıdéssel sem rendelkezı fıispánt nevezett ki, mint 
egyéb törvényhatóságok élére.39 Az általunk vizsgált négy megyébıl kettıben élt 65%-nál több nemzetiségi 
lakos (Ung és Máramaros), a másik kettıben (Bereg és Ugocsa) pedig ennél kisebb mértékő volt a nemzetiségek 
aránya, így jó lehetıség kínálkozott az összehasonlításra. Lényegében azonban semmilyen különbség sem volt 
felfedezhetı a kinevezési gyakorlatot tekintve az egyes megyék között, sıt éppen Ungban fordult elı, hogy 
„külsıs” fıispánt egyáltalán nem kapott a megye az öt évtized alatt.”- írja Cieger. u. o.: 102–103. 
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A Zala megyei, szabadságharc elıtti teljes tisztikart illetıen Molnár András kutatásai 

iránymutatóak. Ezek szerint a reformkori idıszakban „legnagyobb arányban az 1844-es és 

1847-es tisztikar újult meg (töltıdött fel az elızı tisztikarban nem szereplı személyekkel: 

1844-ben a tisztikar 47%-a, 1847-ben 46%-a volt „új ember”).”110 Közvetlenül a 

szabadságharc után továbbra is a korábbi tisztikar intézte a megye ügyeit. A megyei 

közigazgatási struktúra 1849-et követı átszervezése után a megyék sokat veszítettek 

jelentıségükbıl: korábbi önállóságuk helyett most legfeljebb végrehajtó szerepük volt. A 

kerületi és a járási szint közé ékelıdı igazgatási egység élén a kormánybiztos (vagy 

megyefınök) állt, aki egyszemélyi felelıs vezetıként lényegében a korábbi fıispáni és 

alispáni hatáskört is megkapta. A vármegyei autonómia korábbi megtestesítıi, a választott 

önkormányzati tisztviselık helyébe ekkortól kinevezetett hivatalnokok kerültek, lényegében 

ezek testesítették meg az államhatalom helyi végrehajtó szervét. 

Megyefınöknek várbogyay és nagymádi Bogyay Lajost,111 az akkor 46 éves, jogot 

végzett birtokos nemest, az forradalom elıtti megyei konzervatív tábor vezetıjét nevezték ki, 

                                                 
110 Molnár András: Zala megye reformkori tisztújításai. 1819–1847. Levéltári Szemle 1989/3. 18–30. 25. 
111 Saját kutatásaim nem terjedtek ki a megyei politikai elit prozopográfiai vizsgálatára. Természetesen voltak itt 
is nagy múltú, a megyének és az országnak sok politikust adó családok Ahogyan galsai Kovács Vendel – megyei 
várnagy – is írja naplójában: „Nemessége’ a megyének hat ezernél tıbre megy - kik köztt jelen is sok lelkes 
nemes családok országos emberek élnek! - jelesül: Deák - Csányi - Hertelendy - Barcza - Tolnay - Inkey - 
Skublits - Csuzy - Oszterhueber - Gyika - Horváth - Rajky - Csillagh - Borka - Gáál - Kisfaludy - Nagy - Bogyay 
- Csertán - Döry és Bessenyey családok" (galsai Kovács Vendel: Zalai titok (napló) 1859: 138.) – ezek közül 
azonban egy sem dominálta a megye politikai életét. 

Bogyay Lajos kapcsán azonban mégis említésre érdemes az a tudatosnak tőnı családi politika, ami 
elsısorban lányai házasságaiban ölt testet. A Cieger által talált kárpátaljai családi klikkekhez hasonló ugyanis, 
amit Bogyay esetében látunk. Három fia (István, János és Pongrác, ld. az ábrát) közül Pongrác pályáját 
részletesebben ismerjük: ı elıbb tapolcai járásbeli esküdt, majd megyei másodalügyész, végül törvényszéki bíró 
lett. Bátyja, István azt a Nedeczky Konstanciát vette feleségül, aki az 1861-es zalai fıispán, Hertelendy Károly 
feleségének (Nedeczky Teréznek) az unokahúga volt. A középsı fiú, János fiatalon, a vizsgált korszak közepén 
elhunyt. A három Bogyay lány kiházasítását mintha tudatos politikai megfontolások (is) irányították volna. A 
legfiatalabb lány, Irén férje Bogyay Máté, 1865-ben megválasztott alügyész, majd szántói járásbéli alszolgabíró 
lett. A legidısebb lány, Leontin a késıbbi (1872-ben kinevezett) fıispán Hertelendy Kálmán (!) felesége volt (a 
mellékelt Kempelen ábra hibás: a Leontin férjeként feltőntetett Hertelendy Károly a valódi férj, Kálmán apja. A 
Hertelendy család családfájának ábráján egyébként Kempelennél is helyesen szerepelnek a nevek). A középsı 
lány, Hermin pedig az 1864-ben fıispánná kinevezett Skublits Gyula felesége lett. Jóllehet a Bogyay-lányok 
még azelıtt léptek házasságra választottjukkal, hogy azok politikai karrierjük csúcsára értek volna, a pozíciók 
halmozott elıfordulása mindenesetre szembetőnı. 

 
Az ábra forrása: Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, Grill K. Könyvkiadóváll., 1911–1932.  2. köt. A 
Bogyay család leszármazási fája, 301.o. 
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aki korábban a tapolcai járás fıszolgabírója volt.112 İ azonban zalahalápi birtokán maradt – 

ahová az 1847-es tisztújítás után, korábbi megyei tisztségérıl lemondva vonult vissza – 1949 

végéig innen közvetítette a kerületi fıispán utasításait a Zalaegerszegen élı alispánnak, 

Csillagh Lajosnak. Csillagh Egerszegen született,  jogot végzett, majd megyei szolgálatba állt. 

1825-ben választották az egerszegi járás alszolgabírájává. 1830-tól 1834-ig fıszolgabíró volt 

az egerszegi járásban, azután 1837-tıl 1849-ig ı töltötte be a másodalispán hivatalát. 

Alispánsága idején, ha óvatosan és mérsékelten is, de a liberális ellenzéket támogatta. Az 

1850-es években visszavonult Bekeházán lévı birtokára.113 A másodalispán ebben az 

idıszakban (1849 végéig) a somogyi születéső, de zalai származású és Zalában birtokos 

zalabéri Horváth Vilmos volt, aki korábban alszolgabíró, majd táblabíró az egerszegi 

járásban. A megye ellenzékének egyik legdominánsabb személyisége volt, aki azután az 

1850-es években nem vállalt semmilyen tisztséget. 1861 februárjában azonban ismét ı lett 

Zala megye másodalispánja. 1861 novembere után végleg visszavonult a közélettıl, és családi 

birtokán gazdálkodott.114 Az ideiglenes közigazgatási rendszer véglegessé válásával végre 

megszilárdult a megye irányítását ellátó megyefınöki hivatal struktúrája is. A megyefınök 

közvetlen alárendeltségében három megyehatósági biztost neveztek ki, a megyefınöki hivatal 

vezetıje pedig a megyei titkár lett.115 Ezen a poszton Vlasits (Wlassits) Antal,116 Boczkó 

Ferenc, Bezerédy Gyula és Kappler András követték egymást. Személyükben olyan 

tisztviselık kerültek a hivatali apparátusba, akiknek a megyében (és vélhetıen azon kívül 

sem) nem volt korábbi közigazgatási karrierjük és tapasztalatuk. Ami reformkor és a 

neoabszolutizmus személyi állománya közötti viszony kérdését illeti – Halász Imre erre 

vonatkozó vizsgálatainak eredménye szerint – a Bach-huszárok beáramlásáról Zalában sem 

beszélhetünk. Összehasonlítva „a legutolsó (1847-es) tisztújításkor hivatalba lépı vagy címet 

viselı vármegyei tisztikar és a szegıdöttek állományát, berendezkedı abszolutizmus hivatali 

szervezetével, azt tapasztaljuk, hogy a kinevezett tisztviselık nagy része (17 fı, ebbıl 10 fı a 

szakigazgatás) azonos vagy hasonló beosztásban tevékenykedett a szabadságharc elıtt is. … 

A berendezkedı Bach-korszakban Zala megyébe nem hoztak idegen közigazgatási 

                                                 
112 Zala megye archontológiája: 96. 
113 Gyimesi Endre: Zalai életrajzi kislexikon. Zalaegerszeg, 1994. 46. 
114 u o. 
115 Zala megye archontológiája: 104. 
116 Figyelemre méltó egyébként, hogy a megyei titkári feladatokat 1849 októbere és 1850 között ellátó ügyvéd 
Wlassits a nagykanizsai liberális politikai körök egyik meghatározó figurája volt. Többek között az ellenzék 
iparpártoló társaságának eminens figurájaként alapítóként mőködött közre a kanizsai Védegylet létrehozásában. 
Aligha véletlen, hogy a császári titkosrendırség megfigyelés alatt tartotta, a róla készült leírás azonban jó 
magaviseletőnek, megbízhatónak és szorgalmasnak tartotta. (Hadtörténelmi levéltár, K. K. Militär District 
Commando Ödenburg II. fondfıcsoport 7. fond) 
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hivatalnokokat. Valamennyi megyei lakos volt, a forradalom és a szabadságharc alatt 

politikailag nem kompromittálódtak, a szabadságharc alatt nagy részük visszahúzódva élt 

kúriáján, vagy képzettségüknek megfelelı (orvos, mérnök) foglalkozást folytattak.”117 

Közigazgatási szempontból az újabb nagy változást az 1861. évi rövid alkotmányos 

idıszak jelentette. Ekkor ismét a megye kormányzásával már elıbb (1835-48) is megbízott 

gróf Batthyány Imre került a megye élére (korábban, 1845-ben a Deákkal és a liberális 

ellenzékkel rokonszenvezı Battyhány elhagyta hivatalát, de az adminisztrátori rendszer 

felszámolása után – 1848 áprilisában – visszatért a fıispáni székbe). Elsı alispánja Koppány 

Ferenc megyei földbirtokos lett, aki amellett, hogy egykor aljegyzı és megyei adószedı volt, 

a korszak egészében választmányi tagként részt vett Zalaegerszeg város irányításában. Egy 

1857-es (Zalaegerszeg községtanácsi tisztségének betöltésével kapcsolatban készített) 

kimutatás szerint a feddhetetlen jellemő katolikus Koppány nagy tekintélynek örvendett a 

megyében.118 

1861. november 5-én a provizórium bevezetésével az uralkodó felfüggesztette a 

megyei bizottmányok mőködését, Zala megye ideiglenes tisztikara pedig lemondott 

hivataláról. A megye élére fıispáni helytartó, Novák Ferenc került, akinek csak a követezı év 

végére sikerült többé-kevésbé felállítania az új tisztikart. „Az alkotmányos idıszak tisztviselıi 

közül – csekély kivétellel – szinte senki nem vállalt hivatalt. Így a tisztviselıi állomány 

személyi összetétele teljesen megváltozott.”119 Novák 1864. októberi távozása után Skublits 

Gyula került a fıispáni székbe (1864. okt. 23. – 1865. aug. 23.), utána pedig a tolnai gróf, 

Festetics György (1865. aug. 23. – 1867. febr. 20.), aki a megye élérıl 1867-ben a király 

személye körüli miniszteri posztra távozott. 

 

2. 2. Megyei nemesek - megyei választások 

 

Zala nagyszámú nemesség által lakott, a reformkor óta liberális megye volt. A rendi 

nyilvánosság keretei között ez a nemesi közösség volt a megye közakaratának hivatalos 

letéteményese. 

 

 

                                                 
117 Zala megye archontológiája 2000: 96., 97-98. 
118 A hivatkozott kimutatást ld.: Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850–1860. A város igazgatási szervezete és 
tisztviselıi az abszolutizmus idején., (Zalaegerszegi Füzetek 6.) Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért 
Közalapítvány, Zalaegerszeg, 2000. 120–123.  
119 Zala megye archontológiája: 115. 
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7. táblázat 
A megye teljes nemesi lakosságának (családfık, fiúk, unokák) járásonkénti 

megoszlása, 1845 
 

járások nemes férfiak létszáma nemesek %-os aránya a 
járások között 

tapolcai 2786 27,4 
szántói 1713 16,9 

kapornaki 1932 9,0 
egerszegi 1941 19,1 

lövıi 1484 14,6 
muraközi 308 3,0 

az egész megyében 10.164 100,0 
Forrás: Molnár András: „A zalai ágyúzás”. Zala megye önkéntes adózói (1845–1848) Századok 1996/5. 1211–
1240. 1222. 

 

Amikor 1845 tavaszán az országos liberális ellenzék számos megyében megpróbálta önkéntes 

adózással népszerősíteni a közteherviselést – jóllehet a próbálkozás az országban sehol nem 

indított tömegmozgalmat – mondhatjuk, hogy Zalában valamelyes sikerrel járt; mégpedig 

annak ellenére, hogy az 1844-es tisztújításon éppen a konzervatívok gyızedelmeskedtek.120 

Megyei szinten mintegy 2,4% volt az adózást vállaló nemesek aránya (a megyében lakó 

10.164 nemes közül tehát 244-en vállalták a terheket). Az arány természetesen járásonként 

változott: a legtöbben a kapornaki és az egerszegi járásban élı nemesek közül adóztak 

(mindkét járásban 3,2% volt az arány), míg a tapolcai járásban mindössze 1,3% volt az 

önkéntes adózók aránya. Ahogyan azt részben az iménti foglalkozási statisztika adatai is 

alátámasztják: „ezek az eltérések alapvetıen két okra vezethetık vissza: az egyik a járások 

viszonylag eltérı birtokszerkezete, másik pedig az, hogy a megye tisztviselı-értelmisége 

(közülük került ki – mint a késıbbiekben látni fogjuk – az önkéntes adózók zöme) bizonyos 

járásokban koncentrálódott.”121 Az önkéntes adózók többsége (az adózók mintegy 

kétharmada) valóban a megyei önkormányzati, közigazgatási vagy igazságszolgáltatási 

szervezetének tisztviselıje volt, de az adózók között szép számban találunk független 

értelmiségieket (mindenekelıtt ügyvédeket), uradalmi alkalmazottakat, vagy éppen papokat 

és katonákat. Ahogyan Molnár András fogalmaz: „Úgy tőnik, a társadalmi presztízs egyik 

kulcskérdése lett Zalában 1845 tavaszán az önkéntes adózás, és aki csak valamit is adott 

magára, mind szükségét látta, hogy adózzon. A zalai nemesség »értelmes része« szinte 

                                                 
120 A nemesi adózásról ld. Molnár András: „A zalai ágyúzás”. Zala megye önkéntes adózói (1845-1848). 
Századok 1996/5. 1211–1240. 
121 u. o. 1222. 
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erkölcsi kötelességének érezte a háziadó vállalását.”122 Az adózás önkéntes vállalása eléggé 

egyértelmő jele a politikai elkötelezettségnek,123 az önkéntes adózók – az ország többi 

megyéjében adózást vállaló nemesekhez képest jelentıs, de a teljes megyei nemesség 

számához képest mégis – alacsony aránya miatt mégsem kapunk általa megnyugtatóan 

egyértelmő képet a zalai nemesség politikai állásáról, belsı viszonyairól. 

Egy különös kéziratnak köszönhetıen azonban rendelkezünk egy olyan forrással is, 

amelynek kimondott célja a nemesség reformkori politikai erıviszonyainak felmérése volt.124 

Az összeírás cím, szerzı és keltezés nélküli, de Molnár András legfrissebb kutatásai szerint, 

annak készítıje Kováts László ügyvéd, Széchenyi István Zala megyei uradalmainak ügyésze 

volt, a kézirat pedig valamikor 1847 tavaszán (a megyei tisztújítás elıtt) vagy nyarán (az 

országgyőlési követválasztást megelızıen) születhetett. A kimutatás célja minden 

valószínőség szerint Széchenyi pártépítési próbálkozásaihoz kapcsolódott, amennyiben 

igyekezett felmérni Széchenyi megyebeli támogatottságát. Az összeírás elkerülhetetlenül 

magán viseli készítıjének elfogultságait és az abból fakadó torzításokat, és tudható az is, hogy 

– bár a zalai hangadó nemesség legfıbb egyéniségeit tartalmazza – „hiányoznak belıle a 

közgyőléseken konzervatív oldalon fontos szerepet játszó zalai katolikus papok … mégis ez 

tekinthetı az eddig ismert legteljesebb egykorú összesítésnek a zalai nemesség 1848 elıtti 

politikai erıviszonyairól.”125 A listán 111 településen élı összesen 292 nemes került 

összeírásra. A „konzervatívok” és az „ellenzékiek” nagy csoportján belül a szerzı tovább 

differenciálta az összeírtakat aszerint, hogy politikai hovatartozásuk vajon „meggyızıdésbıl” 

fakad vagy „állásuk miatt” választották; illetve kiemeli a Széchenyi terveit támogató 

„progresszistákat” és azokat a nemeseket is megkülönbözteti, akiknek „elve ki nem vehetı”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 u. o. 1226. 
123 Ami mégsem jelenti, hogy az önkéntes adózók névsorában ne találnák konzervatív elkötelezettségő nemesek 
is. 
124 Molnár András: A zalai nemesség politikai erıviszonyai 1847-ben. Kováts László kimutatása Széchenyi 
István gróf számára. In: Paksy Zoltán (szerk.): Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Győjtemény 67.) Zala 
Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2009. 131–158. 
125 u. o. 139. 
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8. táblázat 
A Zala megyei nemesek politikai pártállása, 1847 

 
 Összeírt 

települések 
száma 

Konzervatívok (fı) Ellenzékiek (fı) Progresz-
szisták 
(fı) 

Elvük 
ki nem 
vehetı 
(fı) 

Öss
z. 
(fı) 

Járások Meggyızı-
désbıl 

Állásuk 
miatt 

Meggyızı-
désbıl 

Állásuk 
miatt 

tapolcai 23 15 5 17 11 3 9 60 
szántói 22 13 3 24 13 3 6 62 
kapornaki 29 6 5 38 11 1 8 69 
egerszegi 22 6 1 40 13 1 4 65 
lövıi 10 1 1 13 6 1 - 22 
muraközi 5 1 - 7 6 - - 14 
Összesen 111 42 15 139 60 9 27 292 

A táblázatot eredetileg közli: Molnár András i. m. 137. 
 

Szem elıtt tartva az összeírás – készítıjének elfogultságából és lehetıségeinek korlátaiból 

adódó – nyilvánvaló torzításait néhány hangsúly, irányultság felvillantása talán mégsem 

okafogyott. Az összeírt 292 fı a megye nemes népességének (az 1845-ös fentebbi táblázat 

adataival számolva) 2,8 %-a. Kováts lehetıségei természetesen nem engedték meg, hogy a 

teljes nemes népességet osztályozza, sem pedig azt, hogy az egyes járásokban azok megyebeli 

súlyának megfelelı számú nemest vegyen fel a listájára. Így a legnagyobb nemes lakossággal 

rendelkezı tapolcai járásból kevesebben kerültek a listájára, mint a kevesebb nemes által 

lakott kapornaki vagy egerszegi járásból. Másfelıl tekinthetı ez a torzulás úgy is, mintha 

Kováts arra törekedett volna, hogy a tisztviselık és értelmiségiek által sőrőbben lakott járások 

(kapornaki, egerszegi) nemességére nagyobb figyelem jusson.  

Az összeíró a minısített nemesek nagyobb részét (199 fıt, 68,1 %-ot) az ellenzékiek 

közé sorolta (2/3–1/3 arányban meggyızıdéses, illetve állása miatt ellenzékiként politizáló 

megoszlásban) és csak a listán szereplı nemesek nem egész 1/5-ét (67 fı, 22,9 %) találta 

konzervatívnak (a meggyızıdésbıl, illetve állásuk miatt így politizálók aránya itt is az 

elızıekhez hasonló). Az ellenzékiek egyértelmő fölénye a járások többségében teljes 

tisztaságában mutatkozik meg, és csak két olyan járás van (a tapolcai, illetve a szántói), ahol 

számottevı – sıt, az ellenzékiekkel majd azonos súlyú – a konzervatívok jelenléte. Egy újabb 

aspektussal gazdagodik tehát a megyén belüli lehetséges tagolódások sora. Amennyire ez a 

szők körő és nem reprezentatív forrás engedi, azt állíthatjuk, hogy a megye Balaton-felvidéki 

területén élı nemesek politikailag jobban húztak a konzervatív oldalhoz, mint a megye más 

területein élı társaik, megerısítve ezzel a vidék más szempontokból is kitapintható elválását a 

megye nagyobb részétıl. 
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2. 3. Országgyőlési választások  

 

1848-ban, 1861-ben és 1865-ben az országgyőlési választásokat az 1848. évi V. tc. alapján  

tartották, amely a korábbiakhoz képest jelentısen kiszélesítette a választójoggal rendelkezık 

körét. Az arra vonatkozó kérdést azonban, hogy milyen arányban oszlottak meg a különbözı 

jogon választók a megyében, sajnos – a források elégtelen voltából fakadóan – nem lehet 

választ adni. Az 1861-es és azutáni választói névjegyzékeket feldolgozó Balogh Elemér 

kutatásából a korszakra vonatkozóan az 1865-ös megoszlás ismert, de csak három 

választókerületre (baksai, szentgrtói és tapolcai) és – a birtok alapján választókat illetıen – 

némiképp hiányosan.126 E szerint 1865-ben az összes (a három választókerületben 10007 fı) 

választó legnagyobb része (6258 fı) birtoka után választott, ıket követték a régi jogon 

választók (2423 fı) és csak ezek után következtek elıbb a kézmővesek (569 fı), a jövedelmük 

után választók (385 fı), majd az értelmiségi kereset alapján választójoggal rendelkezık (357 

fı). A megye választójoggal rendelkezı népességére nézve sem reprezentatív három kerület 

választójog szerinti tagoltsága összességében azt a benyomást teszi, hogy a megye társadalmi 

szerkezete meglehetısen hagyományos (a régi jog „elég egyértelmően a történeti rendi 

kiváltságokon alapult”,127 és a birtoktulajdon alapján választók magas száma is a 

hagyományos struktúra továbbélését jelzi). A foglalkozás vagy a jövedelem alapján választók 

köre meglehetısen alacsony, nagyjából 10% körüli,128 az ún. „értelmi foglalkozásúak” aránya 

pedig kb. 3,5%. A források alapján feltárható három választókörzet közül egyértelmően a 

baksai mutatja a legtradicionálisabb képet, a megye északi-keleti részén található két 

körzetben ennél némiképp jobban feloldódott már a régi jog és a birtok „uralma”. 

Zala 9 követet küldött az országgyőlésbe. Az új törvény alapján rendezett elsı, 1848-

as országgyőlési választást megyeszerte a Deákot követı, liberális képviselık nyerték, 1861-

ben pedig ugyancsak az összes választókerületében a Felirati Párt jelöltje gyızött.129 A 

                                                 
126 Balogh Elemér: Országgyőlési választások Zala vármegyében 1861–1872. In: Bilkei Irén (szerk.): 
Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból. 1987. (Zalai Győjtemény 26.) Zalaegerszeg, 1987. 
163–185. 184. 
127 Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az elsı világháborúig. In: Gyáni Gábor–
Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris, 1998. 13–
165. 106. 
128 A kiegyezés utáni választói összeírások országos szintő elemzése szerint addigra – országosan – a tulajdon 
vagy a jövedelem alapján választók adták a választásra jogosultak domináns csoportját (67%-át). (Ld. Kövér u. 
o.) Nagyjából ez az arány mérhetı a három itt vizsgált választói körzetben is, ha a birtokuk, foglalkozásuk vagy 
jövedelmük alapján választókat együttesen vizsgáljuk. 
129 Az országgyőlési képviselı-választásokkal kapcsolatban a következı irodalmakra támaszkodtam: Adalbert 
Toth: Partien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848–1862. R. Oldenburg Verlag, München, 1973., illetve 
Ruszoly József: Országgyőlési képviselı-választások Magyarországon 1861–1868. Püski, 1999., Balogh Elemér: 
Országgyőlési választások... 
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letenyei kerületben Királyi Pál, a szepetneki születéső, de Pesten élı író-publicista nyerte a 

választásokat; a tapolcai kerületben a választók Barcza Sándort adták a legtöbb voksot, aki 

azonban a megbízatást nem vállalta, így helyette az újólag megtartott választáson Botka 

Mihály egykori táblabíró kapott mandátumot. A nagykanizsai kerületben a kapornaki járás 

fıszolgabíróját, Sümeghy Ferencet választották meg, a zalaegerszegiben pedig Szabó Sámuel 

ügyvédet, az Eszterházyak jogi tanácsadóját. Az alsólendvai kerület követe az ugyancsak 

ügyvéd Molnár Pál lett, a baksai kerületben Simon Pált választotta a legtöbb szavazó. A 

csáktornyai kerület képviselıje Inkey Ádám, a szentgrótié a helyi földbirtokos gr. Batthyány 

Zsigmond, a keszthelyi kerületé pedig a már 1848 óta helyi képviselı, Tolnay Károly lett. 

Az 1865-ös választás valamelyest változatosabb eredménnyel járt a megválasztott 

képviselık pártállása tekintetében. Öt kerületben (baksai, letenyei, kanizsai, keszthelyi, 

tapolcai) egyhangúan újraválasztották a korábbi követeket. Heves versengés zajlott viszont a 

zalaegerszegi kerületben Szabó Sámuel korábbi képviselı és két új jelölt között, amelybıl 

végül Szabó került ki gyıztesen. A szentgróti kerületben, ahol ugyancsak szoros küzdelem 

zajlott az egykori (gr. Batthyány Zsigmond) és az új jelölt (Hertelendy György) között, 

végezetül az új, a Balközép Pártot képviselı Hertelendy gyızött. A csáktornyai, illetve a 

lendvai kerületi választás zavargások miatt meghiúsult, és ismételt választásra csak az év 

végén, a következı év elején került sor. A csáktornyai kerületben Szabó Imre, budapesti 

ügyvéd gyızött, a lendvaiból pedig végezetül ismét Molnár Pál mehetett az országgyőlésbe. 

Ugyancsak pótválasztást tartottak az egerszegi kerületben, de Szabó Sámuel megırizte 

mandátumát. Igaz csak az 1867-es évig, amikor az emigrációból hazatérı, radikális kiegyezés 

párti Perczel Mór kapott mandátumot. Ugyanebben az évben a szentgróti kerületben 

Hertelendy Kálmán lépett Hertelendy György örökébe, ezzel újfent a Deák-párt megyebeli 

helyzetét erısítve. Jóllehet a megye, elsısorban Deák nevének köszönhetıen, a liberális 

reformeszmék hazájaként vonult be a köztudatba, azért hiba volna megfeledkezni az erıs és 

hangsúlyos konzervatív megyei erıkrıl, amit a nemesek pártállásáról 1847-ben készített 

kimutatás is jól mutat. A két politikai tábor határozott – olykor heves - szembenállásáról az 

elhíresült reformkori tisztújítási és országgyőlési követ-választási történetek is 

tanúbizonyságot tesznek (1843, 1847). De a szembenálló pártok viszálykodása nem csak 

megyei szinten, hanem például Zalaegerszeg városvezetésében is régtıl fogva ott munkált.130  

 

                                                 
130 Ld. errıl Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850–1860. A város igazgatási szervezete és tisztviselıi az abszolutizmus 
idején., (Zalaegerszegi Füzetek 6.) Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány, Zalaegerszeg, 2000. 
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3. Összegzés 

 

Ha Zala megyérıl a fentiek – és a fejezet választott címe értelmében – mint regionális és 

történeti egységrıl próbálunk leírást adni, feltétlenül számolni kell vele, hogy a megye mint 

(identifikációs) egység a kortárs lakók fejében aligha létezett. Ellenkezıleg, úgy gondolom, 

hogy a megye mindig is (de a nemesi vármegye mint a nemes nemzet érdekérvényesítési 

színhelyének felszámolása után, a rendi öntudat megtörésével biztosan) fölülrıl, a 

közigazgatási praktikum szempontjából kialakított egység, mesterséges és nem természetes 

kategória. A nyilvánosság mibenlétérıl szóló fejezetben mondottak értelmében – nevezetesen, 

hogy a nyilvánosságot önálló kulturális rendszerként fogom fel, amely képes az identitás 

formálására – éppen ezért fontos kérdés az, hogy vajon a nyilvánosság különféle fórumai 

miképpen járultak hozzá, hozzájárultak-e egyáltalán a megyeiek lokális öntudatának 

formálásához. 

Mindebbıl a következı kérdések is fakadnak: át tudja-e fogni a nyilvánosság a 

megyét? Kikhez jut el és milyen üzenetet közvetít a megyei sajtó? Milyen érdekek és célok 

állnak az egyesületalapítások mögött, és mit ér el egy-egy egyesület a mőködése révén? 

Megosztják vagy összefogják a nagy megyei és helyi események (legyen szó akár ünnepekrıl, 

uralkodói látogatásról, akár szükséghelyzetekrıl) a megye népességét; és milyen szerepet 

játszik ebben a nyilvánosság? 
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III. Zala megye sajtója a neoabszolutizmus korában 

 

A reformkor végére a „közvélemény formálásában, a nyilvánosság alakításában mind 

nagyobb szerephez jutott a sajtó.”131 A nyilvánosság személyes részvételen alapuló rendi 

formájához képest a nyomtatott sajtó átalakította a nyilvánosságban való részvétel 

lehetıségét. Egyfelıl azzal, hogy – elméletileg legalábbis – bárki számára lehetıséget 

teremtett a nyilvánosság elıtti megszólalásra, a nyilvánosság formálásra, a diskurzusteremtı 

kritikára, de fıként azáltal, hogy a korábbiakban nem ismert távlatokig kiterjesztette a passzív 

résztvevık: a nyilvánosságban formálódó értékek, gondolatok, vélemények fogyasztóinak, 

befogadóinak körét. E szempontból fontos az is, hogy a korábbi idıszakhoz képest a lapok 

jellegében is szembetőnı változás ment végbe: a referáló sajtó helyét 1848-ra már a sokszínő, 

értekezı, „okoskodó” lapok vették át. Ez az átalakulás annak ellenére megtörtént, hogy a 

korszakban mindvégig mőködött a cenzúra, jóllehet a hazai elıírások enyhébbek voltak, mint 

a Lajtán túliak. 

Az alapvetı emberi jogként és az emberi haladás segítıjeként értelmezett 

sajtószabadság kivívása a reformkori liberális ellenzék egyik legfıbb célkitőzése volt. E 

küzdelmek eredményeképp, az 1848. évi áprilisi törvények XVIII. cikkelyében az uralkodó 

szentesítette – s az elızetes cenzúra eltörlésével biztosította – a sajtószabadságot.132 Az új 

törvény 1. paragrafusa szerint „gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és 

szabadon terjesztheti.”133 Ez mégsem jelentette a kötöttségektıl való teljes megszabadulást. 

Igaz a törvény elsısorban olyan alapvetı követelményeket rögzített, amelyek a nyomtatott 

termékek elıállítóinak (szerzı, kiadó, felelıs szerkesztı, nyomda stb.) azonosíthatóságát 

biztosították, ezek mellett olyan megszorításokat is tartalmazott, amelyek végsı soron 

csorbították a kimondott sajtószabadságot. A felügyelet lehetıségét biztosította, hogy 

politikával foglalkozó lapot indítani kizárólag az alispánnak vagy a polgármesternek 

bejelentve lehetett. Csorbította a sajtó szabadságát a napilapok esetében 10.000, ritkábban 

megjelenı lapoknál 5000 forint kaució lefizetésének kötelezettsége is. A nyomdákat is be 

                                                 
131 Pajkossy Gábor: Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban.  Budapest, 1991: 10. 
132 A sajtótörvény értékelésekor arról sem szabad megfeledkezni, hogy milyen elızmények után született. 
Szemere Bertalan március 20-án nyújtotta be a – még a forradalmi események elıtt készült – törvényjavaslatát, 
amely a lapalapításhoz óriási óvadékot, valamint a – pontosan nem definiált – sajtóvétségek esetére súlyos 
büntetést írt elı. A Pestre érkezett javaslattal szemben azonban a városi közgyőlés kifogást emelt, aminek 
ismeretében március 23-án a rendi országgyőlés alsótábláján, öt nappal késıbb a fırendeknél a kijelölt 
miniszterelnök, Batthyány Lajos gróf személyesen kérte a törvénytervezet módosítását. Az uralkodó április 7-én 
szentesítette a módosított törvényjavaslatot, amelyet április 11-én hirdettek ki. (Ld. errıl Kosáry Domokos – 
Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története II/1., 1848–1867. Akadémiai, 1985. 43–52.) 
133 u. o. 48. 
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kellett jelenteni, és hasonlóképp, ezek alapítása is letétköteles volt, amely letét lefizetésének 

elmulasztása esetére a törvény szabadságvesztést helyezett kilátásba. A törvényt – elsısorban 

a radikálisok oldaláról – természetesen számos kritika érte, de abban egyetérthetünk Kosáry 

Domokossal, hogy az új szabályozás „a feudális rendszer gyakorlatától alapvetıen 

különbözött.”134 Az 1848 tavaszán formálisan megszőntetett cenzúra azonban 1849 ıszétıl 

újra mőködött. 

 

1. A sajtó szabályozása a neoabszolutizmus korában 

 

A forradalom után az új birodalmi kormányzat 1851-ben foglalkozott elıször a sajtóügyek 

szabályozásával. Jóllehet az ideiglenes szabályozást meghatározó császári rendelet (1851. 

július 6.) Magyarországon nem lépett életbe, de iránymutatást jelentett az itteni ügyek 

kezeléséhez is, illetve rendelkezései alapvetıen megegyeztek a következı évben életbe 

léptetett végleges szabályozás elıírásaival. Az 1851-es szabályozás vezette be az ún. 

„megintési rendszer”-t (Verwarnungsystem), amely szerint „ha valamely idıszaki 

nyomtatványban folytonosan a thrón, a birodalom egysége és épsége, a vallás, az erkölcsiség 

vagy általán az álladalmi társaság alapja elleni, vagy a közcsend és rend fönntartásával egybe 

nem férı irány követtetik, elırebocsátott kétszeri írásbeli sikertelen intés után az ily idıszaki 

nyomtatványnak további kiadása, azon koronaország helytartója által, melyben az kiadatik, 

idılegesen három hónapra megszüntethetik. A hosszabb ideig tartó vagy egészeni 

megszüntetés csak a minisztertanács által mondathatik ki”. 135 A törvény megszegése magas 

pénzbüntetést, illetve maximum háromhavi szabadságvesztést is maga után vonhatott.  

A Magyarországon is hatályba lépı, 1852. május 27-én kibocsátott sajtótörvény 

(pontosabban sajtórendtartás136) kisebb-nagyobb módosításokkal a kiegyezésig érvényben 

maradt. Az új törvény, bár formálisan érintetlenül hagyta a sajtószabadságot, végsı soron 

azonban mégis a cenzúra visszatérését jelentette. Hiszen a sajtószabadság korlátozásának 

meglehetısen sokféle – és sokszor indirekt – módja van, és a lehetséges eszközök közül az új 

                                                 
134 u. o. 50. 
135 A magyar sajtó története II/1. 1848–1867. Akadémiai, 1985. 292–293. 
136 A korszak sajtótörténetét összefoglaló osztrák jogtörténész, Thomas Olechowski, talán nem minden irónia 
nélkül, a következıképp fogalmaz:„Bezeichnenderweise enthielt es nicht ein „Pressgesetz”, sondern, der 
Terminologie des Neoabsolutismus entsprechend, eine „Pressordnung.” Amennyiben a neoabszolutizmus 
hivatali rendszerének kiépítése során számtalan rendelet fogant. Ld.: Thomas Olechowski: Das Preßrecht der 
Habsburgermonarchie 1848–1918. In: Helmut Rumpler–Peter Urbanitsch (szerk.): Die Habsburgermonarchie 
1848-1918. Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft : Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung 
VIII/2. Bécs, 2006. 1493–1533. 1504-1505. 
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sajtórendtartás ugyancsak gátlás nélkül válogatott. A következıben, a fent hivatkozott 

tanulmányra támaszkodva, sorra veszem, hogy miként. 

A periodikus nyomtatott termékek kiadását a törvény 10. paragrafusa engedélyhez 

kötötte, amely engedélyt a Legfelsıbb Rendıri Hatóság (Oberste Polizei-Behörde) bocsátotta 

ki. Arra vonatkozóan azonban, hogy mik az engedély kiadásának konkrét feltételei, a törvény 

nem adott pontos rendelkezést. 

A 22. paragrafusban Magyarországra is kimondott „megintési rendszer” bevezetése 

mellett a törvény az utólagos engedélyezés módszerét is életbe léptette. „Ez, még ha a 

sajtórendtartás kerülte is a szó használatát, a cenzúra visszatérését jelentette amennyiben a 

hatóság a még ki nem nyomtatott kézirat helyett a kinyomtatott terméket ellenırizte, még 

annak nyilvánosságra kerülése elıtt.”137  Vagyis a törvény értelmében ugyan bármit ki lehetett 

nyomtatni, de a készterméket még a terjesztés elıtt be kellett mutatni a rendırségnek, amely 

döntött arról, hogy a nyomtatvány árusítható-e. Az esetleges bezúzatást elkerülendı a 

szerkesztık és a kiadók erıs öncenzúrára kényszerültek, annál is inkább, mert a 

pénzbüntetésen túl szabadságvesztés fenyegette ıket, ha a rendıri felügyelet kivetni valót 

talált a termékükben. 

Továbbra is fennmaradt a sajtószabadság korlátozásának régóta bevett eszköze, a 

kaució kötelezıvé tétele is. Ennek segítségével hatásosan korlátozható azok köre, akik 

lapalapításra vállalkozhattak. A törvény értelmében a lapoknak induláskor meghatározott 

összeget kellett letétbe helyezniük – az indoklás szerint azért, hogy a lap elleni esetleges 

vizsgálatok és büntetések összege elızetesen biztosítva legyen. (A már mőködı lapok az 

összeg kifizetésére három hónapot kaptak.) A lapok fennmaradását a hirdetési adó bevezetése 

tovább nehezítette. 

A szabad sajtó befolyásolásának és korlátozásának további módja volt a központi 

sajtóirányítás. Az 1852. október 24-én kiadott császári rendelet értelmében megalapították a 

Központi Sajtóirodát (Pressleitungscomité), amely „feladatköre szerint … átfogta a sajtóval 

kapcsolatos összes fontos tevékenységi és érdekkört, biztosította a kormány számára az 

információkat, igyekezett befolyásolni a bel- és külföldi sajtót, kapcsolatot teremtett a külföldi 

lapok levelezıivel.”138 Célja az osztrák hatalmi pozíció védelme lehetett, aminek érdekében 

az iroda a császári kabinet felügyelete alatt a hivatalos lapokat ellenırizte (a magyar nyelvő 

lapok közül egyedül a Budapesti Hírlap volt ilyen). A magánlapok a rendırségi hatóságok alá 

tartoztak.  

                                                 
137 u. o. 1505. 
138 A magyar sajtó története II/1. 294. 
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Ugyancsak a sajtószabadságot csorbította a lapok terjesztésének korlátozása. 1852 

elıtt a könyvkereskedık is részt vehettek a terjesztésben, igaz a könyvkereskedıi hálózat 

meglehetısen kiépületlen volt: még 1859-ben is csak 102 könyvkereskedı mőködött, 

összesen 49 helyen, s egyötödük Pest-Budán.139 A sajtórendtartás kiadása után azonban 

megszőnt a számonkénti eladás- és ezzel könyvkereskedık hírlapterjesztési lehetısége. Az 

olvasók ezen túl csak (negyed-, fél- vagy egész éves) elıfizetés útján juthattak a lapokhoz. A 

házalást és az utcai értékestést a törvény ugyancsak tiltotta. Ez elsısorban a vidéki olvasókat 

érintette hátrányosan, hiszen a posta sok helyütt csak a megyeszékhelyig vagy a városokig 

járt, ahonnan küldönc vitte tovább a küldeményeket (hetenként egy-két alkalommal), 

márpedig ez gyakorlatilag megfosztotta értelmüktıl a napilapokat. 

A sajtórendtartás általános intézkedésein túl alkalmi rendeleteivel, leirataival 

természetesen a Helytartótanács is beleavatkozhatott a sajtóéletbe, illetve abba a nyilvános 

térbe, amely a sajtó fogyasztása révén keletkezett. Ezek a rendeletek fıként ad hoc 

szituációkra, hirtelen felmerülı, ezért törvényben nem szabályozható helyzetekre adott 

hatalmi reakciók voltak. Ilyen váratlan helyzet volt az 1863. évi minden korábbinál pusztítóbb 

aszály és az azt követı ínség. A fellépı vészhelyzet magától értetıdıen önszervezıdı – 

vagyis nem felülrıl irányított – segélyakciók sorát indította be, a nyári hónapokban győjtések 

indultak a károsultak felsegítésére, a lapok a lehetséges megoldásokról cikkeztek.  Augusztus 

19-i dátummal a helytartó leiratot küldött a megyékbe, amelynek értelmében a 

„lapszerkesztık a szőkölködı alföldiek mikénti fölsegíttésére vonatkozó javaslatok közlésétıl 

eltiltatnak.”140 A hatalom egyfelıl határozottan lépett fel bármiféle szervezett megmozdulás 

ellen; az aszálykárok enyhítésére tett javaslatok ráadásul a kormányzat kompetenciáját 

kétségbe vonó, a gazdaság- és társadalompolitikába való beleszólásként is felfoghatók. 

A sajtó korlátozása mögött a sajtónak tulajdonított erıtıl való félelem állt. Az 1863. 

január 6-án kelt megyei és kerületi kormányzóhoz címzett leiratában a helytartó a 

kormánypárti lapok pozitív diszkriminációját követelve ezt az erıt próbálta az udvar oldalára 

állítani. „Megütközéssel értesültem némely, az országban létezı casino egyletek azon 

eljárásáról, hogy ezek némelyikében a kormány érdekeit felkaroló hírlapok kizáratnak. A 

mennyiben casino egyletek csak nagyobb és népesebb városokban léteznek, hol rendesen 

közhivatalnokok is laknak s azok ily egyleteknek tagjai is szoktak lenni, jónak látnám, ha 

czím az ily tisztviselıket figyelmeztetné, hogy befolyásuk felhasználása mellett a fennérintett 

intézkedések foganatosítása ellen higgadt, de erélyes modorban küzdtérre lépjenek és kedvezı 

                                                 
139 A magyar sajtó története II/1. 297. 
140 ZML, Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, IV. 250. 1863/4812. sz. 
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eredmény elérésén buzgólkodjanak. Oly esetekben, hol az említett ellenszenv nagyobb, 

kiválóbb mértékben nyilatkozik, hol az tüntetéssel, vagy a felszólaló tisztviselık kizárásával 

lenne egybekötve, az egyletnek idıleges felfüggesztése is eszközölhetı...” – írta.141 

 

Bár a sajtórendtartás érdemeként vehetı számba, hogy a birodalom egészére vonatkozóan 

egységes szabályozást léptetett a korábbi bizonytalan sajtóviszonyok helyébe,142 nehéz volna 

pozitívumként értékelni, hogy a bemutatott korlátozások eredményeképpen ugyanakkor 

gyakorlatilag felszámolta az 1848-ban kimondott sajtószabadságot. A fentiek értelmében 

ugyanis a kormányzat lényegében önkényesen dönthetett a sajtóügyekrıl, figyelmeztetéssel, 

megintéssel és büntetéssel fenyegetve léphetett fel, ezzel megfélemlítve és elhallgattatva az 

ellenzéki hangokat és megcsonkítva a sajtó által biztosított nyilvános fórumot. A törvény 

annál is inkább erıteljes gátat jelentett a sajtó szabadságának tekintetében, mivel nem pusztán 

pénzbeli bírságokat helyezett kilátásba, de a személyi szabadságtól való megfosztást is (31-

32. paragrafus). 

 Ezt a helyzetet csak tovább súlyosbította az 1857. október 23-án kiadott császári 

rendelet a hírlapi bélyegadóról, amelynek értelmében a kaucióköteles lapok után 

példányonként 1 krajcár adót kellett fizetni. Mivel elsısorban a politikával foglalkozó lapok 

voltak kauciókötelesek (az 1852-es törvény 13. §-a értelmében), az új rendelkezés ezek talpon 

maradását nehezítette meg mindenek felett, megszüntetve ezzel a politikai eszmecsere 

mindenki számára elérhetı fórumát. A korabeli sajtó történetét feldolgozó Buzinkay Géza 

szerint az erısen korlátozó szabályozás ellenére a törvény által kijelölt igazodási pontok 

végsı soron mégis a hazai sajtó megerısödését szolgálták. Ahogy írja, 1853 után megnıtt a 

hazai lapalapítások száma, az 1850-es évtized közepére a lapok száma elérte az egy évtizeddel 

korábbit, azután pedig rohamosan nıtt tovább. Más kérdés, hogy a lapok számának 

megnövekedése tartalmi-minıségi megerısödést is jelent-e. A forradalmat megelızı évtized 

élénk hazai sajtóélete természetszerőleg megtorpant a Világost követı években, az 

újságcsinálás mestersége – a szakmai felkészültség, a sajtóstílus, a szerkesztés mint szaktudás, 

a nyomdatechnika – mégis megerısödve állt talpra az 1850-es évtized során.143  A Lajtán túli 

területeken az 1862. december 17-én kelt – bár csak a következı évben életbe lépı – új 

                                                 
141 ZML, Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, IV. 250. 1863/278. sz. 
142 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, 1993. 45-46. Buzinkay a centralista kormányzat 
sajtótörvényének további hasznaként kiemeli a kötelespéldányi rendszer bevezetését is. 
143 Lényegében ezzel megegyezıen látja a korszak eredményeit a cenzúrahivatalok forrásainak kutatója: „A 
rémuralom napjaitól az 1860–61-es enyhülésig, az alkotmányos közjátékig, a mővelıdés irodalmi és mővészeti 
tömegkommunikációs eszközei, újság és színjátszás lassan emelkedetek egyre magasabbra.” In: Mályuszné 
Császár Edit: Megbíráltak és bírálók. A cenzúrahivatal aktáiból (1780-1867) Gondolat, 1985. 35. 
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sajtótörvény elviekben újra biztosította a sajtószabadságot, amennyiben felszámolta a korábbi 

cenzúra- és koncessziós rendszert. A Monarchia többi területén – így Magyarországon is – 

azonban lényegében a kiegyezésig az 1852-es sajtórendtartás szerint mőködött a 

sajtóirányítás. 

 

Buzinkay kijelenti, hogy a következı évtized, vagyis az 1860- as évek közepére „a magyar 

sajtó fontos politikai tényezı lett, méghozzá a demokráciák mőködési alapelveinek 

szellemében mint a politikai nyilvánosság biztosítója.”144 Politikai nyilvánosságról – ahogy a 

habermasi elmélet ismertetésekor összefoglaltam – akkor beszélhetünk, amikor az 

államhatalomra befolyást gyakorolni kívánó erık az „okoskodó közönségre,” a 

nyilvánosságra hivatkoznak, hogy követeléseiket igazolják, vagyis „a politikai nyilvánosság 

… az államot a közvéleményen keresztül közvetíti a társadalom szükségleteivel.”145 E 

közvélemény egyik lehetséges fóruma a sajtó, amely rögzítheti, összegezheti, az állam felé 

továbbíthatja a társadalomban megfogalmazódó igényeket. Ennek értelmében a nyilvánosság 

„fejl ıdési fokát a sajtó és az állam közötti vita állásán mérik.”146 

A fejezetben eddig írtak értelmében azonban Magyarországon az 1850-1860-as 

években az államhatalom befolyásolására a sajtó képviselıi reálisan aligha gondolhattak, nem 

létezhetett explicit vita a sajtó és az állam között, hiszen az állami cenzúra jóváhagyása nélkül 

nem jelenhetett meg egyetlen nyomtatott sor sem. A sajtó ezért politikai értelemben nem az 

okoskodó közönség, hanem épp ellenkezıleg, a cenzúra révén – ha implicit módon is – a 

hatalom eszköze volt. Errıl semmi esetre sem szabad megfeledkezni, amikor a következıkben 

a sajtót mint a nyilvánosság fórumát vizsgálom. 

A politikai érvényesség korlátozottsága ellenére a sajtó mégis – ahogyan a 

nyilvánosságról szóló részben bemutattam – a nyilvánosság egyik legfontosabb fóruma. 

Ahhoz, hogy ekként értékelhessük, vizsgálatakor a figyelemnek elsısorban azokra az 

értékekre, gondolkodásmódokra, viselkedési mintákra (üzenetekre) kell irányulnia, amelyeket 

a lapok közvetítettek. A korszak Zala megyei lapjainak itt következı bemutatásakor több 

szempontot is szem elıtt tartok. Elıször is, igyekszem megállapítani, hogy kik azok, akik – a 

lapok elıállítóiként, illetve fogyasztóiként – részt vettek, részt vehettek a sajtó révén születı 

nyilvános tér formálásában. Másodszor az egyes újságok tartalmi vizsgálata során arra 

keresem a választ, hogy milyen üzenetet közvetítettek lapok, melyek voltak azok a fıbb 

                                                 
144 Buzinkay Géza: Kis magyar… 59. 
145 Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris, 1999. 85. 
146 u. o. 120. 
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kérdések, amelyek tematizálásra kerültek, és hogyan formálódott ezek tárgyalása. Amellett, 

hogy a helyi szinten felmerülı, lokálisan fontosnak tartott problémákat keresem, 

megpróbálom azt is nyomon követni, hogy hogyan jelentek meg a korszaknak tulajdonított 

„nagy kérdések” a helyi lapokban. 

 

2. Zala megye sajtója 

 

A Zala megyei sajtó történetérıl átfogó monográfia, feldolgozás nem csak a vizsgált 

idıszakra, hanem általában véve sem készült. Zala megye 1861-et követı sajtóéletével 

Horváth Ferenc foglalkozik.147 A nyilvánosság nyomtatott fórumainak feltérképezésekor ezen 

kívül Gyimesi Endre148 és Foki Ibolya149 megyei nyomdászatról szóló tanulmányaira 

támaszkodhatok, valamint természetesen Busa Margit korszakra vonatkozó 

sajtóbibliográfiájára.150 

Az elsı megyei fióknyomdát a szombathelyi Perger Ferenc állította fel saját költségén 

Keszthelyen (1816-1820), ahol – mint a megye nyomdásza – a hivatalos adminisztrációhoz 

szükséges nyomtatványokat, illetve Festetics György megbízásából egyéb munkákat is 

készített. Festetics halála után a Keszthelyen beszőkülı lehetıségek elıl menekülve Perger a 

vármegye támogatásával Zalaegerszegre költöztette fióknyomdáját. Egészen 1830-ig maradt a 

megye nyomdásza, ekkor azonban a megye szerzıdést bontott vele. A helyébe Szammer 

Alajos veszprémi nyomdatulajdonos lépett, aki a harmincas évek végén bizományosi 

szerzıdéssel Strohmayer Györgynek adta át a nyomdáját, de Strohmayert végül csak 1841-

ben – kiváltságlevele megszerzése után – nevezték ki megyei nyomdásznak. Halála után 

(1854), Tahy (szül. Szabó) Rozália és Tahy Gyula örökölték az üzemet. Ezt a nyomdát is a 

megyei hatóságok látták el munkával (1865-tıl a megye állandó szerzıdést is kötött a 

nyomdát akkor már egyedül irányító Tahy Rozáliával). A nyomda könyveket alig-alig 

készített, és újságot (Zalamegye címmel) is csak a század vége felé, 1882-ben kezdett 

nyomtatni.  

                                                 
147 Horváth Ferenc: A Zala megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1861–1973. Zalaegerszeg. 
1978. 
148 Gyimesi Endre: A Zala megyei nyomdászat kezdetei 2. rész In: Turbuly Éva (szerk.): Mővelıdéstörténeti 
tanulmányok 1990. (Zalai Győjtemény 31.), Zalaegerszeg 1990. 229–262. 
149 Foki Ibolya: Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900. In: Turbuly Éva (szerk.): Mővelıdéstörténeti 
tanulmányok 1990. (Zalai Győjtemény 31.), Zalaegerszeg 1990.. 281–302.  
150 Busa Margit (ö. áll.): Magyar sajtóbibliográfia 1850–1867. A Magyarországon magyar és idegen nyelven 
megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Budapest, 1996. 



72 
 

 Az elsı megyei lapok Nagykanizsán készültek. A városban elsıként, 1850-ben 

Markbreiter Jakab kapott iparengedélyt nyomda üzemeltetésére. Az ı nyomdájában készült a 

megye két legkorábban induló, bár rövid élető lapja: az 1861-ben induló, hetente kétszer 

megjelenı Dunántúli Társadalmi Közlöny és Közhasznú Ismeretek Tára, illetve az 

ugyanabban az évben induló, szezonális Balaton-Füredi Napló. 1864-ben a nyomdát Fischl 

Fülöp, csehországi származású tipográfus vásárolta meg, miután feleségül vette Markbreiter 

lányát. Fischl 1854-tıl a Pester Lloydnál dolgozott és 1860-ban került Nagykanizsára, ahol a 

nyomda átvétele után, 1873-ban saját lapot is indított, Zala címmel. 

 Markbreiterhez képest egy évtizeddel késıbb, 1861-ben kapott engedélyt kı- és 

könyvnyomda felállítására Wajdits József (akinek apja már szintén régóta, 1832-tıl 

könyvkereskedést és kötészetet mőködtetett a városban). 151Wajdits kiadóként és 

tulajdonosként már a következı évben lapot tudott indítani. A Zala-Somogyi Közlöny, amely 

1862. július 1-jén indult (1874-tıl pedig Zalai Közlöny címen jelent meg) volt a megye elsı 

olyan lapja, amely tartósan fennmaradt (kezdetben havonta háromszor, majd hetente jelent 

meg). 

 Látható, hogy a megye saját lapjai csak az 1860-as években jelentek meg, ezért 

pontosabb volna talán a sajtó esetében a provizórium nyilvánosságáról szólni. Az idıbeli 

szőkítés mellett, mint minden forrást, a helyi sajtót is a maga helyi értékén kell kezelni. A 

helyi lapok nyilvánosságban betöltött szerepe korlátozott volt egyrészt a megjelenı tartalom 

tekintetében, nevezetesen azt illetıen, hogy mi került, mi kerülhetett az olvasóközönség elé. 

Ebben döntı szerepe volt az állami sajtóirányításnak egyfelıl, és – az elıbbitıl nem teljesen 

függetlenül – a lapok szerkesztıinek másfelıl. Ugyanakkor, bár joggal feltehetı, hogy a helyi 

sajtó az országosnál jobban tükrözte a lokális viszonyokat (hogy a helyben kiadott lapok 

érzékenyebben reagáltak a mikro-környezetben zajló eseményekre, hogy azok, akik a helyi 

viszonyok kapcsán kívánták véleményüket kifejteni, elsıként a közelebbi és ezért könnyebben 

elérhetı fórumokhoz fordultak), az is egyértelmő, hogy egy megye sajtónyilvánossága nem 

szőkíthetı le pusztán a megyében megjelenı sajtótermékekre. Nincs azonban forrásunk annak 

vizsgálatára, hogy az országos sajtó melyik termékei és milyen számban és kikhez jutottak el 

a megyében. Végezetül nem szabad figyelmen kívül hagyni a sajtónyilvánosság azon 

korlátozottságát sem, ami a vidéki népesség alacsony fokú alfabetizációjából fakadt. 

Márpedig az 1870-es népszámlálás tanúsága szerint írni és olvasni a zalaiaknak csak 21%-a 

tudott (csak olvasni tudtak nagyjából fele ennyien), míg a megye lakosságának majd 

                                                 
151 Szinnyey József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1980-81 (utánnyomat) XIV. köt. 1400. 
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kétharmada (64%-a) analfabéta volt. Jóllehet az olvasni nem-tudás nem zárja ki az 

újságfogyasztás lehetıségét, de mindenképpen korlátozza azt. 

 

2. 1. Dunántúli Társadalmi Közlöny és Közhasznú Ismeretek Tára 

 

A Dunántúli Társadalmi Közlöny 1861 októberében indult. Tulajdonosa és felelıs 

szerkesztıje Péterffy (jágócsi) József152 1848/49-es honvédkapitány, majd selyemtenyésztési 

igazgató és jószágigazgató volt, 1861-ben pedig Keszthelyen megalapította a Túldunai 

Vincellér- Kertész- és Pincemester Képzı Intézetet, melynek 1864-ig igazgatója is volt. 

(Ugyancsak 1861-ben Péterffy Kertészeti és Ipargazdasági Vezérlapok címmel egy másik 

lapot is indított, amely azonban hamar elhalt.). A Dunántúli Társadalmi Közlöny a 

vincellérképzı hivatalos orgánuma volt, így 1864-ben, amikor az intézmény országos 

gazdasági tanintézetté alakult (pontosabban már 1863 decemberében), a lap is megszőnt. A 

vincellérképezde megszőnése után Péterffy elıbb a fıvárosba, majd Bécsbe költözött, ahol 

egy kiegyezéspárti politikai napilap (a Die Debatte) munkatársa lett, majd 1866-ban a pesti 

Magyar Világhoz szerzıdött a közgazdasági rovat szerkesztésére. Az 1870-es évektıl a házi 

ipar és ipari oktatás miniszteri biztosaként, majd Trefort Ágoston alatt kormánybiztosi 

minıségben az ipariskolák fıfelügyeletével foglalkozott 1888-ban bekövetkezett haláláig. 

 Induláskori alcíme szerint amellett, hogy a vincellérképzı hivatalos lapja volt, a 

Dunántúli Társadalmi Közlöny „tudományos, gazdasági, ipar, mővészeti és szépirodalmi heti 

közlöny” kívánt lenni. A második évfolyam (1862) elsı számának fejléce szerint már 

szerényebb, vagy legalábbis konkrétabb célt tőzött maga elé a szerkesztı, amennyiben a cím 

alatt ez állt: „mezı-gazdasági, ipar és kereskedelmi értesítı, a Dunántúli vincellér képezde 

orgánuma”. Rövid fennállása alatt a lapnak még egyszer megváltozott az alcíme, 1862-ben 

ugyanis a Somogy Megyei Gazdasági Egyesület Péterffy közlönyét választotta hivatalos 

orgánumának, s a lap ezt a címoldalon is jelezte (nem sokkal késıbb egyébként a Zala Megyei 

Gazdasági Egyesület hivatalos lapja is a Dunántúli Társadalmi Közlöny lett, amire azonban a 

címben sosem történt utalás). 

Péterffy elsı fıszerkesztıi köszöntıje és programcikke és számos késıbbi, címoldalon 

megjelent szerkesztıi üzenete szerint gazdasági lapot indítani és fenntartani egyáltalán nem 

volt magától értetıdıen egyszerő. Az induláskor, 1861. október 14-én a következıképp 

ismertette tervét és lehetıségeit: „…daczára azon kedvezıtlen körülményeknek, hogy hazánk 
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minden osztálya, a ki csak olvas, légyen az gazda, vagy publicista, légyen az kézmőves vagy 

hivatalnok, az mind egyaránt a politicának hódol; - továbbá daczára annak, hogy látom 

miként egy oly országban hol a mezıgazdaság az egyik fıfactor mégis összes gazdasági 

irodalmunknak a mi a lapokat illeti alig van 8000 elıfizetıje, - végre daczára annak, hogy 

személyes ösmeretségem sem irodalmi érdemem nem olyan nagy, miként valami fényes és 

nagy pártfogásra számíthassak; - én mégis kiszálltam a sikra.” Nem csak saját ismertségének 

hiánya, de a lapalapításhoz szükséges anyagi és szellemi támogatás hiánya is nehezítette a 

dolgát. Egy hónappal az indulás után (1861. nov. 30.) így összegezte addigi tapasztalatait: 

„Ha nálunk is ugy olvasnának mint más országokban, hogyha itten is a gazdasági 

egyesületek, vagy városi megyei hatóságok subventionálnák a szaklapot bár mi csekélységgel, 

ha t. gazdaközönségünk a szaklap szerkesztıket közléseivel megtisztelné, ugy sokat lehetne 

tenni mit ma lehetetlen.” Majd pedig, a következı év végén (1862. dec. 21.) hasonlóképp: 

„Ha visszapillantunk mőködésünkre, s azt is megvizsgáljuk, mennyire valánk pártolva, 

fájdalommal kell bevallani, hogy gyakran a szellemi pártfogás is hiányzott.” 

A lap kezdetben szerteágazó profilja rövid idı alatt lecsiszolódott és határozottan 

gazdasági jellegővé vált. Péterffy célja az volt, hogy a dél-dunántúli régió, de mindenekelıtt 

Somogy és Zala gazdatársadalma számára orgánumot teremtsen. A lap segítségével – 

reményei szerint „megmondhatjuk egymásnak a mondani valókat a nélkül, hogy elıbb a 

fıvárossal közöljük.” (1861. okt. 14.) Más szavakkal: célja nem volt más, mint nyilvánosságot 

teremteni: a megyék társadalmi és gazdasági életében felmerülı kérdéseket a helyi közönség 

elıtt, e közönség közremőködésével megvitatni, érdekeket képviselni és értékeket közvetíteni. 

Kétségtelen, hogy a gazdászati kérdések folyóirati vitájának hosszú idın át a Magyar 

Gazdasági Egylet hivatalos lapjaként a fıvárosban kiadott Gazdasági Lapok (illetve 

reformkori elıdje a Magyar Gazda) adott helyet. Bár az 1860-as években a frissen alakult 

gazdasági egyletek sorra indították meg közlönyeiket (vagy tették hivatalos lapjukká 

megyéjük társadalmi-kulturális lapjait), a Gazdasági Lapok (a két évtizedes szakmai múltnak, 

a szerkesztıi gárdának, illetve az elıfizetık körének és az elért olvasók számának 

köszönhetı) dominanciája ekkor is megmaradt. A Gazdasági Lapok üzleti siker lett, elıfizetıi 

száma 1000-re is felment.153 Nyilvánvaló, hogy hasonló diadalra Péterffy a maga regionális 

lapja megindításakor legmerészebb álmaiban sem gondolhatott.  

Kevés támpont adódik annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy kik és hányan 

lehettek az ı olvasói. 1863 júliusában Péterffy elkeseredetten számolt be arról, hogy a 

                                                 
153 A Gazdasági Lapok publicisztikájának elemzésére ld. Vári András: Urak és gazdászok. Argumentum, 2009. 
154–165.  
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tapasztalatok szerint „nem kell vidéki lap, mert a vidék jobban szereti a fıvárosi terményt, 

legyen az bármily silány”. (1863. 07.12.) Számításai szerint a lapot hivatalos orgánumul 

használó két dunántúli gazdasági egyesületnek ebben az idıben együttesen több mint 800 

tagja volt, akik közül mindössze 160 rendelte meg a lapot. Ezeken fölül a közlönynek szerinte 

még nagyjából 100 elıfizetıje volt. Péterffy adatai azonban – legalábbis, ami az egyesületi 

taglétszámokra vonatkozik – nem feltétlenül megbízhatóak. Ami a Zala megyei egyesületet 

illeti, annak 1862-ben – abban az évben, amikor a Dunántúli Társadalmi Közlöny az egyesület 

hivatalos lapja lett – 187 tagja volt. A somogyi egyesületrıl nem áll rendelkezésre hasonló 

adat, de valószínőtlennek tőnik, hogy ott több mint 600-an lettek volna. Egyszóval talán nem 

volt olyan magas az egyleti tagok közül a lapra elı nem fizetık aránya, igaz, ez az abszolút 

értékben tapasztalható alacsony olvasottság tényén mit sem változtat. Minden esetre az 

egyletek tagjai még egyéni elıfizetés nélkül is a lap többé-kevésbé legbiztosabb 

olvasóközönségét jelenthették.  

Az egyletek tagságának pontos társadalmi összetételét ugyan nem ismerjük, de 

tudható, hogy a nagyobbrészt az alapító tagok sorait erısítı nemes birtokosok, uradalmi 

tisztek, egyházi méltóságok és egy-egy polgári foglalkozású egyén mellett a rendes tagok 

között a megyei birtokosok ügykezelıit, a megyei közigazgatás középszintjének képviselıit, 

tanítókat, lelkészeket találunk nagyobb számban. S minthogy joggal feltehetı, hogy akik a 

mezei gazdászat iránt érdeklıdtek, azok a gazdasági egyletbe is beléptek, ezekkel 

valószínőleg meg is ragadtuk a lap olvasóinak legtipikusabb körét.  

A lap szerzıirıl sem tudunk sokat. Péterffynek – ahogy arra sokszor panaszkodott is – 

kevés társa volt a lap tartalmi összeállításában. A Közlöny fımunkatársa, Roboz István mellett 

többször publikált a lapban Tersztyánszky József, Engelbrecht Károly – mindketten 

állatorvosok –, Bukógáti álnéven rendszeresen írt leveldi Kozma Sándor154 a somogyi egylet 

titkára is, vagy a szintén somogyi politikus, Somssich Pál. Mindannyian szoros kapcsolatban 

álltak a gazdászattal. Természetesen rajtuk kívül is jó néhányan írtak néha-néha a lapba, de a 

feloldhatatlan álnevek mögé rejtızı és a névtelenségben maradó szerzık társadalmi-politikai 

hovatartozása sajnos kideríthetetlen. 

 

A lap felépítését, rovatainak beosztását egyfelıl az olvasói igények, nagyobbrészt viszont – 

jóllehet, az elıbbitıl nem teljesen függetlenül – a szerkesztıi lehetıségek alakították. 

Kezdettıl fogva a címoldalon jelentek meg a vincellérképezdével és a két megye gazdasági 

                                                 
154 Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Akadémiai, 1978. 92. 
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egyleteinek életével kapcsolatos hírek, valamint Péterffy szerkesztıi cikkei. Ezután a – fıként 

elméleti cikkeket, pl. Friedrich List német közgazdász elméletét vagy Justus von Liebig 

vegyészeti munkáit bemutató – közgazdasági és mezıgazdasági rovat, majd a mezıgazdaság 

és a borászat körébe tartozó gyakorlati írások (jószágbemutatások, technológiai kérdések 

tárgyalása, termelési-hozamjavítási, állattartási tanácsok stb.) következtek. Ezek után jött a 

tárcarovat és az irodalmi értesítı, amit a vegyes újdonságok címő rész követett. A lapot a 

gazdasági, kereskedelmi és közlekedési értesítı (a bécsi börze állása, a gabonaárak és a vasúti 

menetrendek) és hirdetések zárták. Viszonylag hamar – már a hatodik számtól – rendszeressé 

vált a „Vidéki levelezés” rovat is, amely az elméleti és gyakorlati írások után kapott helyet. A 

lap három évfolyamát végigtekintve ugyanakkor hamar nyilvánvalóvá válik az is, hogy a 

Péterffy által rendszeresen kárhoztatott olvasói érdektelenség a lap szerkesztése 

szempontjából valódi nehézséget jelentett. Hiába volt levelezési és tárcarovat is az újságban, 

Péterffy jobbára mégis saját vagy legfeljebb a lap fımunkatársa (egyben fı vidéki levelezıje), 

Roboz írásaival volt kénytelen a közlöny nagyobb részét megtölteni, és a tartalom dúsítására 

rendszeresen vett át írásokat a Gazdasági Lapokból is. A lap struktúrája a megjelenés utolsó 

félévére kristályosodott ki. 1863 második félévére mintha egyensúlyba kerültek volna a 

folytatásokban megjelenı ismeretterjesztı, népszerősítı írások, a tudományos cikkek és a 

társas élet hírei, rendszeressé váltak az egyleti beszámolók, a szők értelemben vett 

mezıgazdaság mellett pedig rendszeresen megjelentek írások a kertészet és a borászat 

területérıl is. Ezt a letisztulást jelzi, hogy az utolsó lapszámban megjelent elıfizetési 

felhívásban Péterffy a Közlöny címének újabb változását jelentette be. Azon az túl így 

hangzott (volna): Dunántúli Gazdasági Közlöny mint Zala és Somogy megyének hivatalos 

közlönye. 1864-ben azonban a lap már nem jelent meg. 

  

Péterffy kinyilvánított célja az volt, hogy a vidéki olvasóknak minıségi alternatívát 

nyújtson a fıvárosi gazdasági lapokkal szemben. A lap gazdasági szaklap volt, politizálni nem 

kívánt – jóllehet, adott körülmények között nem is kívánhatott. Ha csak a legártatlanabb és 

legenyhébb formában valamiféle politikai tartalmú diskurzus bontakozott ki, az az elsı 

konkrét állásfoglalás elıtt megtorpant. E tekintetben a lap közeli hasonlóságot mutat fıvárosi 

„nagytestvérével”, amennyiben ebben az idıben „vitacikknek vagy valamilyen 

gazdaságpolitikai téma akár csak érintıleges felvetésének”155 a Gazdasági Lapokban sem volt 

nyoma.  A Közlönyben sincs nyoma annak, hogy – ahogyan a politikai nyilvánosság 
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definícióját Habermasnál láttuk – a lap a hasábjain formálódó közvélemény révén a 

társadalom szükségleteit a hatalom felé tudná vagy kívánná közvetíteni. Inkább ennek 

ellenkezıjére – a politikai állásfoglalás elıli azonnali visszakozásra – könnyő példát találni. 

1863-ban jelent meg az „Elmélkedések téli estéken mezıgazdasági, kereskedelmi és társas 

életünk felett” címő, szerzı megjelölés nélküli írás. A cikk szerint a kereskedelem 

élénkítésének feltétele a szabadelvő vámszerzıdések kötése, illetve a vasút kiépítése volna, 

amelyek kivitelezése – a szerzı érvelése szerint – a kormány és a kormányt befolyásolni tudó 

egyesületek feladata, módja pedig a kereskedelmi törvény finomítása lenne. Miközben tehát a 

szerzı maga is a politikai nyilvánosság mőködésbe lendítését szorgalmazza, és már ki is jelöli 

a kormányt befolyásolni tudó egyesületek egy lehetséges feladatát, saját maga igyekszik 

tisztes távolságban maradni az állammal való diskurzustól. Leszögezi ugyanis: „Ezt nem azért 

mondom, mintha a törvényhozásba is bele akarnánk folyni, vagy azoknak kívánnánk tanácsot 

adni, kik e téren felettünk állnak: hanem csupán azért, mint tükröt tárjuk fel mindazt magunk 

elıtt, mi hiba.” 

A lap tehát nem politizált. A gazdasági kérdések politikai témákkal való 

összefonódásából – ami az 1840-es évek Magyar Gazdájában még megvolt és alighanem 

közrejátszott abban a sikerben, amit az a lap elért –, az 1860-as évek dunántúli Közlönyében 

már csak a „kiüresedett” gazdasági tematika maradt. Így lett – ismét Váritól kölcsönözve a 

szavakat – a Közlöny lapjain is a „legtávlatosabb politika a »gazdasági értelmesség 

növelése«”156 A gazdasági értelmesség növelése – vagy egy másik korabeli kifejezést 

használva: az okszerő gazdálkodás népszerősítése – Péterffy lapjának központi témája volt. A 

lap rendszeresen közölt jószágismertetéseket és birtokleírásokat, írásokat a takarmányok 

zsírtartalmáról, a tyúkok tartásáról, értekezést az elméleti és gyakorlati szılımővelésrıl. A 

mezıgazdaság elmélete mellett pedig a mezıgazdasági népesség helyzetének kérdésére is 

felfigyelt, amikor például 1862 nyarán például egy megyei vagy regionális szinten szervezett 

cseléd-nyugdíjintézet felállítását szorgalmazta, de felvetései visszhang nélkül maradtak. 

Valóságos gazdasági diskurzus a lap készítıinek legnagyobb igyekezete ellenére sem indult 

meg a Közlöny hasábjain. 

 Mindezek ellenére, meglátásom szerint – vagyis a lap évfolyamait egyben és 

utólagosan szemlélı elemzı meglátása szerint – a lap mégis leginkább gazdasági közlöny 

volt. Mégis, bár az idık során mintegy az önkritika jeleként az alcímbıl több jelzı is kikopott 

(a mővészeti, a szépirodalmi), fıcímében mindvégig „társadalmi” közlönyként definiálta 

                                                 
156 Vári András: Urak és gazdászok. 2009: 155.  
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önmagát. Vitathatatlan Péterffy igyekezete, hogy egyes „társadalmi” témákat beemeljen lapja 

diskurzusába, de kétségtelen az is, hogy e téren csak mérsékelt sikerrel járt. Pedig az ambíció 

megvolt benne. Az M.R. monogramú, keszthelyi szerzı expressis verbis a polgárivá válás 

egyik zálogát látta a sajtó és konkrétan a Közlöny biztosította nyilvánosságban. „Midın egy 

helység kebelében jelen meg valami lap, fel lehet tenni, hogy azon lap kötelességül tőzi ki 

magának, azon helynek közérdekeit képviselni, azon lapot ugy tekintem, mint egy csőrt, 

melybe minden hazafi összehordani tartozik mindazon szellemi terményeket, melyek a 

polgárisodás elımozdítására jótékony hatással vannak; itt, e csőrben kell összecsépelni az 

eszméket tisztára, ugy, hogy azok a hely czivilizált népének szellemi életet nyújtsanak … Fı 

feladata lenne a városnak a helységében megjelenı lapot figyelemmel átolvastatni, és az ott 

megpendített ügyek czélbavételét erélyesen felkarolni, míg ez nem történik, addig pang a 

város, addig csak tengıdik, a tengıdés pedig nem élet.” (1862. szeptember 21.) Némiképp 

didaktikusan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy M.R. meglátása lényegében összecseng 

Habermas nyilvánosság fogalmával, amennyiben szerinte a sajtónak mint a nyilvánosság 

fórumának szerepe abban áll, hogy olyan szellemi közeget teremt, amely a közérdeket illetı 

ügyek elımozdításában kitőntetett szerepet vállal. Másfelıl, az idézett gondolat jól támasztja 

alá a polgárosodást (vagyis, helyesebben, polgárisodást) mint egyfajta civilizációs 

elırehaladást értelmezı elgondolást, amely a 19. században a meghatározó volt a fogalom 

jelentése kapcsán.157 

A Közlöny szerkesztıi nem egy esetben valóban kísérletet tettek a közérdek 

képviseletére, ám csak egy-egy kivételes esetben sikerült párbeszédet kezdeményezniük. A 

lap keszthelyi levelezıje (aki jegyzeteit mérleg jellel szignálta) 1862 januárjában a közösséget 

formáló színterekrıl, pontosabban azok hiányáról panaszkodott: „Legelıször is levelezıi 

tisztemnek megfelelendı, elı kellene sorolnom városunk nevezetességeit, díszét, de így csak 

hamar készen lennék, mert leszámítva „Társas Körünket” – mi ugyan elég kívánni valót hagy 

még hátra, de provincziális kisszerő igényeknek még is meglehetısen megfelel – nekünk bizton 

semmink nincs.” Való igaz, hogy egyéb társas egylet Keszthelyen nem mőködött a 

korszakban. Volt viszont a városban – és ezt ugyancsak a cikk szerzıje állítja – 

hegedőverseny, pezsgı fürdıélet és nyári színházi programok. Éppen ez utóbbiak 

biztosítottak kiemelkedı helyet Keszthelynek a megye kulturális életében, vajon miért nem 

tartja ezeket kiemelésre méltónak a szerzı? Vagy pusztán provokáció volt az írás? 

Akárhogyan is, ez a levél egyike volt azon ritka írásoknak, amelyek heves reakciót váltottak 

                                                 
157 Lásd errıl Halmos Károly: Polgár – polgárosodás – civilizáció – kultúra. Századvég 1991/2–3., 131–166. 
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ki az olvasók egy csoportjából. Olyannyira, hogy egy magát „Többen Keszthelyiek”-nek 

nevezı csoport (vagy egy magát csoportnak nevezı egyén) a cikkel kapcsolatos felháborodott 

észrevételeit el is küldte – az akkor már Jókai szerkesztette – Magyar Sajtónak. Ha a vitát 

kirobbantó cikk provokáció volt, vajon miért nem közölte a Közlöny a reakciót is? Ha a 

keszthelyi levelezı – ahogy írta – hitt a nyilvános vita erejében és hitt abban, hogy a 

„közszellem” az, mi „rendkívüli emeltyője minden nagynak a földön” (1862. június 4.) és 

komolyan gondolta – ahogyan pedig írta –, hogy ahol a közszellem hiányzik, ott a városi 

fejlıdés is átléphetetlen akadályokba ütközik, akkor vajon hogyan történhetett, hogy mégsem 

került sor nyilvános vitára a lapban? A szerkesztık kihúzták saját lábuk alól a talajt, amikor 

„társadalmi közlönyként” éppen egy „társadalmi” kérdést feszegetı vita elıtt zárták el az utat. 

 Pedig a város mint élettér máskor is témája volt a lapnak. Nagykanizsán ugyan nem a 

közösségi élet pangása miatt panaszkodtak, hanem a városi lét más vonatkozású nehézségeire 

hívták fel a figyelmet. 1862. március 10-én a megye legnagyobb és legfejlettebb városából 

panaszkodó szavak láttak napvilágot. „A személy és vagyon biztonsága most már nemcsak a 

városon kívül van veszélyben, hanem bent a városban is, a mennyiben a kisebb tolvajságok, 

lopások, már boltok feltörésévé és kirablásává fajultak. … Igy van a dolog, de nem is lehet 

másképp, miután városunk legbiztosb menhelye minden gyülevész, csıcselék, dologtalan, 

naplopó idegeneknek. … A csábnık létszáma is roppant túlsulyra kapott, s így alig van 

korcsma, s néhány korcsház, melyben ily erkölcstagadó teremtések ne tartózkodnának. 

Templom és nyilvános iskola körül vertek tanyát…” Ez esetben sem követte azonban a 

probléma felvetését annak megvitatása. A lap csak beszámolt, de kimondott célja és szándéka 

ellenére nem szorgalmazta a társadalmi kérdések nyilvános vitáját.  

Hogy a Dunántúli Társadalmi Közlönyben végsı soron nem zajlott számottevı érdemi 

eszmecsere, annak több oka is lehet. Egyfelıl talán elfogadhatjuk Péterffy indoklását, 

amellyel lapja nehézségeit a kezdetektıl fogva igyekezett megmagyarázni: nevezetesen, hogy 

olvasótábora kicsi volt, és ráadásul tollforgatóként inaktív. Emellett azonban a „közszellem” 

serkentésében való sikertelenségben a lap struktúrája, illetve maga elé tőzött célja is szerepet 

játszhatott. A fıcíme szerint ugyan magát eredetileg társadalmi közlönyként pozícionálni 

kívánó, bár kezdettıl fogva gazdasági orientációjú lap rövid idı alatt – az alcímben jelölt – 

mezıgazdasági, ipari és kereskedelmi értesítıvé, illetve a vincellérképzı és a gazdasági 

egyesületek orgánumává vált. Így inkább a tájékoztatásra, mint a vitára kerül a hangsúly a 

tartalomban. 

Mindez nem jelenti, hogy a lapnak nem jutott szerep a nyilvánosság formálásában, ezt 

a szerepét a maga helyi értékén kell kezelni. Bár a szerkesztı kezdeti reményei szerint az 
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újság a Dél-Dunántúl népességének társadalmi és gazdasági közlönye lett volna, az szinte 

biztosan kijelenthetı, hogy olvasótábora néhány száz fınél nem volt nagyobb és elsısorban a 

gazdasági egyletek tagjaiból verbuválódott. Elsısorban ennek a közönségnek szolgálhatott 

tehát fórumául. Ha Péterffy kezdeti célja a helyi igények kielégítése volt, úgy azt mondhatjuk, 

ezt igen korlátozott körben ugyan, de a két megye gazdasági egyleteinek közlönyeként végsı 

soron elérte. Egyfelıl az egyletek közzétették a mőködésükkel kapcsolatos híreket és 

információkat a lap hasábjain, megjelentették közgyőlési jegyzıkönyveiket, évközi és év végi 

pénzügyi számadásaikat, a rendezvényeikrıl szóló beszámolókat. Ez részben láthatóságot, 

reklámlehetıséget jelentett az egyesületeknek, esetleg segíthette újabb tagok toborzását, 

másrészt az ellenırizhetıséget, a számon kérhetıséget, elszámolásaik nyilvánosságát 

biztosította. Az egyleti élet eseményeirıl szóló híreket az egyesületekrıl szóló fejezetben még 

részletesebben is megvizsgálom majd. 

A gazdasági szakképzés kiépítése, az egyesületi élet lendületben tartása, a legújabb 

növénytermesztési és állattenyésztési technikák ismertetése stb. révén, a gazdasági okszerőség 

értelmében vett modernizációt népszerősítve a lap a korszak egyik fontos gazdasági 

kérdésében is állást foglalt. Más – bár igen fontos – probléma, hogy a gazdasági értelmesség 

terjesztése elsısorban éppen azokon a területeken lett volna kiemelkedı jelentıségő, ahová a 

lap – elıfizetık híján és az általánosan alacsony alfabetizációs szint miatt – alig-alig jutott el: 

nevezetesen a városokon kívül. Az újság városi mőfaj – a gazdasági ismeretterjesztést a 

korszakban vidéken azonban leginkább csak szóban és személyesen lehetett elképzelni. Ebben 

a feladatban a lap tehát csak közvetetten, az egyesületi tagok érdekeltté és aktívvá tételével 

tudott részt vállalni. 

 

2. 2. Zala-Somogyi Közlöny 

 

A Zala-Somogyi Közlöny. Ismeretterjesztı lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, 

tudomány és mővészet körébıl címmel induló lap elsı száma 1862. július 1-jén jelent meg 

Nagykanizsán Wajdits József nyomdájából, Fodor Pál, kaposvári ügyvéd szerkesztésében.158 

Fodor csak egy évig ült a szerkesztıi székben, ahol 1863-ban a Dunántúli Társadalmi 

Közlönytıl távozó Roboz István váltotta fel. Roboz három évig állt a lap élén, addig, amíg 

1866-ban saját lapot nem alapított. Ekkor a nyomdatulajdonos, Wajdits vette át a szerkesztést: 

                                                 
158 Lukács Károly (A Balatonvidéki hírlapirodalom elsı negyedszázada 1861-1865.  Magyar Könyvszemle 1944/ 
I. füzet 35–52.) közlése szerint a lap elsı szerkesztıje Balogh Alajos költı volt, erre vonatkozóan azonban a lap 
nyomtatott példányain nem találtam utalást és Szinnyei sem utal rá Balogh életrajza kapcsán (Szinnyei: Magyar 
írók… I. köt.452.). Az elsı szám szerkesztıi köszöntıjét Fodor Pál jegyzi. 
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1867-tıl Bátorfi Lajos fımunkatársi-, majd 1868-tól segédszerkesztıi közremőködésével. 

Még késıbb, 1872-ben Bátorfi lett a lap szerkesztıje.159 A lap 1864 októberétıl elıbb a 

Somogy Megyei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja lett (mivel az egylet korábbi orgánuma, 

a Dunántúli Társadalmi Közlöny idıközben megszőnt), 1867 szeptemberétıl pedig Zala és 

Somogy mellett az alcím szerint Sopron és Vas megyére is „kiterjedt”. Kezdetben havonta 

háromszor, 1867 utolsó harmadától hetente jelent meg. 

 Az általam vizsgált korszak legnagyobb részében (1863-1866) a Dunántúli 

Társadalmi Közlöny kapcsán már többször említett és az onnan 1862-ben kilépı Roboz István 

szerkesztette a lapot. A somogyi születéső Roboz 1848-ban zárta le jogi tanulmányait, majd a 

forradalom alatt a népfelkelık egy csapatát vezetı, 1849-tıl pedig a Dél-Dunántúl 

kormánybiztosaként harcoló Noszlopy Gáspár titkára volt. Noha Noszlopy melletti 

tevékenysége azt sugallja, hogy a függetlenség elkötelezett híve volt, a közélettıl az új 

rendszer berendezkedése után sem vonult vissza. 1856-ban a kaposvári törvényszéknél 

vizsgálóbíró, majd a megye tiszti fıjegyzıje lett. Mindeközben több lapban is közremőködött 

szerzıként: az eddig említetteken kívül – már vélhetıen a forradalom elıtt is – a Gyıri 

Közlönyben; a forradalom után pedig a Nagy Ignác féle Hölgyfutárban, illetve a Pesti 

Naplóban is.160 1866-ban saját lapot alapított Somogy címmel. A lap kiadói jogának 

kérvényezésekor céljaként fogalmazta meg „csekély tehetség[ével] oda mőködni, hogy a 

legmagasabb trón és a nemzet közt az annyi millióktól s oly régóta várt kibékülés 

megtörténjék.” 161 

A Zala-Somogyi Közlöny indulásakor Fodor rövid cikkben foglalta össze céljait. A 

politizálástól egyértelmően elhatárolódott, sıt mintha lapjának pusztán referáló szerepet szánt 

volna és igyekezett volna teljesen kívül helyezkedni a politikai nyilvánosság területén: 

„Iparkodunk hivek lenni helyi érdekeinkhez; a gazdászat, ipar, kereskedelem, népmővelıdés 

stb. mozzanatait éber figyelemmel kisérjük, csak is ez lévén feladata a provincialis lapoknak. 

Az ország szivében megjelenı lapjaink legyenek elfoglalva politikával; jelezzék az ország 

                                                 
159 Bátorfi (Bibók) Lajos (Kiskunfélegyháza, 1835 – Nagykanizsa, 1896) 1858-tıl dolgozott újságíróként, 1868-
ban Nagykanizsán elindította az ország elsı nıi élclapját is, a Kandi Klárit. 1872-tıl a Zala-Somogyi Közlöny 
szerkesztıje lett, majd 1876-1878 között az Adatok Zala megye történetéhez címő sorozatot szerkesztette. 
Versesköteteket, színmőveket, útirajzokat is írt. (Ld. Gyimesi Endre: Zalai életrajzi kislexikon. Zalaegerszeg, 
1994. 21., illetve Szinnyei: Magyar írók… I. köt. 687–689.) 
160 Roboz életrajzi adataira ld. Szinnyei: Magyar írók… XI. köt. 1042–1045., valamint Laczkó András: 
Pályaképvázlat Roboz Istvánról. In: Somogy megye múltjából, Levéltári Évkönyv 10. Kaposvár, 1979. 223–264., 
továbbá Robozról mint a Dél-Dunántúl hírlapirodalmának meghatározó szereplıjérıl ld. Lukács Károly: A 
Balatonvidéki hírlapirodalom… 1944. 
161 Idézi Laczkó 1979: 226. Ezt a célkitőzést azonban 1866-ban talán túlzás „aulikusnak” nevezni – ahogyan 
pedig pályaképének kutatója teszi. 
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kivánalmait, baj és küzdelmeit; mi mint ép, életteljes tagok, azon iparkodjunk, hogy minél 

egészségesebb vért lüktessünk a sziv felé.”  

Egy évvel késıbb Roboz jóval határozottabb elképzelésekkel fogott a lap 

irányításához. Ha politizálni nem is kívánt, de a közügyek megvitatását elsıdleges feladatának 

tartotta. Az ı célja az volt, hogy „a polgári egyenjogok, a személyes állás különbsége és a 

vallásfelekezetek iránti türelem … a közös hazaszeretet szentségében egyesüljenek, … hogy 

ébresztessék a közszellem … emeltessék a nyilvánosság, közügyek és általános haladás iránti 

érdekeltség”.  Mindezt elsısorban az „alsóbb néposztályok” megszólításával és a közügyek 

iránti érdeklıdésük felkeltésével tervezte elérni. A korszak utolsó szerkesztıje, Wajdits is 

hasonlóan fogalmazott. İ hangsúlyt fektetett a „közép-osztály szellemi és anyagi érdekének 

képviselésére, különösen a gazdászat, ipar és kereskedelem mezején”, és ezzel egyidejőleg az 

alsóbb néposztály „erkölcsi nevelését” is céljai közé vette.  

Ha a részleteket illetıen nem is egyeztek meg mindenben, a Zala-Somogyi Közlöny 

szerkesztıirıl akkor is elmondható, hogy a megyebeli laptárs Dunántúli Társadalmi 

Közlönyhöz képest jóval határozottabb szerkesztési célok megfogalmazásával vágtak bele a 

lapkészítésbe. Mindannyian hittek abban, hogy a lap segítségével képesek lesznek értékeket 

közvetíteni, és ezt tekintették elsıdleges feladatuknak. Ugyancsak a szerkesztıi tudatosságot 

jelzi, hogy mindannyiuknak határozott elképzelése volt az ideális olvasóközönségrıl, akiknek 

lapjukat szánják. Ráadásul, legyen szó akár az „alsóbb néposztályokról”, akár az „alsó- és 

középosztályokról”, a célba vett közönség mindenképpen számosabb volt, mint a konkurens 

lapé. Hogy a késıbbi sikerben a szerkesztık tehetsége vagy politikai állása játszott nagyobb 

szerepet, persze nehezen eldönthetı.  

Az indulás a Zala-Somogyi Közlöny számára sem volt problémamentes. Már a legelsı 

hónapban (1862. július 10-én) felkértek egy szerzıt, Szabó Richárdot,162 hogy segítsen 

megfejteni a honi hírlap- és folyóirat irodalmat övezı érdektelenség okait. Szabó írása azért 

érdemel bıvebb szót, mert tömören összefoglalja mindazokat a szempontokat, amelyeket a 

kortársak gyakran hangoztattak a korszak sajtónyilvánosságának nehézségei kapcsán. És 

jóllehet ellenérveket minden pontjával szemben föl lehetne vetni, most nem ez a cél. Inkább 

azt próbálom megmutatni, hogyan látta a kortárs egy induló lap lehetıségeit. 

Szabó elöljáróban leszögezi ugyan, hogy „az idıjárás, mint sok egyébre, ugy az 

irodalomra nézve is nagyon kedvezıtlen”, nem fogadja el viszont azt az érvelést, hogy a 

                                                 
162 Talán vetési Szabó Richárdról (1820-1873), a Zala megyébıl, Szentgyörgyvölgybıl származó, de 
Kolozsvárott majd Pesten élı hírlapíró- és szerkesztırıl van szó. (Gyimesi Endre: Zala megyei életrajzi 
kislexikon… 191., illetve: Szinnyei: Magyar írók… XIII. köt. 259–261.) 
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„korlátolt sajtóviszonyok”, a „politikai tér korlátozása … az összes irodalom fejlıdésének 

megakadályozását vonhatná maga után”. A korlátozás ugyanis – sarkos véleménye szerint – 

legfeljebb a politikai irodalom pangásához vezethetne, a tudományos irodalmat és a 

szépirodalmat azonban nem kellene, hogy elhallgattassa. 

Másodikként azt a kifogást utasítja el, amely szerint: „A nemzet pénzereje ki van 

merítve, a szükségesebbekért is kell küzdenünk, nem jut az irodalom pártolására.” Véleménye 

szerint a pénz hiányára hivatkozni nem elfogadható akkor, amikor luxusra, élvezeti cikkekre 

(ruhákra, kártyára, lovakra, kutyákra vagy borra) mégis jut elég. Ezen a ponton „leginkább a 

nıket” vádolja – bár a felsorolt élvezeti cikkek közül a nık inkább csak ruhára és ölebekre 

költöttek, minden egyéb, amit említ, a férfiak terrénuma volt. Akárhogyan is, a 

leghanyagabbak – Szabó szemében – mégsem a nık voltak, hanem az arisztokrácia, melynek 

tagjai külföldi divatlapokra és díszkötéső könyvekre költöttek, miközben a magyar lapokat 

veszni hagyták. Velük szemben a magyar sajtó- és könyvpiac támaszát jelentette „a 

vagyontalanabb közép-osztály, a rang, vagyon és születés biborával nem takaródzható, az 

ipar, szorgalom és gazdászat tövises, küzdelmes terén mőködı közép-osztály, - hogy egy 

régibb alkotmányos nevezettel éljek, a kisebb nemesség, a gazdatisztek, bérlık, iskolatanítók, 

iparosok, egyszerő polgárok, kik gyakran valóban áldozattal szerzik meg szellemi 

élményeiket.” 

Mielıtt Szabó érvelésében tovább lépnénk, érdemes megemlíteni azt a szerkesztıi 

jegyzetet, amelyet a szerkesztı ehhez a ponthoz főzött. Amilyen erıteljesen elítéli Szabó az 

arisztokratákat, olyan határozottan kel védelmükre a Zala-Somogyi Közlöny szerkesztıje. A 

jegyzet szerzıje szerint ugyanis nem az arisztokrácia tagjai, csakis a körülmények tehetnek 

arról, hogy az „aristocratia egy része” valóban közönyös maradt a magyar irodalom iránt. 

„De e vétek nem öntudatos, mert azon osztályról a hazafiatlanságot feltenni nem lehet. A 

valódi ok szerintünk az, hogy fennállott feudalis rendszerünk alatt ez osztály képviselte 

leginkább a nemzetet a nélkül, hogy e képviselet az idı szerint nemzeti irányú lett volna. … a 

haladásra ébredt nemzet tömegének versenyével az aristocratiánk magatartásának sajátszerő 

iránya megzavarva lın. Nem lévén pedig azóta nyilvános életünk, nem, az uj keretekbe beillı 

társadalmi összesimulás és a fejlıdés közös ösztönének felélesztésére szükséges alkalmunk, 

nemzetietlen irányban nevelt némely aristocratánk, meg vagyok gyızıdve, azt sem tudja, 

vétek-e idegen lapokat tartani akkor, midın egyetlen magyar lap sem fordul meg asztalán.” 

Szabó egyetlen olyan indokot talált, amely a lapok nehéz sorsát megmagyarázhatná – a 

gazdasági magyarázatot.  Ahogy írja: a „vállalatok sokasága megosztja az amúgy is kisszámú 

olvasóközönséget s hogy az irodalomban elıforduló visszaélések, nyegleségek sokat 
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elidegenítenek a pártolástól.” Az olvasóközönség számbeli korlátozottsága tény, azt viszont 

nehéz eldönteni, hogy a konkurencia meddig serkenti a versengı lapokat, és mikortól jelent 

valóban üzleti nehézséget. Ami a zalai helyzetet illeti, ott mégis inkább a Zala-Somogyi 

Közlöny relatív elınyérıl beszélhetünk: könnyen elképzelhetı, hogy szélesebb – és 

konkurensének fı témáját, a gazdászatot is felölelı – profilja szerepet játszott a szőkebb 

érdeklıdési körő szaklap, a Dunántúli Társadalmi Közlöny megszőnésében. Ráadásul, 

esetükben nem pusztán az olvasók egymás elıli elcsábításának veszélye állt fenn, hanem 

döntı lehetett a jó kező szerkesztı, Roboz „átállása” is. 

 Az ı irányítása alatt kristályosodott ki a Zala-Somogyi Közlöny struktúrája. Bár 

olykor még feltőntek, máskor eltőntek egyes rovatok, a lapnak egy-két év alatt kialakult a 

maga átlátható és elsısorban a helyi igényekre – azaz a levelezési rovatokra – épülı 

struktúrája. A címlapon jelentek meg a szerkesztıi üzenetek, elıfizetési felhívások, a lap 

mőködésével kapcsolatos egyéb hírek és egy-egy kiemelkedıen fontosnak tartott téma is. 

Gyakran több kisebb írás is helyet kapott egymás mellett az oldalon, rendszerint nem volt 

vezércikk. Az állandó rovatok jobbára a második oldalon kezdıdtek. A szerkesztıi célok 

szellemében a lap mindenekelıtt a helyi viszonyokról kívánt tudósítani, illetve a helyieket 

kívánta tudósítani az országban zajló eseményekrıl. Ennek megfelelıen a lap legfajsúlyosabb 

rovatai a levelezési- és hírrovatok voltak, nevezetesen a következık: Levelezések, Zala-

Somogyi hírek, Fıvárosi és vidéki hírek, Bécsi és külföldi hírek. Ezeken fölül Nyílt posta és 

Üzleti hírnök rovat is helyet kapott az újságban. A szépirodalom pedig versek és folytatásban 

közölt novellák formájában a Tárcában jelent meg. 

A Zala-Somogyi Közlöny jóval aktívabban és sikeresebben támogatta a nyilvános 

eszmecserét és az olvasók közötti vitát megyebeli laptársánál. Ahogyan 1864-ben Tuboly 

Victor, zalai ügyvéd fogalmazott: „Ha az egykori megyei élet közügyeinek a zöldasztal 

melletti megvitatása nem egyszer fénysugárt lövellt azon közönségre, melybıl az származott s 

mely azt lelkesülten hallgatta, ép azon irányban okozhat most derültséget egy ugyanazon 

megye zárt ajtóin bekopogtató, s helyét betöltı hirlapi organum, mely – habár lángoló 

szónoklati vitákkal nem is, de korszerő irányadó és napiseseményi czikksorozatok által 

legalább hetenkint egyszer a nyilvánosságot képviselné!”163 Ha szónoki viták valóban nem is 

folytak a lapban, és a lap egyértelmően nem pótolhatta a veszteséget, amit a megye „ajtóinak 

bezárása” okozott, de a levelezık közötti kisebb pengeváltások annál gyakoribbak – és olykor 

egészen üdítıek – voltak. A közügyek nyilvános megvitatását a lap szerkesztısége olyannyira 

                                                 
163 A „Kiáltó szavak Zalamegye irodalmi szélcsendjében” címő cikk 1864. október 20-án jelent meg a lapban. 
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komolyan gondolta, hogy szorgos rendszerességgel közölte például Tersztyánszky József164 

Nagykanizsa városi képviselıtestülethez címzett nyílt leveleit is. Ezek a népnevelés ügyétıl a 

város építészeti és szépészeti bizottságának mőködésén, a tanácsülések rendjén, a gazdászati 

szakbizottmány feladatain át a közrendészet problémájáig sok mindent érintettek. A 

megszólított tisztviselık és hivatalok ugyan rendre válasz nélkül hagyták a megfogalmazott 

felvetéseket, a lap olvasói viszont olykor-olykor maguk is állást foglaltak a megfogalmazott 

problémák kapcsán. Ez a lap sem vált a politikai nyilvánosság formálójává abban az 

értelemben, hogy közvetlenül a hatalommal került volna interakcióba, viszont a lap 

szerkesztıi céljainak megfelelıen aktív szerepet töltött be a közszellem formálásában. 

A stabil rovatok mellett az 1860-as évek második harmadától állandósult a halálozási 

rovat, majd egy egészségügyi-mentálhigiénés rovat is. Utóbbiban olyan örökérvényő 

problémákat feszegettek újszerő látásmóddal, mint például a kisgyermekkori nevelés 

pszichológiai hatásai vagy az „iszákos ember sorsa”. Elindult egy nıi rovat is: szépészeti 

tanácsokkal, tornagyakorlatokkal és nıi pletykákkal.  

1866 tavaszától – ha nem is teljes rendszerességgel – országgyőlési levelek, 

tudósítások is megjelentek a lapban. Az országgyőlés 1865-ös újbóli összehívását követıen – 

részben az akkori szerkesztıváltásnak, de nagyobb részt nyilvánvalóan a politikai légkör 

megváltozásának köszönhetıen – egyébként is egészen új színek jelentek meg a lapban. 1865-

ben az uralkodó pesti látogatásáról a Levelezések rovatban már olvasható volt egy részletes – 

de tárgyilagos – beszámoló, a lap belsı ívein pedig helyet kaptak a követválasztási 

mozgalmakról, a fıispáni székfoglalóról stb. szóló hírek is. A politikai hírek megnövekedett 

száma és jelentısége hamarosan kikényszerítette a Melléklet beiktatását is. Így, a laphoz 

csatolt plusz oldalakon értesülhetett például Zala népe az 1865-ös országgyőlést megnyitó 

trónbeszédre adandó válaszfelirati javaslatról. 

Nem csak a politikai híradások száma növekedett meg, de olykor-olykor olyan írások 

is megjelentek a lapban, amelyek bár nem a közvetlen értelemben vett napi politikát illették, 

mégis szorosan kapcsolódtak a korszak társadalom- vagy gazdaságpolitikai kérdéseihez. 

Ilyenek volt például a megyék helyreállításáról, a vasútépítésrıl vagy a népnevelési 

egyletekrıl szóló cikkek, vagy az az írás, amely azután 1866-ban több hónapon át tartó – igaz, 

jórészt meddı – vitát indított a zsidók emancipációjáról. 

                                                 
164 Tersztyánszky József (1814-1888) orvos, állatorvos, szemész, 1843-ban a nagykanizsai járás tisztiorvosa. 
Több lapban – köztük a Dunántúli Társadalmi Közlönyben és a Vasárnapi Újságban – is publikált, elsısorban a 
nevelés, az egészségügyi ismeretterjesztés és a gazdászat területein. Szinnyei: Magyar írók… XIV. köt. 41–43. 
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Elıször (1866. jan. 10-én a címoldalon) egy nagykanizsai levelezı vetette fel a témát, 

mégpedig a nyilvánosság hívószavával! A magát L---y aláírással jelölı szerzı szerint az 

ország megérett rá, hogy nyíltan megvitassa a mindenkit érintı kérdéseket: „Nyiltan 

beszélünk. A titkolózásnak most már sehol sincs helye; a törvényszéken, az államháztartás 

tárgyalásain nyilvánosság uralkodik; a sajtó szabad, nincs mit rettegnie Democles kardjától, 

mely még a közelmult napokban is hajszálon függött feje fölött. Mi is tehát nyiltan tárgyaljuk 

a zsidó kérdést, és mondjuk ki bátran, mi tölti keblünket aggasztó elısejtelmekkel.” Az 

emancipációt nyíltan támogató szerzı – ahogy írta – a mővelt Európával szembeni 

szégyennek érezte volna, ha a hatalommal bíró magyar nemzet mint „nagy hal” fölfalná a 

jogokkal nem rendelkezı „aprókat”.  

A felvetett témáról kialakuló vita azután az 1866. augusztus 20-án, ugyancsak a 

címoldalon megjelenı cikk nyomán lobbant lángra, melyet Dr. Dietrichstein165 jegyzett 

„İszinte szó hitsorsosaimhoz Magyarhonban” címmel.166 Írásának lényegi kérdését a 

következıképp fogalmazta meg: „Az egyenlı jogositásunk idejének köszöbén állunk. Feltéve, 

hogy ez már megtörtént, kérdés támad, valjon ez mind a magyar nemzetre, mind pedig a 

zsidóságra nézve áldásos eredménnyel koszoruzva lenne-e, ha egyuttal a magyar nemzettel 

való tökéletes összeolvadásunk is elı nem mozditatnék.” Vagyis azt firtatta, hogy vajon 

elegendı-e vallások jogi egyenjogúsítása, ha a mindennapi életben nem történik összeolvadás. 

A szerzı természetesen – a józan észre hivatkozva – nemmel felel a kérdésre, és a 

továbbiakban meg is jelöli a teljes összeolvadás szerinte szükséges két feltételét, nevezetesen 

az általános magyarosodást és a bevezetendı polgári vegyes házasságot. Érvelésében a 

klasszikus liberális gondolatmenetet követve kifejti, hogy az elıbbi nem mást jelent, mint 

hogy a „zsidó belsı és külsı magaviselete a szó szoros értelmében magyar legyen. A zsidót 

csak az isteni tiszteletekre szánt imaházakban mint zsidót ismerjék, nem pedig a társadalmi 

életmódról és nyelvrıl.” Azaz, a zsidóság vallás, ne pedig nemzetiség legyen. A polgári 

vegyes házasság lehetısége – aminek elıfeltétele a zsidó vallás bevetté nyilvánítása, azaz a 

vallások közötti törvényi különbségek felszámolása lett volna – Dietrichstein optimista 

véleménye szerint szintén a „szorosabb érintkezés, barátságba, sıt rokonságba” kerülést 

biztosította volna, amelynek során „az egymáshoz való közeledés el nem maradhatván, a 

zsidók iránt megrögzött elıítéletek önként megdılnének.” 

                                                 
165 Elképzelhetı, hogy a veszprémi származású Dietrichstein Dávid orvosdoktorról van szó. In: Szinnyei: 
Magyar írók… III. köt. 878. 
166 A cikket a szerkesztı a következı megjegyzéssel bocsátotta az olvasók elé: „Tért nyitunk lapunkban Dr. 
Ditrichstein úr társadalmi ujjászületést jelzı sorainak, hogy a tizek padján kívül eszmecsere utján mások is hozzá 
szólhassanak; mert hiszen ezen ügynek kivált vallási komoly oldalát illetıleg, izraelita részrıl még igen sok 
árnyalata van, melyek a keresztény társadalmi elvekkel kevésbé egyezhetık meg.” 
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1866-ban a zsidóság emancipációjáról szóló vita idıszerő volt. „A magyar politikai 

elit a zsidóság asszimilációját és vallásreformját ekkor [az 1865-ben összeülı országgyőlés 

idején – K.Zs.] már természetesnek, szinte magától értetıdınek tekintette” – jóllehet – 

„asszimiláción és vallásreformon … mást értettek a különbözı zsidó irányzatok, mást a 

magyar liberálisok, a konzervatívok, s mást az antiszemiták.”167 S ahogyan az országgyőlési 

vitából – és a vita eredményeképp 1867-ben elfogadott törvénybıl is – kiderül, az egyik 

sarkalatos pont éppen a polgári vegyes házasságra való jog volt. Más szavakkal az, hogy a 

zsidó vallás elismert vagy bevett státust kapjon-e. Az 1867-ben elfogadott törvény értelmében 

ugyanis az izraelita lakosok „polgári és politikai jogokban” részesültek ugyan, ám a felekezet 

törvények által biztosítható emancipációja majd csak a bevett vallássá nyilvánítással, 1895-

ben zárult le. 

Ennek fényében nem meglepı, hogy a Dr. Dietrichstein cikkére érkezı egyetlen 

érdemi – és nem pusztán félreértelmezésekbıl fakadó kérdéseket boncolgató168 – hozzászólás 

éppen a polgári vegyes házasság kérdését firtatja. A magát Mecsekhátinak169 nevezı szerzı 

szerint a polgári vegyes házasság indítványával Dr. Dietrichstein „mindkét félre veszélyes 

álláspontot foglal el.” Felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen változás szakadáshoz vezethet 

a zsidóságon belül. (Ahogyan egyébként – jóllehet a polgári vegyes házasság intézményét 

nem is tartalmazó – 1867-es politikai-jogi emancipáció révén kialakult új helyzet is többféle 

alkalmazkodási reakciót váltott ki a zsidó vallást gyakorlókból.) Emellett olyan praktikus 

kérdéseket is feltesz, mint például, hogy hogyan képzeli a vegyes házasságból származó 

gyermekek nevelését (ahol vélhetıen az iskolai-vallási nevelésre céloz). Mecsekháti, ha nem 

is ellenzi az emancipációt, lehetséges következményeit nem értékeli egyértelmően pozitívan. 

Viszontválaszában Dietrichstein sajnos nem felelt érdemben Mecsekháti kérdéseire. Ehelyett 

a nyelvhasználattal kapcsolatban részletezte a korábban nagy vonalakban már kifejtett 

nézeteit. Mecsekháti ezért a továbbiakban értelmetlennek tartott vitát a maga részérıl 

berekesztette. 

Nem is a vita eredménye – a vita maga volt a lényeg. A szerkesztık az induláskor 

céljukként fogalmazták meg a „vallásfelekezetek iránti türelmet”, és a vitacikkek nyomtatásra 

                                                 
167 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, 2001. 61. 
168 Dietrichstein több menetes toll-tusát vívott a Hordó Szarvas Medve aláírású szerzıvel – „az arany 
érdemkereszt, és osztrák, orosz és szász nagy arany érdemjelnek birtokosával –, a szóváltás azonban nem lépett 
túl a kiinduló cikk egyes állításai különféle értelmezéseinek megvitatásán. 
169 A hatvanas években a Mecsekháti álnevő szerzı többször is publikált a Zala-Somogyi Közlönyben, pontos 
kilétét mégsem sikerült kiderítenem. Elképzelhetı, hogy a Gulyás által azonosított Waldfogl Károly (1840-1901) 
római katolikus plébánosról és pécsi tanítóképzı intézeti igazgatóról van szó. (Gulyás: Magyar írói álnév… 297., 
illetve Szinnyei: Magyar írók… XIV. köt. 1403–1404.) 
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bocsátásával ezen munkálkodtak, Dr. Dietrichsteinnel való egyetértésük kifejezésre 

juttatásával pedig szabadelvő elkötelezettségüket nyilvánították ki. 

A Pejánovics P. nevő szerzı végezetül (1866. november 10-én megjelent írásában) az 

eredeti témától egészen távolra terelte a szót, így a zsidó emancipációról kezdett vita a hírlapi 

vitakultúra íratlan szabályairól folytatott eszmecserében végzıdött. Pejánovics néhány 

alapvetı tézist fogalmazott meg a tárgykörben. Elsıként, hogy egy írás megítélésekor, nem az 

aláírás, hanem a tartalom számít.170 Másodszor, ezzel összefüggésben, hogy egy cikk értékét 

nem a szerzık – még csak nem is a vele vitába bocsátkozó további hozzászólók –, hanem a 

közönség véleménye határozza meg. Végezetül pedig a nyilvánosság sajátos szabályaira utalt: 

„A nyilvános tér nem csak annyiban különbözik a szóbeli vitatkozástól, hogy az tágabb, ez 

meg szőkebb körben történik. … Ugyanazon szavak, melyek szóbeli vitatkozás alkalmával 

tán nyom nélkül tünnének el, nyilvános téren sértıleg hatnak az illetıre.” Pejánovics írásának 

közlésével a szerkesztık – talán – az újságolvasás és nyilvános vitázás leckéjében kívánták 

részesíteni az olvasókat. A ma közhelyszerő elvárásokról korábban szó sem esett a helyi 

lapokban, holott azok lényegi célkitőzése volt a vitakultúra élénkítése.  

Visszatérve azonban az emancipációs vitára. Ditrichstein cikkének megjelentetésével a 

lap szerkesztıi aktuális problémát tettek nyilvános vita tárgyává. Míg a legtöbb esetben csak 

egy-egy elejtett megjegyzésbıl, a lapba beválogatott cikkek jellegébıl próbálkozhatunk a lap 

vállalt szellemiségének kihámozására, ebben az esetben a vitacikkekhez főzött szerkesztıi 

megjegyzésekben a szerkesztık maguk is világosan állást foglaltak az emancipáció 

kérdésében. Optimista véleményük szerint emancipálni kell a zsidóságot, mert ezt diktálja a 

felvilágosodás szelleme, mert ezt mutatja a Nyugat példája és ezt diktálják a polgári jogok. 

 

A Zala-Somogyi Közlöny korszerő lap volt, modern értékeket közvetített. Így volt ez 

egyfelıl a társadalmi-gazdasági – ritkább esetben, mint a zsidó emancipáció kapcsán, politikai 

– vonatkozású kérdésekben: a gazdatisztek vagy a birtokos középosztály problémáinak 

boncolgatásakor, vagy az ezekhez szorosan kapcsolódó haszonbérleti rendszerrıl szóló 

írásokban. Az utóbbi téma a Gazdasági Lapokban már az 1850-es évektıl fontos vitatéma 

volt, 171 a Zala-Somogyi Közlöny az 1860-as évtizedben, némiképp megkésve, ott folytatta a 

témát, ahol az elıbbi abbahagyta. A bérletek kapcsán az ideális megoldást kereste a két véglet 

között (rövid távú bérlet, ami rablógazdálkodásra csábít, vagy hosszú távú, ami viszont a 

                                                 
170 Kifigurázva Hordó Szarvas Medvét Pejánovics saját magát a következıképp jelezte az aláírásban: „a sors 
által rámért több rendbeli kereszteknek tulajdonosa”. 
171 Vári András: Urak és gazdászok. 2009: 162-165. 
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tulajdonost fosztja meg attól, hogy birtoka jövedelmezıségébıl részesüljön, „mert elıtte el 

van zárva az elımenetel útja, a jobblét, a vagyonosodás boldog helyzete” 172). Végezetül nem 

tudott jobb ötlettel elıállni, mint hogy pusztán kisebb birtokrészek bérbeadását és mielıbbi 

önerıre való visszaállítását javasolja. 

 Láttuk, hogy korszakban zajló társadalmi változásokra a kortársak elıszeretettel 

használták a „polgárisodás” fogalmát. Ez – mai szóhasználattal – egyfelıl modernizációt 

jelent, amivel olyan – egyébként a puszta bürokratikus adminisztráció oldaláról is sürgetı – 

kérdéseket is kapcsolatba hozhatók, mint például a Rényi Rezsı173 több cikkbıl álló 

sorozatában boncolgatott hitelintézeti és a telekkönyvi probléma. A szerzı érvelése szerint a 

személyi- és vagyonbiztonság nélkül elképzelhetetlen a polgári fejlıdés, ezek 

megteremtéséhez viszont telekkönyvre és arra alapozott hitelintézetre van szükség.  A 

gazdálkodás polgári szemlélető, racionális kalkuláción és szaktudáson alapuló átalakításának 

népszerősítésére szintén Rényi közölt cikksorozatot „Az ésszerő gazdászat” címmel. 

A „polgárisodás” ugyanakkor elsısorban mint a civilizáció tükörfordítása kapott 

értelmet: a lapok célja – ahogyan fentebb már idéztem –  az volt, hogy „a hely czivilizált 

népének szellemi életet” nyújtsanak. A „polgári életforma” értékeit terjesztendı az egészséges 

életmódot hirdetı rovat mellett a nıi szépészeti tanácsoktól a tornagyakorlatokig sok minden 

helyet kapott benne. 

Mindezek mellett azonban a lapban képviselt modernitás sokszor a tradicionális elemek 

ırzésével keveredik. Az a jelenség azonban, hogy a polgárias értékek és erények közvetítése, 

a felvilágosítás és a fejlıdés erejébe vetett hit egyszerre jelenik meg az arisztokrácia, a 

nemzeti érdek, a hazai irodalom, mővészet és tradíciók védelmével és elıtérbe helyezésével, 

egyébként sem egyedülálló a korszak sajtójában. Az 1850–1870-es évek szerkesztıi-kiadói 

nemzedékérıl írva Lipták Dorottya is úgy látja, hogy annak világképében „összefonódik a 

hasznossá válás polgári erénye a jó hazafi ideáljával, mely liberális alaphangja mellett 

nemesi-rendi patriarchális értékeket is hordoz.”174  

A Zala-Somogyi Közlöny érzékenyen reagált a megye lakosságát érintı és érdeklı 

társadalmi kérdésekre, a Dunántúli Társadalmi Közlönyhöz képest sokkal nyitottabbnak 

mutatkozott a nyilvános vitázásra, eszmecserére.  

 

 

                                                 
172 id. rigiczai Kovács József: A haszonbérrıl 1864. május 20.  
173 Rényi Rezsı (1827-1899) az 1860-as években volt Somogy vármegyében törvényszéki bíró és statáriális bíró. 
174 Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs–Budapest–Prága. L’Harmattan 2002. 
181. 
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2. 3. Balaton-Füredi Napló és a Balaton 

 

A vizsgált korszakban további két, az elızıektıl céljában és tartalmában jellegzetesen eltérı 

lap jelent még meg a megyében. A Balaton-Füredi Napló mutatványszáma 1861 júniusában 

látott napvilágot, és a következı két évben ugyancsak a fürdıidényben (június közepétıl 

szeptember közepéig) került kiadásra. Szerkesztıje – aki egyben a lap nagyobb részét 

„Tihanyi Viszhang” néven maga írta175 – Györök György ügyvéd, tanár volt. Mellette – az 

elsı évben – Tolnay Lajos, füredi tanító, az elızıekbıl már ismert Bátorfi (Bibók) Lajos 

költı, valamint Pap Gábor, református lelkész (maga is költı) vettek részt aktívan az újság 

összeállításában. Látható, hogy a megye két Közlönyével szemben, amelyekben a gazdasági- 

jogi értelmiség dominálta a szerkesztıséget, a Naplóban a szépirodalom mellett elkötelezett 

egyházi és világi értelmiségiek tevékenykedtek. A lap tartalmában elsısorban a Füreden 

pihenı fürdıközönség érdeklıdésére koncentrált. Igaz, közölt szakcikkeket is a tóval 

kapcsolatos mérnöki munkákról és teendıkrıl, de a lap nagyobb részét versek és beszélyek, 

tárcák és anekdoták, útirajzok- és beszámolók, valamint a fürdıélet hírei tették ki. A lap 1861-

es évfolyamát részletesen elemzı Katona Csaba176 kiemel néhány olyan jellegzetességet, 

amely a lap másik két évfolyamát tekintve is figyelemre méltó. Elsıként a lap „hazafias 

érzületét” említi. Jóllehet, választott elemzési évében, 1861-ben a hazafias hangvételő írások 

más helyi értéken kezelendık, mint egy „átlagos” évben (ha egyáltalán volt olyan az 1848 és 

1867 közötti idıszakban), de akár a gr. Teleki László gyászmiséjérıl szóló beszámoló, akár a 

Lo Presty Lajos báró magyaros öltönyét dicsérı cikk önmagában is politikai töltetet 

hordozott. Ugyanakkor, hogy a szerkesztık tudatában voltak a nyílt politizálás veszélyeinek, 

jelzik az olyan megjegyzések, mint a Deák felirati javaslatáról szóló híradás, amelyben 

szükségesnek tartják megjegyezni, hogy „szerkezetérıl nem szólunk, mert … körünkön kívül 

esik.” (1861. jún. 5. ) Katona második észrevétele az, hogy a lapot „némi antiszemitizmus” 

hatotta át, amelynek okát abban látja, hogy a fürdıvendégek között nagy számban voltak jelen 

zsidók is, és a fürdıközönség – mint a társadalom afféle reprezentatív leképezıdése – 

reprodukálta a korabeli társadalomban létezı feszültségeket. Ha érezhetı is antiszemitizmus a 

lapban – amit a magam részérıl még olyan súlyúnak sem érzek, mint Katona –, az valóban 

nem több, mint a korszak „szokásos”, és – egyelıre – nem politikai töltető szóhasználata. 

Végezetül a „felsıbb társaság tiszteletét” említi Katona. Érzésem szerint ezt a jelenséget sem 

                                                 
175 Lukács Károly: A Balatonvidéki hírlapirodalom elsı negyedszázada 1861-1865.  Magyar Könyvszemle 1944/ 
I. füzet 35–52. 
176 Katona Csaba: A balatoni nyár – anno 1861. In: Paksy Zoltán (szerk.): Zalai történeti tanulmányok 2009. 
(Zalai Győjtemény 67.) Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2009. 191–230.  
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érdemes önsúlya felett értékelni. A lap érdeke és célja a füredi fürdıélet dicsérete volt, 

amelyhez kiváló eszközt nyújtott a fürdıben megforduló arisztokraták és más notabilitások 

érdemeinek emlegetése. Hiszen – ahogyan Katona is fogalmaz – „a vezetı rétegek 

ténylegesen afféle „sztárjai” voltak a fürdıi életnek, programokat szerveztek, 

megnyilvánulásaikkal erısen kihatottak a fürdı hangulatára, mindennapjaira.”177 A sztárok 

allőrjeinek kitálalására végsı soron azok kedvéréért került sor, akik nem engedhettek meg 

maguknak hasonló fényőzést. 

 

A Balaton-Füredi Napló 1863-as megszőnése után 1866-ban ugyancsak Györök 

szerkesztésében néhány szám erejéig Balaton címen jelent meg fürdıi idényújság.178 

Fımunkatársa Sarkady István, a történeti tanulmányairól híres hírlapíró volt, aki korábban a 

szerkesztıi tevékenységétıl eltiltva, sıt egy 1862-ben Sárosy Gyuláról179 megjelent cikke 

miatt haditörvényszék elé állítva és rövid idıre elítélve éppen a Balaton szerkesztésébe 

bekapcsolódva tért vissza hivatásához. Az alcíme szerint „borászati, közgazdászati, 

kereskedelmi, társadalmi, szépirodalmi és fürdıi képes és élczes heti közlöny” nem bizonyult 

életképesnek, röviddel megindítása után meg is szőnt. A lap formáját és tartalmát tekintve 

mindenben a korábbi fürdılap rövid élető folytatásának tekinthetı. Györök olyannyira nem 

módosított a korábban mőködı lap szerkezetén és tartalmi vonásain, hogy még egyszer ott 

már megjelent képrejtvénnyel is találkozhatunk az új lapban. 

 

2. 4. Zala-Somogyi Népnaptár 

 

A megyei nyomtatott sajtó eddigiektıl eltérı képviselıje a Zala-Somogyi Népnaptár, amely 

Wajdits József kiadásában és nyomdájában jelent meg 1862-tıl. A naptár megjelenésérıl 

1862. november 9-én a Vasárnapi Újság a következı – élctıl nem mentes – megjegyzéssel 

adott hírt: „Kiállítása igen díszes: tartalma is elég változatos volna, ha tul nem volna terhelve 

bortránkozásig rosz versekkel.”  

Az eddig bemutatott sajtótermékekhez képest a naptár egészen más helyet foglalt el a 

kommunikációs rendben és a nyilvánosság formálásában. Történetileg a kalendáriumoknak 

volt ugyan hírközlı szerepe, de az újságok szaporodásával és elterjedésével a reformkor 

                                                 
177 Katona Csaba: A balatoni nyár… 2009: 203. 
178 Közgyőjteményben összesen a lap öt – júniusban és júliusban – megjelent példánya érhetı el. 
179 Sárosy Gyula költı, Kossuth bizalmas barátja volt. 1853-ban felségsértésért kötél általi halálra ítéltek, amit 
utóbb életfogytig tartó fogságra módosítottak. 1855-ben amnesztiával szabadult. 1861-ben Sarkadyval közös 
lapot indított Trombita címen, ami azonban hamar elhalt. Szinnyei: Magyar írók… XII. 221–230. 
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idejére ez gyakorlatilag megszőnt. Másfelıl azonban – talán éppen e korábbi funkció 

elhalványulásának eredményeképpen – az 1850-es években a naptárok jelentıségének egy 

másik aspektusára terelıdött a hangsúly a közgondolkodásban, nevezetesen „népmővelési”, 

„népnevelési” szerepükre. A korszak naptárirodalmát feldolgozó Kovács I. Gábor számos 

példával illusztrálja, hogy a felvilágosodás korától kezdve az ötvenes évek derekáig hogyan 

erısödött fel, sıt vált általánossá a felvilágosító-népmővelı kalendárium igénye.180 A 

naptárolvasók nagy száma miatt sokan ezt a fórumot tekintették a legalkalmasabbnak az 

ismeretterjesztésre, a közös (nemzeti, polgári) öntudat erısítésére, a gazdászati-ipari 

felvilágosításra és útmutatásra. Kovács I. Gábort idézve: a „reformkori kezdetek után az 

önkényuralom elsı éveitıl … határozottabb törekvés bontakozott ki, hogy a nyomatott 

betővel, a könyvvel élıknek a körét kiterjesszék, s az olvasók számának gyarapodását 

ismeretterjesztési, felvilágosítási, nevelési stb. célokra használják ki. Az e célokat szolgáló 

irodalmat korabeli kifejezéssel »népirodalomnak« is nevezték.”181 Az irodalom terjesztésének 

ezt a módját több indok is motiválhatta a bécsi polgárosító szándéktól a nemzeti-romantikus 

liberalizmusig, és a különféle szándékok képviselıi különbözıképpen értelmezhették a „nép” 

fogalmát is. „Tágabb értelemben a honoráciorok, a kis értelmiség, a »nadrágosok«, a 

középosztály, a némileg iskolázott volt kisnemesség kisebb vagy nagyobb részét is ide 

értették.”182 Ha a szőkebb értelemben vett népre gondoltak, akkor rendszerint valamilyen 

pontosító jelzıt is főztek hozzá („tulajdonképpeni nép”, „közrendő nép”, „parasztnép”), és – 

ha nem is kizárólag – többnyire a parasztságra vonatkoztatták a fogalmat. A korszak naptárai 

tehát ehhez a – tágabb vagy szőkebb értelemben felfogott – néphez szóltak, céljuk pedig a 

„polgáriasodásra vezetı eszmék”183 terjesztése, aminek annál is inkább megfelelnek, mivel 

minden más nyomtatott irodalomnál nagyobb közönséghez eljutottak. 

Vajon a szőkebb vagy a tágabb értelemben vett népet célozta-e meg a Zala-Somogyi 

népnaptár, netán mindkét „népet” meg kívánta szólítani? Kovács érvelése szerint a naptár 

mérete és ára nagy biztonsággal eligazít a célközönség kérdésében. A legdrágább, 80 

krajcárnál többe kerülı nagy naptárak a „mőveltebb osztályhoz” szóltak, csakúgy, mint a 40 

és 80 krajcár közötti árú közepes naptárak többsége, a 40 krajcárnál olcsóbb kis naptárak 

közönsége pedig a „nép”, a „köznép” számára készültek. A Wajdits Zala-Somogyi 

Közlönyben közölt reklámja szerint az 1865. évre szóló naptár „ára 40 kr., keményen kötve s 

                                                 
180 Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténtet 1880-ig. Akadémiai Kiadó, 1989. 82–83. 
181 u. o.: 79. 
182 u. o.: 81. 
183 u. o.: 83. 
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irlapokkal ellátva 60 kr. Kis kiadás 24 kr.” Eszerint közepes naptárról van szó. Ezt lényegében 

a tartalmi elemzés is alátámasztja. 

A naptár tartalmi elemzésekor azt a sajnálatos adottságot kell kiemelni, hogy a 

naptárnak mindössze egyetlen (az 1864. évre szóló) példánya érhetı el a hazai 

közgyőjteményekben. Emellett még a Zala-Somogyi Közlönyben megjelent két reklám (1865, 

1866. évi naptárok) tartalmaz olyan információkat, amelyek a tartalmi vizsgálatban támpontot 

nyújthatnak. A naptáraknak nem volt állandó szerkesztıje, az elsı, 1863-ra szólót Nagy 

Jani,184 a következıt Pánczél Feri, az 1865. évre szólót Tóth Vince, az 1866. évit pedig 

Könyves József (a továbbiakról – ha voltak egyáltalán – nincsen információnk) állította össze. 

A közremőködı szerzık egy része – legalábbis 1864-ben – a Közlönybıl is ismerıs lehetett az 

olvasóknak (Tuboly Viktor, Roboz István), a cikkek egy jelentıs része pedig külföldi írások 

átvételén, fordításán alapult. Az egyetlen ismert példány néhány jól elkülöníthetı nagyobb 

tartalmi egységre osztható. Az elsı, naptári részt (amely a római katolikus mellett az izraelita 

egyházi év jeles napjait is tartalmazza) követi az uralkodóház bemutatása, majd az ún. „száz 

esztendıs jövendımondó idıjóslatai”. A jóslatok általános bölcsességeket tartalmaztak. 

Például évszakok szerint csoportosítva összegyőjtötték a legjellemzıbb természeti csapásokat 

(aszály, jégverés, szél, forgatag), ami azt a hatást kelti az olvasóban, hogy az aktuálisan 

váratlan idıjárási fordulat végsı soron – hiszen már évszázadok óta így van, a naptár is 

megírta – nem valami rendkívüli, sıt teljesen normális jelenség. Ez a fajta bagatellizálás talán 

könnyebben elfogadhatóvá tette az évrıl-évre valóban felbukkanó és kisebb-nagyobb károkat 

okozó csapásokat. A következı rész szépirodalmi és ismeretterjesztı írásokat tartalmazott. 

Utóbbi fı témája a csillagászat volt: külön írás szólt az üstökösökrıl, az égitestekrıl általában, 

az északi fényrıl, a Hold vonzó erejérıl. A szépirodalmi részben pedig jól megfért egymás 

mellett Roboz és Tuboly egy-egy verse, egy dán bőnügyi esetet feldolgozó novella, népdalok, 

adomák és egynéhány „arany mondat” (bölcs aforizma). A naptár lezáró része gyakorlati 

információkat tartalmazott: a pesti törvényszéki hatóságok bemutatását, a Zala-, illetve 

Somogy megyei tisztikarok névsorát, a nagykanizsai városi hivatalok bemutatását, a kanizsai 

és a kaposvári ügyvédek és orvosok névsorát, az országos vásárok rendjét, végül a legfrissebb 

bélyegtörvényt. Az összesen körülbelül 80 oldalas füzetben helyet kapott még egy 

kamatszámítási-, valamint a cselédbért és az árendát mutató tábla. 

                                                 
184 Nagy Jani gazdatiszt, majd a Tallián család uradalmi ispánja volt. Szinnyei a Zala-Somogyi Népnaptár négy 
évfolyamának szerkesztését tulajdonítja neki, 1863-1866-ig. Ugyancsak Szinnyei jegyezte fel azt a róla szóló 
anekdotát, amely szerint az 1852-es pesti uralkodói látogatással egy idıben „dörgedelmes hazafias versét” 
szórták szét a székesfehérvári színházban. A házkutatás során azonban semmit sem találtak nála, mert a 
„komisszárius szép leánya ideje korán értesítette”. Szinnyei: Magyar írók… IX. 640. 
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 Összességében elmondható, hogy a naptár kettıs célt szolgált. Egyfelıl gyakorlati 

funkciót töltött be, mégpedig különösen az utolsó – tiszti címtárat és közigazgatási 

információkat – tartalmazó része révén. Ez a rész kétségkívül segítséget nyújtott a korszakban 

többször is átalakított közigazgatási hivatali struktúra – és ez által a mindennapi élethez és 

ügyintézéshez szükséges információk – áttekintésében. Másfelıl, a naptár igyekezett 

teljesíteni a sokat hangoztatott célt: népszerő modorban megírt ismeretterjesztı, felvilágosító 

naptár volt. A Zala-Somogyi népnaptár – igaz, mindössze egyetlen száma – tartalmának 

ismeretében mindazonáltal nehéz volna azt állítani, hogy az múlhatatlan érdemeket szerzett a 

polgári értékrend terjesztésében. Ha elfogadjuk, hogy közepes naptárral van dolgunk, akkor – 

Kovács Gábor alapján – tudhatjuk , hogy olvasóközönsége elsısorban a „papok, tanárok, 

tanítók, gazdatisztek, vidéki kisértelmiségiek, úri birtokosok, mezıvárosi iparosok, 

parasztpolgárok s a paraszti sorban élık közül az érdeklıdıbbek”185 közül került ki. Számukra 

talán új tudást hordozott a naptárban olvasható csillagászati blokk, viszont – összehasonlítva a 

Kovács által bemutatott más közepes naptárak jellemzı tartalmával – ebben elhanyagolható a 

humántudományi cikk (gyakorlatilag ilyen nincs is benne), az erkölcsi példázat, a mővészet- 

és az iparvilág bemutatásával foglalkozó írás, a szépirodalmi rész pedig – ahogyan azt már a 

Vasárnapi Újság híradásából is tudjuk – színvonal alatti volt.  Ha ára – és kiállítása – 

alapján a Zala-Somogyi népnaptár a közepes naptárak közé tartozott is, tartalmát tekintve 

azok leggyengébbjei közé tartozott. 

 

3. Összegzés 

 

A reformkorban a nyilvánosság formálásában magának mind nagyobb és meghatározóbb 

szerepet kiépítı sajtó 1849-et követıen erıs korlátok közé szorult. Az 1848. évi áprilisi 

törvényekben szentesített sajtószabadság helyébe 1852-ben szigorú és a sajtó felügyeletét a 

kormányzat önkényes döntési jogkörébe utaló sajtórendtartás lépett. A korszak végéig 

érvényben maradó szabályozás a sajtó ellenırzésének változatos eszközeit hozta mőködésbe, 

és jóllehet a korszak sajtótörténésze úgy értékeli, hogy az új törvény rendelkezései végsı 

soron hozzájárultak a hazai sajtó megerısödéséhez ezt az érvét legfeljebb a kiadott lapok 

számának (vagy az eladott példányszám) növekedésével igazolhatja, miközben a virágzó 

reformkori „rezonáló, okoskodó”186 politikai sajtó helyébe lépı hírlapi irodalom nyomott 

hangulatáról és visszanyomott minıségérıl nem ejt szót. 

                                                 
185 Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendárium kalendáriumtörténet… 1989: 97. 
186 Pajkossy Gábor: Polgári átalakulás és nyilvánosság…, 1991: 10. 
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 A sajtórendtartás teremtette körülmények között a nem kevés tıke mellett ugyancsak 

jó adag kurázsira is szüksége volt annak, aki lapalapításra adta a fejét. Zalában csak az 1861-

es alkotmányos idıszak után – részben talán az abból fakadó pozitív politikai várakozások 

hatására is – lendült mozgásba a helyi sajtóélet. Közel egy idıben három lap is indult, jóllehet 

ezek közül csak egy, a Zala-Somogyi Közlöny tudott huzamosabb ideig fennmaradni. 

Röviddel az elsı megjelenés után minden szerkesztı szembesült a lapkiadás nehézségeivel, és 

igyekezett is – úgy magának, mint olvasóinak – megindokolni azokat. A legtöbbször az 

olvasók érdektelenségében – csekély számukban és az aktív közremőködésük hiányában – 

találtak magyarázatot a gondjaikra. A zalai lapok példája mégis megmutatja azt is, hogy jól 

eltalált tematikával és tartalommal, szakszerő szerkesztık keze alatt azért volt lehetıség jól 

mőködı lapot létrehozni. A Dunántúli Társadalmi Közlönnyel és a Balaton-Füredi Naplóval 

szemben (amelyek talán eleve is túlságon szők közönséget igyekeztek megnyerni maguknak) 

a Zala-Somogyi Közlöny Roboz irányítása alatt hosszú távon népszerő (és önmagát eltartó) 

lappá vált. Bár a gazdasági szemléletformálásban a Dunántúli Társadalmi Közlöny is alapvetı 

és a korszakban divatos eszméket közvetített, általános olvasói sikere révén inkább a Zala-

Somogyi Közlönynek adódott módja arra, hogy olvasói értékrendjére is hatással legyen. Az, 

amit a korabeli szerkesztıi-kiadói nemzedékkel kapcsolatban Lipták megjegyez – 

nevezetesen, hogy „ez a nemzedék a polgárosodást mint civilizációs fejlıdést, mint 

életmódbeli változást, mint az általános mővelıdésben bekövetkezı haladást, kulturálódást 

mutatja be olvasóinak”187 –, ebben a lapban is rendre tetten érhetı. 

 

                                                 
187 Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. 2002: 181. 
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IV. 1. Az egyesületkutatás társadalomtörténeti irányai 

 

1. Nemzetközi kitekintés 

 

Az egyesülettörténet mára önálló történeti aldiszciplína, amelynek célja, hogy az egyesületek 

mőködését szélesebb (gazdasági, társadalmi, politikai) kontextusba helyezve vizsgálja. 

Mostanra egy-egy munkával a magyarországi kutatás is felzárkózott a szerteágazó és több 

önálló irányzattal is rendelkezı társadalomtörténeti szemlélető nyugat-európai 

egyesülettörténet-íráshoz, mindazonáltal az utóbbi eredményeitıl a hazai egyesülettörténeti 

munkák még jelentısen elmaradnak. 

 Az egyesülettörténet iránti érdeklıdés Nyugat-Európában akkor kapta a legújabb 

lendületet, amikor az 1980-90-es években a kelet-európai politikai átalakulásokat tapasztalva 

a stabil demokrácia alapjainak kutatása lényegi kérdéssé vált. Ugyanakkor már ezt 

megelızıen is erıs hagyománya volt az egyesületek kutatásának, mégpedig az eltérı nemzeti 

fejlıdés és az ebbıl fakadó értelmezési különbségek hatására országonként jellegzetesen 

különbözı. A német historiográfiában már a 19. század derekán, a meghatározó liberális 

szemlélettıl befolyásolva – elsısorban Otto von Gierke értelmezésében – az egyesületeket a 

modern polgári demokrácia „kísérleti terepeként” látták. E szerint az elgondolás szerint az 

egyesület kifejezetten modern szervezıdési forma, amelynek ugyan – a középkori céhek, 

korporatív társulások, szövetségek formájában – lehettek elıképei a rendi társadalomban, de 

az alapszabály szerint szervezıdı, és általában a megerısödı polgárság emancipációs és 

hatalmi törekvéseit kifejezı társaságok alakulása csak a rendi-feudális társadalom 

felbomlásával kezdıdött meg.  E szerint a modern egyesületekben valósult meg elsıként és 

lépett a hagyományos szervezıdések helyébe a modern, a tagok egyenlıségén és szabadságán 

alapuló, önkéntes társulás. Nipperdey a modern egyesületi forma kialakulásának okai között 

kiemelten hangsúlyozza a hagyományos társadalom felbomlásával járó individualizálódás 

szerepét. A társas érintkezés házhoz, családhoz, templomhoz, piactérhez kötött hagyományos 

formái a munkavégzésében is önállósodó, lakóhelyétıl távol dolgozó polgárban felkeltette az 

az iránti vágyat is, hogy szabadidejének és társas kapcsolatainak módját is individuálisan 

formálhassa – erre nyújtottak kitőnı alkalmat a –Németországban – a 18. század utolsó 

harmadától hirtelen megszaporodó egyesületek. Az egyesületek és a polgári társadalom 

kialakulása tehát egymással szorosan összefüggı jelenségek, amelyben az egyesület sem nem 
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oka, sem pedig nem következménye a társadalmi változásoknak, hanem azoknak egyik 

összetevıje. 188 

 A brit kutatások jellegzetesen más szemszögbıl közelítenek az egyesületek 

kérdéséhez. Az egyesületek és az állam viszonyának vizsgálata helyett ott a hangsúly inkább 

az egyesületek társadalmi-kulturális szerepére került. Az angol egyesülettörténet-írás mai 

napig legmeghatározóbb szerzıje R. J. Morris az 1980-as évektıl sorra publikált 

tanulmányaiban az egyesületek születését egy új társadalmi osztály, a városi középosztály 

kialakulásával összefüggésben vizsgálja. Elgondolása szerint az egyesületek szolgáltak az új 

középosztály identitásának alapjául, vagy másképpen fogalmazva: e csoport az egyesületek 

révén szervezte a városokon belüli hatalmát.189 Az egyesületek lehetıséget teremtettek arra, 

hogy a sokféle szempontból megosztott középrétegek kifejezhessék és ugyanakkor fel is 

dolgozhassák megosztottságukat. Az egyesületek alapvetı értékei – a nyitottság és a 

nyilvánosság, a nyilvános és szabályozott vita – ugyanis lehetıvé tették a középrétegek tagjai 

között felmerülı (politikai, gazdasági és vallási) viták kontrollált és kulturált körülmények 

közötti megvitatását és tisztázását. Ez a csoport megerısödésében is alapvetı szerepet játszott. 

Az angliai egyesületkutatás másik nagy alakja, Peter Clark hasonlóképpen úgy véli, 

hogy az önkéntes társulás alapján szervezıdı egyesületeknek a korabeli társadalomra 

gyakorolt hatásai több dimenzióban is megnyilvánultak.190 Elıször is az osztályok és a társas 

kapcsolatok szervezıdésében. Clark szerint természetes, hogy az egyesületek valamelyest 

leképezték a hagyományos társadalmi elrendezıdéseket, de ugyanakkor szerinte képesek 

voltak arra is, hogy segítsék és elısegítsék egy sok szempontból új társadalmi mintázat 

kialakítását. A városi egyesületek egyik fı célja szerinte sok esetben éppen az volt, hogy 

segítsék a kívülrıl jövık és az alacsonyabb státuszúak beilleszkedését. Ez nem azt jelenti, 

hogy az egyesületi tagság szabad bebocsátást jelentett volna a városi társadalomba, azt 

azonban valószínősíti, hogy az újonnan jövık egy egyesületbe bekerülve nagyobb esélyt 

szereztek kapcsolatok és támogatás szerzésére és kiaknázására.  

Másodikként említi Clark a gender-viszonyok kérdéskörét, vagyis a férfiak és nık 

egymással való viszonyát, illetve társadalmi szerepvállalását. Az egyesületek Angliában (is) 

elsısorban a férfiak birodalmai voltak, de ez nem jelentette, hogy a nık kimaradtak volna a 
                                                 
188 Nipperdey, Thomas: Verein als soziale Struktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur 
Modernisierung; In u. ı.: Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. 
Göttingen, 1976. 176–205., különösen: 176–183. 
189 Az állítás kifejtését lásd: R. J. Morris: Voluntary Societies and British urban élites 1780–1850: an analysis. in 
Borsay, P. (szerk.): The Eighteenth Century Town. A Reader in English Urban History 1688-1820. London, New 
York: Longman. 1995. 338–366. 
190 Peter Clark: British Clubs and Societies 1580–1800. The Origins of an Associational World. Oxford: Oxford 
University Press. 2000. A társadalomszerkezeti hatásokra vonatkozó részt lásd: 430–469. 
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közösségi életbıl. Az alacsonyabb státuszú nık jellemzıen inkább informális, ám mégis 

intenzív társaséletet éltek rokonsági viszonyaiknak, nıi szocializációból fakadó szerepeiknek 

és szomszédsági kapcsolataiknak köszönhetıen. A jobb módú nık az új fogyasztói idıtöltések 

megjelenésével mind több lehetıséget találtak önmaguk elfoglalására: győlésekre, színházi 

elıadásokra, bálokra, jótékonysági koncertekre jártak. Összességében, ha a nık kívül is 

maradtak az egyesületi életen, nıi attitődjeik és értékeik hatással voltak a brit egyesületi 

életre. 

 Az egyesületek harmadsorban különös szerephez juthatnak a társadalom és kultúra 

szervezésében, helyi- illetve a regionális vonatkozásában is. Clark meglátása szerint, ha 

számuk és vitalitásuk ellenére közvetlenül maguk elé tőzött céljaikat illetıen olykor csak 

csekély eredményt értek is el, ez nem jelenti, hogy az egyesületek tágabb értelemben vett 

hatása kicsi lett volna. Nagyszámú és széleskörő tagságuk révén az egyesületek a kulturális 

újdonságokban, újításokban, hírekben és információkban részesedık számát növelték. Annak 

köszönhetıen pedig, hogy a fıvárosi és más nagyvárosi egyesületek fiókokat hoztak létre az 

ország több távoli területén is, lehetıség volt a legfrissebb eszmék, újítások, gazdasági 

gyakorlatok gyors és széleskörő elterjesztésére. Az egyesületek ezen túl támaszt jelentettek a 

városoknak helyi társadalmi szerepüket illetıen, vonzották és szórakoztatták a vidéki elitet, 

divatossá és vonzóvá tették a várost. Az erısödı urbanizáció idıszakában egy hatékonyan 

tevékenykedı egyesület sokban hozzájárulhatott, hogy egy-egy településnek sikerüljön kitörni 

a város–vidék közötti ambivalenciából. 

Clark csak utolsóként említi az egyesületek politikai szerepét. A tagok közös identitást 

nyertek egyesületi tagságuknak köszönhetıen, ami bátorította esetleges összefogásukat. Az 

egyesületi élet mindennapi gyakorlata, a választások, a győlések, a viták és az egyesület 

gazdálkodásának megismerése során bevezetett a politikai gyakorlatba is. Ezeknek a 

gyakorlatoknak az elsajátítása azonban – Clark szerint – nem annyira a tényleges politikai 

cselekvés szempontjából volt fontos, hanem azért, mert az egyesületek által megteremtett 

„társas tér”, az itt felsorolt dimenziókban megvalósuló hatásainak köszönhetıen, a (fıként 

jómódú, városban lakó) tagok „kulturális identitását” formálta és alakította át. 

Clark kutatása azonban az egyesületek társadalmi szerepére vonatkozóan általánosabb 

kérdésekre is választ keresett. A brit egyesületek számának a polgárháborút követıen 

tapasztalt dinamikus növekedésével kapcsolatban arra próbált magyarázatot találni, hogy 

vajon mi állt a növekedés dinamikája mögött, mennyiben kapcsolódott az egyesületek 

számának robbanásszerő növekedése a fokozódó urbanizálódáshoz és a „fogyasztói 
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forradalomhoz” (consumer revolution);191 hogyan alakították az egyesületek számát a 

szabadidı eltöltésének új módjai; mennyiben és hogyan kapcsolódott a növekedés dinamikája 

az újdonságok megszerzése iránti vágyhoz, amit elsısorban az újságok és a reklámok 

ébresztettek. Az angol szerzık többsége egyetért abban, hogy a szervezett társas élet és a 

szórakozás egyéb formáinak elterjedése a jómód általános növekedésérıl tanúskodott.192 

Clark szerint a „fogyasztói forradalomról” egyik velejárója, hogy életszínvonal emelkedésével 

párhuzamosan a szabadidı igényes eltöltésének vágyát is felerısödött, és ennek köszönhetıen 

a városlakók mind több és változatos fajtájú egyesületet hívtak életre. A városok és az 

egyesületi élet viszonyát egyébként több angol szerzı is vizsgálja, sıt: az egyesületek 

kialakulásának fı tényezıi közül az angolok legtöbbször a fokozódó urbanizációt emelik ki. 

Penelope J. Corfield rövid elıadásban193 összegezte a városi élet és a szociabilitás kapcsolatát. 

A városokban rendezett vásárok és ünnepségek viszonylag nagy távolságból is tömegeket 

vonzottak, az ilyen sokadalmak még a kisebb városokat a hír- és információcsere fontos 

központjaivá tették – írja. Az ilyen pezsgı kisvárosok, tudatában saját fontosságuknak, 

megteremtették lakóik sajátos városi identitását, amit a városban mőködı szervezett társas 

élet tovább erısített. A szervezett társas élet így egyszersmind a városok közötti versengés 

egyik fı területe lett. Az angol kutatások az egyesületek vizsgálatát tehát – a németekkel 

szemben – nem elsısorban politikai szempontból tartják fontosnak. Hanem azért, mert – 

ahogyan Clark könyve bevezetıjében megfogalmazta – az egyesületeket „az új eszmék, új 

értékek, a társadalmi csoportképzıdés új formái, és a nemzeti, regionális és lokális identitás 

hordozóiként”194 tekintve, az egyesületek társadalomtörténeti jelentıségének felmérésén 

keresztül a társadalom mőködésének gyakorlatához juthatunk közelebb. 

 

                                                 
191 A „fogyasztói forradalom” gondolatát és fogalmát Clark McKendrick és szerzıtársai munkájából kölcsönzi 
(Niel McKendrick, John Brewer és J. H. Plumb: The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of 
Eighteenth-Century England. London, Europa Publications. 1982.), akik azt állítják, hogy a 18. század angol 
társadalma fogyasztói forradalmat élt át; az egy fıre esı fogyasztás ugrásszerően megnıtt az arisztokrácián 
kívüli társadalmi rétegekben is. „... [a] 18. század második fele a szerzés és költés olyan lüktetésének,... a 
termelési és értékesítési technikák olyan robbanásszerő fejlıdésének lett szemtanúja, melynek következtében a 
társadalom különféle rétegei korábban nem látott mértékben élvezhették a vásárlás örömeit...”  (McKendrick, 
Brewer, Plumb 1982: 9; a fordítást Zentai Violetta: A fogyasztás kultúrája és a történelem. címő cikkébıl 
idéztem. Ld.: Replika 1996. (21-22.) 139–159.) 
192 Clarkon kívül (i. m. 144–146) lásd például Peter Borsay: The English urban renaissance: 
the developement of provincial urban culture c.1680–c.1760. In: u. ı. (szerk.): The Eighteenth 
Century Town. A Reader in English Urban History 1688-1820. London, New York: 
Longman. 1995. 159–187., vagy Penelope J. Corfield: Szociabilitás és kisvárosok a 18. 
századi Angliában. In: Gyáni G. (szerk.): A modern város történeti dilemmái. Debrecen: 
Csokonai. 1995. 1–13. 
193 Ld. az elıbbi lábjegyzetet. 
194 Clark 2000: ix.   
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Az egyesület tipikusan városi jelenség, ennek megfelelıen a nemzetközi irodalomban is 

kevesebb figyelem fordult a vidéki társaságok történetére, szerepére és jelentıségére is. 

Mégsem példa nélkül való a vidék vizsgálata: a nyugat-európai egyesületkutatások 

fellendülésének idején a falusi egyesületek 19. század elejétıl a 20. század közepéig tartó 

történetét dolgozta fel Franciaország vonatkozásában Maurice Agulhon és Maryvonne 

Bodiguel.195 Agulhon meglátása szerint a társas együttlét forradalmat megelızı tradicionális 

formáinak többé-kevésbé változatlan továbbélése mellett a forradalmat követı idıszak 

számos újdonságot hozott a társadalmi érintkezés formáiba. A munka világa mellett Agulhon 

a társas érintkezés tradicionális típusának tekinti a szabadidı eltöltésének világi formáit (loisir 

profane) (mint például a – fıleg téli estéken jellemzı – szomszédokkal, barátokkal közös esti 

összejöveteleket, ivászatokat, a fiatalság közös mulatságait) és természetesen a vallást. Az 

egyesületi forma elterjedése – mint írja – a forradalom utáni nagy vívmány,196 mint ahogy 

egyébként a társas érintkezés számos más jelensége is: a rendszeressé váló színi-, vagy kabaré 

elıadásokat, a szabadidı átpolitizálódását, a társas élet formáinak foglalkozás vagy vallás 

szerinti tagozódását. A 19. század elején – írja – a legtöbb kisebb településen is mőködtek már 

körök, egyesületek, de csak század közepén (1850 táján) jutottak el oda olyan modernebb – 

bár hosszú tradícióval rendelkezı – egyesületi formák is, mint például a zenészeti egyletek, 

tornaegyletek vagy a lövészegyletek (amelyekben egyébként elsıként Agulhon megfigyelése 

szerint elsıként valósult meg az egyesület mőködésének aktív szervezıi – idısebb és nemes 

férfiak –, illetve a pusztán az egyesület célzott tevékenységében – éneklés, lövés, tornázás – 

részt vevı, de a szervezet irányításában passzív tagok elkülönülése).197 

Alan R. H. Baker, a brit történeti földrajz teoretikusa 1999-ben jelentette meg 

monográfiáját a 19. századi Loire-völgyi paraszti egyesületek történetérıl.198 Jóllehet, 

kutatása csak az egyesületek egy bizonyos csoportjára (a tőzoltó-, a segélyezı-, a 

terménybiztosító egyesületekre, a filoxéra-ellenes-, a mezıgazdasági és az arató társaságokra; 

vagyis csak a kifejezetten kármegelızı- és gazdasági egyesületekre) terjed ki, eredményei 

több fontos szempontra is felhívják a figyelmet. Például, hogy az egyesület alapítási dinamika 

változása mögött érdemes a megszokottól eltérı okokat is keresni. Kutatásai szerint ugyanis 

az egyesületek számának robbanásszerő növekedése a vizsgált régióban már az 1840-es 

                                                 
195 Agulhon, Maurice és Maryvonne Bodiguel: Les associtaions au village. Actes Sud. 1981. 
196 Agulhon, Maurice: Les associations depuis le début du XIXe siècle In: Maurice és Maryvonne Bodiguel: Les 
associtaions au village. Actes Sud. 1981. 9–38. 21. 
197 u. o. 29. 
198 Alan R. H. Baker: Fraternity among the French Peasantry. Sociablity and Voluntary Associations in the 
Loire Valley, 1815–1914. (Cambridge Studies in Historical Geography 28.) Cambridge University Press, 1999. 
A könyvrıl szóló ismertetımet lásd: Korall 19–20. (2005. május) 235–240. 
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években megindult, és ennek hátterében nem – az egyesületei élet változásaival 

leggyakrabban kapcsolatba hozott – jogi változások munkáltak, hanem a paraszti mentalitást 

régtıl fogva meghatározó kooperációs („túlélési”) stratégiák átalakulása állt. A városi 

egyesületekkel szemben a vidékiek gyakran ugyanis inkább instrumentális, mintsem 

expresszív célokat szolgáltak: tevékenységük a rurális gazdaságot szélesebb körben érintı 

problémákra irányult; olyan helyzetet kívántak teremteni, amely a túlélésért folytatott 

küzdelemben jelent segítséget. Az egyesületek ebben a vonatkozásban részben a paraszti 

kultúrában meghatározó értékek (segítségnyújtás) továbbélését szolgálták, ugyanakkor a 

korábbi mentalitás átalakításában is jelentıs szerepük volt, amennyiben nagy hangsúlyt 

fektettek a gondolkodás és a gondoskodás racionális formáinak elterjesztésére (pl. a segélyezı 

egyesületekben a kártérítés korábban dominánsan a kölcsönösségen alapult, ehelyett most a 

támogatás mértékére befolyással volt a potenciális káresetek statisztikai valószínősége is). 

 A département-szintő és mintegy hatszáz egyesületet átfogó vizsgálat alapján az 

egyesületek térbeliségével kapcsolatban is megfogalmazhatók újszerő állítások. A korszakban 

a vizsgált terület településeinek 70%-ában alakítottak egyesületet, így tehát egyértelmő, hogy 

az egyesületalapítás nem kizárólag urbánus jelenség. Baker szerint azonban az egyesületi 

eszme, illetve az alapítást alátámasztó ideológiák – sıt a tagsági összetétel elemzése alapján 

elmondható, hogy az alapító aktivisták maguk is – a városhoz kötıdtek. Az 

egyesületszervezésben Blois – a régió központja – játszotta a fıszerepet, az egyesületi 

„eszme” terjesztésében a nagyobb városok, az adaptálásában pedig a kisebb községek voltak 

fontosak. Az önkéntes egyesületek így alkalmasnak bizonyultak a parasztok eszmei 

meghódítására, adott esetben a racionalizmus és a materializmus elterjesztésére. A Loire-

völgye – Baker szerint – kommunikációs csatornaként is mőködött, amely az új ötletek és 

gyakorlatok elterjesztését segítette. 

 Az egyesületeknek – mint ahogy arról már máshol is volt szó – identitásteremtı 

funkciója volt. A 19. század második felében az egyletek és tagságuk számának 

megnövekedése folytán a korábbi személyes kapcsolatokon alapuló egyesületi szervezıdés 

helyébe fokozatosan mind kevésbé személyes, absztraktabb, intézményesített forma lépett. Ez 

– Baker szerint – hozzájárult az „osztály” érzés megszületéséhez: a közös érdekek felismerése 

a parasztság mint osztály megszervezıdésében játszott döntı szerepet. Ezen túl az 

egyesületek az akkulturáció színtereiként is meghatározóak voltak: döntı szerepük volt a 

francia nyelv elterjesztésében vidéken, a térnek és az idınek mint kulturális konstrukciónak 

(és nem pedig természeti adottságnak) az elfogadtatásában, új társadalmi jelenségek és 

struktúrák bevezetésében, valamint a helyi és a nemzeti összetartozás érzésének erısítésében. 
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 A nyolcvanas évek végén–kilencvenes évek elején fokozatosan megindult az 

elméletek átvétele a kelet-európai témájú kutatásokba is. Ezek közül saját témámhoz – idıben 

– legközelebb Erika Kruppa tanulmánya áll a prága-smíchovi egyesületek 1850–1875 közötti 

történetérıl.199 Kruppa az angol hagyomány szellemében egy város(rész) és az abban mőködı 

egyesületek kölcsönös kapcsolatát tette elemzése tárgyává, miközben az egyesületek és az 

állam szoros egymásra hatását is kitőntetett figyelemmel kísérte. A smíchovi egyleti élet – 

meglátása szerint – az 1850-es, de különösen a hatvanas évektıl kezdve az iparosodás és az 

alkotmányos politizálás által biztosított keretfeltételek kiépülésének következtében 

bekövetkezı társadalmi és gazdasági változások hatására élénkült meg.200 Az élénkülést 

egyfelıl az egyesületek számának növekedésben, másfelıl az egyesületi tagság mind tágabb 

társadalmi körre való kiszélesedésében látja. Az angol kutatási eredményekkel egybecseng 

Kruppának az a meglátása, hogy az egyesületi életben éppen azok a városi csoportok 

játszottak kiemelkedı szerepet, amelyek a városok társadalmában és gazdaságában is 

meghatározó szerephez jutottak a vizsgált idıszakban. Az 1860-as évek során az egyesületi 

életbe mind aktívabban kapcsolódtak be elıbb a középosztályi, majd kispolgári csoportok, 

amelyek ezzel párhuzamosan gazdasági-társadalmi helyzetüket is megerısítették: az 

egyesületek leképezıdései és eszközei is voltak a társadalmi befolyásnak. Fontos azonban, 

hogy mindeközben a smíchovi egyesületek – a hasonló angol társaságokkal szemben – éppen, 

hogy nem a társadalmi integráció, hanem a differenciálódás eszközeiként funkcionáltak: a 

különbözı társadalmi csoportok nem közös egyesületekben tömörültek, hanem mindegyik 

létrehozta saját társaságát (és a széttagolódást csak tovább erısítette a csehek és németek 

közötti nemzetiségi alapú megosztottság is).201 

 

2. Egyesületkutatás a magyar társadalomtörténetben 

 

Magyarországon sem teljesen új kelető az egyesületek társadalomtörténeti irányultságú 

vizsgálata. Az egyik elsı átfogó, több szempontú vizsgálatot Bısze Sándor végezte el 

Somogy megye dualizmuskori egyesületeinek elemzésével.202 Az egyesületkutatás lehetséges 

                                                 
199 Erika Kruppa: Das Vereinswesen der Prager Vorstadt Smichow 1850–1875. Veröffentlichungen des 
Collegium Carolinum Bd. 67. Oldenburg Verlag, München, 1992. 
200 u. o. 219. 
201 u. o. 21–31. 
202 Bısze Sándor: A Somogy megyei egyesületek története a dualizmus idején – az 1867–
1918 között alakult Somogy megyei egyesületek katasztere. In: Somogy megye múltjából. 
1985 (16) 401–483., u. ı : Egyesületek Somogyban a dualizmus idején. In: Somogy megye 
múltjából. 1986 (17) 303–321., illetve u. ı: Egyesülettípusok a dualizmuskori Somogyban. in 
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kérdéseiként a következıket jelölte meg: az egyesület fogalmának (fogalomrendszerének) 

tisztázása; egyesületi kataszter összeállítása, ezen belül az egyesületi fajták elkülönítése és 

annak vizsgálata, hogy egyes korszakokra melyik típus jellemzı; az egyesületi hálózat 

felrajzolása. Bısze az egyesületeket a mikro- és makroközösségek közötti térben létezı 

sajátos képzıdményekként tekinti. Az elsık között hívta fel a figyelmet arra, hogy a 19. 

századi társadalmi átalakulás átfogó, nagyléptékő, eseménytörténeti szintő vizsgálata mellett 

az önkéntes egyesületi élet kutatása fontos adalékokkal szolgálhat a változás módjának és 

hatásának megértése szempontjából. Ezért további kérdésekként jelölte meg (az 

egyesülettagok lakhelyének ismeretében) az egyesület vonzáskörzetének felvázolását; az 

egyesületek tisztikarának és tagságának vizsgálatát; annak elemzését, hogy kik vettek részt 

ténylegesen az egyesület munkájában, illetve annak feltérképezését, hogy egy-egy társadalmi 

csoport vagy réteg jellemzıen milyen egyesülettípusban tevékenykedett. Írásaiban Bısze 

felvetett kérdései közül az elsı csoportban megfogalmazottakat járta körül, vagyis a somogyi 

egyesületek történetét, az egyesületalakítás „dinamikáját” és az egyesületek típusait vizsgálta. 

Eközben kitért az egyesületkutatás módszertani problémáira, a kutatás lehetséges forrásaira és 

a források használhatóságának kérdéseire is.  

A magyarországi egyesületkutatás a Bısze által az elsı csoportban megjelölt 

feladatokat többé-kevésbé teljesítette: Pór Edit a magyarországi vidéki (nem budapesti) 

egyesületeket a reformkortól 1945-ig összegyőjtı egyesületi katasztert szerkesztett.203 

Pajkossy Gábor az 1848 elıtti magyarországi és erdélyi egyesületek kutatásnak alapjait 

teremtette meg a levéltári forrásokon és korabeli statisztikákon alapuló tanulmányaival.204 

Statisztikai szempontból – a korabeli statisztikák másodelemzését végezve – foglalkozott az 

egyesületekkel Reisz László205 és Bocz János.206 A dualizmuskori egyesületkutatás lehetséges 

forrásait vizsgálta Bezdán Sándor207 és Bısze Sándor.208  

                                                                                                                                                         
Somogy megye múltjából. 1987 (18) 221–227. Mára Bısze e témáról írott monográfiája is 
napvilágot látott: „Egyesületi élet a polgári szabadság…” Somogy megye egyesületei a 
dualizmus korában. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár (Somogyi almanach 53.), 1997. 
203 Pór Edit: A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 1–3. kötet. Budapest: 
Mővelıdéskutató Intézet. 1988. 
204 Pajkossy Gábor: Egyesületek a reformkori Magyarországon. História 1993/2 6–10., valamint u. ı: 
Egyesületek Magyarországon és Erdélyben 1848 elıtt. Korunk 1993/4. 103–109. 
205 Reisz László: Egyletek a dualizmuskori Magyarországon. Statisztikai Szemle 1988/10 930–946. 
206 Bocz János: Egyesületi statisztika Magyarországon. Statisztikai Szemle 1992/10 840–852. 
207 Bezdán Sándor: A dualizmus kori egyesülettörténet forrásai. In: Nagy Tamás–Szegfő László (szerk.): „Nem 
búcsúzom…” Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged: Generalia. 1994. 85–89. 
208 Bısze Sándor: A dualizmuskori egyesületek kutatásának kérdéseihez. Gyıri tanulmányok. 
1994/14–15. 147–163. 



104 
 

 Mára az egyesületek mindennapi gyakorlatainak vizsgálatát középpontba helyezı 

kutatás is mindinkább elmélyül és megkezdıdött annak vizsgálata is, hogy hogyan ágyazódott 

az egyleti mőködés a társadalmi változások folyamatába. Ez a beágyazottság kettıs jellegő: az 

egyesületek társadalmi változásoknak köszönhetıen jöttek létre, és viszont, létükkel pedig 

elısegítették a változásokat. A modern egyesületek „a polgári társadalom szülöttei.”209 De 

hogy mit is jelent, hogy a modern egyesület születése a rendi társadalom felbomlásával és a 

polgári társadalom kialakulásával áll szoros kapcsolatban, illetve hogy ennek a társadalmi 

változásnak lenyomata további vizsgálatot igényel. Michael K. Silber amellett érvel, hogy a 

Széchenyi elvei alapján létrehozott kaszinók jelentıs szerepet játszottak a reformkor 

mindennapi életre is kiható feudális-hierarchikus rétegzettségének feloldásában, amennyiben 

például a Pesti Casinó „új kereteket teremtett, amelyben a nemesség különbözı rétegei 

közelebb kerülhettek egymáshoz.”210 Ugyanakkor, ahogy Silber is írja, a kaszinók bıvültével 

a tagok kisebb klikkekbe tömörültek, és nem volt szokatlan, hogy néhányan kiváltak és új 

társaságot alapítottak: így jött létre, gyakran egy helységben, az egymás mellett mőködı 

dzsentri (úri) és polgári kaszinók sora. Még ha a társadalmi homogenitás ezek esetében nem is 

volt kizárólagos szervezı elv (vagyis sok kaszinó, neve ellenére más társadalmi csoportokból 

is bıven fogadott belépıket a tagjai közé), az esetleges nyitottság a zsidókra – írja Silber – 

leggyakrabban nem vonatkozott. Miután a zsidókkal inkább a nemesek, nem pedig a polgárok 

alakítottak ki szorosabb társadalmi kapcsolatot, a legnagyobb sikereket a társadalmi 

keveredésben a zsidók ott érhették el, ahol – fıként a polgárok kicsi aránya miatt – a 

nemesség volt a társadalmilag meghatározóbb csoport.211 

A reformkori pesti egyesületekrıl szóló tanulmányaiban,212 majd monográfiájában 

Tóth Árpád – többek között – ugyancsak azt a célt tőzte maga elé, hogy felmérje „az 

egyesületek tényleges társadalmi jelentıségét, súlyát (…), illetve azt, hogy a társadalom 

különféle csoportjai közül melyek és milyen módon vettek részt az egyeltek 

                                                 
209 Pajkossy Gábor: Egyesület Magyarországon és Erdélyben…: 103. 
210 Michael K. Silber: A zsidók társadalmi befogadása a reformkorban. Századok 1992/1 113–141. 119. 
211 Silber ennek a folyamatnak illusztrálására – többek között – a reformkori Nagykanizsa példáját említi, ahol – 
mint írja – a keresztények és a zsidók 1837-ben olvasó- és vitakört alakítottak, hogy a két vallási tábor 
közeledését magasabb szintre emeljék; hogy ilyenformán a zsidók befogadták a keresztényeket, annak okát 
Silber a helyi polgári kaszinó barátságtalan magatartásában véli megtalálni. Tény és való, hogy – ahogyan majd 
részletesebben is írok róla – a kanizsai Polgári Egylet 1865-ig nem vett fel izraelitákat a tagjai közé. Az is igaz 
viszont, hogy az összeolvadás irányába mutató reformkori kezdeteket követıen, a neoabszolutizmus idejére a 
városban megalakul a kereskedelmi kaszinó is, amely – alighanem – ugyancsak a keresztények és a zsidók 
szeparálódását jelzi. Ha nem is vallási – de a felekezeti hovatartozással szorosan összekapcsolódó – foglalkozási 
helyzet alapján. 
212 Tóth Árpád: A társadalmi szervezıdés rendi és polgári normái. A Pesti Jótékony Nıegylet fennállásának elsı 
korszaka (1817–1848) FONS, 1998, 4. 411–479., u. ı: Önsegélyezés és önszervezıdés. Temetkezési és 
betegsegélyezı egyletek a reformkori Pesten. Korall, 2001. ısz-tél, 49–71.  
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tevékenységében.”213 Elıbbivel az egyesületek társadalmi átalakulásban, illetve a városi 

életben betöltött szerepét emelte vizsgálati tárggyá, utóbbival pedig egy a 

történettudományban elterjedt, de alá nem támasztott hipotézist tett próbára, amely szerint 

nálunk az egyesületekben a fınemesek és középbirtokos köznemesek töltötték be azt a 

funkciót, amit Európa más országaiban (mint ahogy például Morris idézett tanulmányában 

láttuk) a polgárság. Utóbbi célja érdekében korábban nem ismert alapossággal vizsgálta meg 

egyes társaságok tagságát a társadalmi összetétel tekintetében, és ennek segítségével azt is 

vizsgálni tudta, hogy mennyiben játszottak szerepet az egyesületek rendi válaszfalak 

lebontásában. A Pesti Jótékony Nıegylet történetébıl hozott konkrét példája, a polgári 

átalakulás folyamatának viselkedésszociológiai következményeit jelzi. A Jótékony Nıegylet 

az elsık között tette valósággá a tagok egyenlıségének egyesületi eszményét, amennyiben 

„kézmőves- és fıúrfeleségek azonos egyesületben és kiadványok azonos oldalán 

(betőrendben!)”214 szerepeltek. A rendi világ gyakorlata szerint a nemes és a nem-nemes 

csoportokat éles határ választotta el egymástól. Amikor azonban a két csoport tagjai – 

ráadásul intézményes keretek között – egyenjogúként jelenhetnek meg, akkor joggal 

feltételezhetı, hogy a háttérben kulturális és mentalitásbeli változás zajlik – és a „polgári 

átalakulásnak” ez a lényege. Tóth azonban figyelmeztet arra is, hogy nem minden egyenlıség, 

ami annak látszik, vagy legalábbis a felszíni egyenjogúság látszata mögött továbbra is 

megmaradhat a tradicionális rendek közötti távolságtartás. A Pesti Jótékony Nıegylet 

szervezete úgy épült fel, hogy az egyes „felügyelt” kerületek élére két-két választmányi tagot, 

egy nemes és egy polgári férjőt, neveztek ki. Ami az egyes szinteken arisztokrata és polgár 

asszony mellérendelt viszonyát jelentette, az a teljes szervezeti hierarchiát tekintve azt is 

lehetıvé tette volna, hogy polgári asszonyok nemesek fölé kerüljenek. Mindez azonban a 

mőködés során nem kellett, hogy egyértelmővé váljon (és esetleg egyes nemes jótékonykodó 

asszonyokat rendi érzelmeikben megsértsen), hiszen a „nemesasszony adott esetben nem a 

polgár „utasításait” hajtotta végre, hanem egy másik nemesét.”215 A rendi kötöttségek 

formális elhagyása tehát nem jelenti, hogy egy csapásra a viselkedési tradíciók is átalakulnak. 

Azt azonban, hogy a pesti egyesületek az eltérı rendi helyzetőek kapcsolattartásának 

kereteivé váltak, a város többi egyesületének vizsgálata is megerısítette. Egy korábbi 

elıadása szövegében Tóth a következıképp foglalta össze idevágó eredményeit. Az 

egyesületek „megteremtették a keretet a „civil társadalomnak” megfelelı belsı viszonyok 

                                                 
213 Tóth Árpád: Önszervezı polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. L’Harmattan, 
2005. 9. 
214 u. o. 80. 
215 u. o. 82. 
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kialakulásához, ugyanakkor fékeket is beépítettek az egyletek mőködésébe, amelyek 

megakadályozták a társadalom elfogadott rendjének felborulását.”216 

 

3. Az egyesületi élet jogi keretei, egyesületszabályozás Magyarországon 

 

Mennyiben ırizték meg társadalomformáló szerepüket az egyesületek a látványos reformkori 

kezdetek után? Ahhoz, hogy ennek vizsgálatába kezdhessünk mindenekelıtt az egyesületi 

teret illetı szabályozásokat érdemes számba venni. Annál is inkább, mivel az egyesületek a 

berendezkedı neoabszolutizmus rendelkezéseiig jószerivel szabadon mőködhettek, átfogó 

törvényi szabályozás –hasonlóan Európa más országaihoz – korábban nem vonatkozott rájuk, 

miután úgy a rendi-, mint a liberális jogértelmezés szerint az egyesületek kérdése a magánjog 

részét képezte, és további szabályozást nem igényelt. 

Az egyesületek szabályozása a reformkorban elıször a Lajtán túl indult meg. 1843 

novemberétıl fogva ott hatósági jóváhagyás kellett az egyesületalapításhoz, amely birtokában 

– a politikai egyletek kivételével – bármilyen egyesület szabadon mőködhetett. A Lajtán 

innen – szabályozás hiányában – nem volt korlátja az egyesületalapításnak. Az alapszabályok 

elbírálását a Lajtán túl rendszerint az udvari kancellária vagy a tartományi kormányszékek 

végezték el. Magyarországon 1844-ben (a Védegylet megalakulása után és annak hatására), 

Metternich javaslatára tették kötelezıvé az uralkodó engedélyének kikérését és az 

alapszabályok felülvizsgálatát, amit itt azután komolyabban is vettek, mint a Lajtán túl. A 

felterjesztett alapszabályokat a Staatskonferenz, V. Ferdinánd legfelsıbb „tanácsadó” 

(valóságos tevékenységét tekintve inkább döntéshozó) testülete vizsgálta meg. Az 1840-es 

évek közepéig mindenesetre az egyesületek az erre vonatkozó utasítás hiányában ritkán 

terjesztették fel alapszabályukat a kormányhatósághoz, és jóllehet a szabályozás bevezetése 

után megnıtt a beadott statútumok száma, az egyesületek nagyobb része, bízva a vármegyék 

támogatásában (amennyiben ezek az egyleti mőködés legfelsıbb jóváhagyáshoz kötését 

törvénytelennek tartották), még ekkor sem folyamodott jóváhagyásért.217 

A szabadságharcot követı évek gyökeres változást hoztak az addig meglehetısen 

megengedı és szabad egyesületi gyakorlatba is.218 Ferenc József 1852. november 26-án 

                                                 
216 Tóth Árpád: Az egyesületi szervezıdés történeti vizsgálata. A kutatás tematikai irányai és a 
könyvtári/nyomtatott dokumentumok forrásértéke. In: Kiss Bori–Sándor Tibor (szerk.): Önszervezıdı helyi 
társadalom. Történelmi változatok, új formák. A helyismereti könyvtárosok X. országos tanácskozása. Fıvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, 2003. 56. 
217 Az egyletei jog és az egyleti élet 1848 elıtt bemutatásához lásd: Pajkossy Gábor: Egyesületek 
Magyarországon és Erdélyben… 1993. u. ı: Egyesületek a reformkori Magyarországon. 1993. 
218 A neoabszolutizmus kori egyesületi szabályozásra vonatkozóan lásd: Bısze 1985. és Brunda 1988. 
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császári nyílt parancsot adott ki, amely az egyesületek kérdését érintette. Ennek értelmében 

„mindennemő egyletek fölállítására az álladalmi igazgatóság különös engedélye kívántatik 

meg” (1. §.), de „olly egyletek alakítása, mellyek maguk elébe a törvényhozás vagy a 

közigazgatás körébe esı czélokat tőznek ki, tilos” (3. §.).219 Az engedély megadását az 

esetekben többségében az uralkodó magának tartotta fenn (így a tudományos és mővészeti; a 

mezıgazdasági, bánya- és erdıügyi, az ipari, a kereskedelmi és termesztési; a hitelintézeti, az 

általános ápoló- és járadéki intézetek; valamint a vaspálya- és gızhajózási vállalatok 

esetében). Az egyéb szállítási vállalatok, bányavállalatok, a biztosító intézetek, a 

takarékpénztárak, illetve a kölcsönintézetek esetében az engedélyt a belügyminisztérium adta. 

Az „egyéb egyletekre nézve az engedelem azon koronaország politikai országos hatóságát 

illeti, mellyben az egylet alakítandó (4. §.): ebbe a kategóriába tartoznak a különféle 

társalkodó körök, olvasó egyesületek, kaszinók. Az engedély elnyeréséhez nem csupán az 

alapszabályok – magyar és német nyelvő – felterjesztésére volt szükség, hanem biztosítékot 

kellett nyújtani az alapítók politikai és erkölcsi feddhetetlenségérıl és biztos vagyoni 

helyzetérıl is. Az egyesületek felügyelete, az egyleti élet ellenırzése a rendıri igazgatás 

feladata volt. A szervezetek formája, vagyis az egyesületi forma definíciója ugyanakkor 

továbbra is másodlagos kérdés maradt – az egyesületekkel szembeni hivatalos álláspontot az 

határozta meg, hogy a politikai alapú szervezıdéseket már eleve meggátolja, minden más 

csak ezután következett. Az osztrák jogtörténetben nem volt elızmények nélküli ez a fajta 

egyesületekkel kapcsolatos szigor. Az egyesületi jog korábbi – 1843. november 5-én 

kibocsátott dekrétumon alapuló – kodifikációjának lényegi eleme hasonlóképpen az volt, 

hogy az egyesületek ügyét egységesen a kormány hatáskörébe rendelte.220 A korábbinál e 

szempontból még szigorúbb új, 1852-es törvény Magyarországról nézve azonban különösen 

korlátozónak tetszett. 

 Két évvel késıbb (1854-ben) Albrecht fıherceg újabb rendeletet adott ki az 

egyesületekre vonatkozóan. A rendelet értelmében az egyesületek ezután nemcsak a 

megalakuláskor estek át szigorú ellenırzésen, hanem a mőködésük közben is állandó 

felügyelet alatt maradtak. Az újonnan bevezetett szabályozás ugyanis elıírta, hogy az 

egyesületek „tartandó győléseiket azon hely illetı cs. kir. politikai hatóságának, mellyben az 

egylet székel, a’ tanácskozás alá veendı tárgyak elırajzának bemutatása mellett idején 

                                                 
219 Az ausztriai birodalmat illetı közönséges birodalmi törvény- és kormánylap. 1852-diki évfolyam. Bécs, 1852. 
1109–1116. 
220 Az ausztriai egyesületi élet Mária Terézia 1764. évi rendelete óta egységes engedélyezési rendszer 
(Konzessionsystem) alá volt rendelve, amely értelmében – jelentıségüktıl függıen – az egyesületek 
engedélyezése ügyében a császár, az udvari kancellária (Hofkanzlei), illetıleg a helytartóság (Landesstelle) 
döntött.  
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bejelentsék, miszerint arra a’ netalán már kirendelt országfejedelmi biztos kiküldethessék, 

vagy ha még ollyan kirendelve nem lett volna, a’ hatóságnak egy o. f. biztos kiküldésére 

alkalom nyújtassék”.221 Emellett a járási szolgabírók a megye felé, az alispánok pedig a budai 

Helytartótanács felé tartoztak állandó és rendszeres jelentéseket küldeni a megyében létezı 

egyesületek mőködésérıl. 

 Az egyesületi élet szabályozása Magyarország vonatkozásában 1867 után hosszú ideig 

rendezetlen maradt.222 Ausztriában ekkortól kezdve törvény biztosította az egyesülési jogot. 

Magyarországon elıbb 1873-ban belügyminisztériumi rendelet szólította fel az alispánokat, 

hogy féléves egyleti jelentéseket készítsenek, majd 1875-tıl minisztériumi körrendelet 

szabályozta újra az egyesületek alapításával kapcsolatos teendıket, valamint ugyanez a 

rendelet elsısorban a nemzetiségekre vonatkozóan, illetve a politikai- és munkásegyleteket 

illetıen leszőkítette az alakítható egyesülettípusok körét is. 

 

Látható, hogy az egyesületi élet szabályozásának kulcskérdése a reformkor óta elsıdlegesen a 

politikai céllal létrehozni kívánt szervezetek felügyelete volt, de az egylet mint jogi forma 

nem került definiálásra. Ha a jogi szempontok nem is, társadalmi szerepük mégis olyan 

különös jegyekkel ruházza fel a modern egyesületeket, amely révén lehetıvé válik 

azonosításuk. A reformkori egyesületi élet hazai kutatója, Pajkossy Gábor a modern 

egyesületeknek azokat a vonásait emeli ki, amelyek szembehelyezik ıket a feudális 

(elsısorban a céhes alapon, illetve a vallási keretek között, az egyházhoz kapcsolódva 

szervezıdı) korporációkkal. Az egyesület ennek értelmében „szabad és egyenlı polgárok 

önkéntes társulása.” 223 Azaz nem rendi alapú, nem kényszerő szervezıdés; olyan közösség, 

amely nem tart igényt a tagok életének teljes körő meghatározására. Ez a viszonylag tág 

definíció sok mindent magába foglal, amit más szerzık tudatosan kívül rekesztenek az egylet 

fogalmán: mindenekelıtt, Pajkossy meghatározása nem zárja ki profitorientált 

szervezıdéseket (takarékpénztárakat, segélyegyleteket) sem az egyesületek körébıl. 

A reformkori pesti egyesületek társadalomtörténeti indíttatású kutatása során Tóth 

Árpád „éppen az egykorú, egyértelmő egyesületfogalom hiánya miatt” úgy alakított ki saját 

definíciót, hogy „a téma szempontjából szóba jöhetı összes forrástípus által sugallt 

egyesületképet”224 vetítette egymásra. Lexikonok, városismertetık, címtárak, egykorú 

röpiratok és a sajtó, valamint az egyesületek saját kiadványai és más szövegei elemzése során 

                                                 
221 Magyarországot illetı Országos Kormánylap 1854: 76. 
222 A dualizmus korára: Bocz 1992., Bısze 1985. és Brunda 1988.  
223 Pajkossy Gábor: Egyesületek Magyarországon és Erdélyben… 103. 
224 Tóth Árpád: Önszervezı polgárok. 2005. 40. 
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egyfelıl megerısítést nyert Tóthnak az az állítása, hogy a kortársak nem használtak 

egyértelmő egyesület-definíciót (sıt úgy találta, hogy erre nem is mutatkozott számottevı 

igényük), másfelıl mégis feltárhatónak bizonyult néhány kritérium, amely több-kevesebb 

rendszerességgel elıkerült az egyesületekkel kapcsolatos szövegben és ezért egy lehetséges 

munkadefiníció alapjául szolgálhatott. Ezek pedig a következık voltak: magánszemélyek 

szövetkezése, közhasznú cél, önkéntesség, intézményesült forma, nem hatósági jelleg, többé-

kevésbé rendszeres összejövetelek.225  

 

4. Az egyesületek számának és típusainak alakulása Magyarországon, illetve Zala 

megyében a reformkortól a kiegyezés koráig 

 

Az egyesület definíciója mellett az egykor létezett egyesületek számának meghatározása is 

alapvetı problémája a téma irodalmának. Korabeli összeírások híján az 1848 elıtt 

Magyarországon mőködött egyesületek számának alakulását Pajkossy Gábor indirekt források 

alapján határozta meg. Késıbb készített összeírások, kinyomtatott, illetve a 

kormányhatóságokon megforduló alapszabályok jelentették kutatásának bázisát. Az 

egyesületek száma ezek szerint 1848 elıtt Magyarországon (Erdély nélkül) legalább 500 volt, 

ezeknek kisebb része (egytizede) alakult 1800 elıtt, több mint háromnegyede 1830 és több 

mint kétötöde 1840 után. Az 1800 elıtt alakult egyesületek többsége nem volt a modern 

értelemben vett egyesület, ezek még céhes alapon, vagy egy-egy egyházhoz kapcsolódva 

szervezıdtek, és ebben a formában láttak el érdekvédelmi vagy segélyezı feladatokat. Az 

1848 elıtti összes egyesület egyötöde (100 egyesület) vállalkozott temetkezési és 

betegsegélyezési feladatokra, és az állami szociálpolitika ekkori, és még hosszú ideig fennálló 

hiányában ezeknek fontos szerep jutott. Magyarországon körülbelül húsz irodalmi, kulturális, 

illetve mővészeti egyesület mőködött. A kaszinóalapítás Széchenyi kezdeményezésére vett 

lendületet a Pesti Kaszinó 1827-es megalapítását követıen, és bár kezdetben a kaszinók a 

kölcsönös eszmecserét és a társas élet normáinak elsajátítását tőzték ki elsıdleges céljukként, 

az 1840-es évek közepére a politizálás köreivé váltak. 1848 elıtt nagyjából 20 mezıgazdasági 

egyesület mőködött az 1835-ben megalakult Országos Gazdasági Egyesület fiókszerveként. 

Ezek az egyesületek az 1848/49-es évek megrázkódtatásai során szinte nyomtalanul eltőntek, 

s csak az 1850-es évek második felében – az 1860-as évek elején alakultak újjá, de akkor már 

                                                 
225 Lényegében ugyanezekkel a kritériumokkal határozta meg kutatása tárgyát több más egyesülettörténeti szerzı 
is: Bısze 1994: 149–150; Clark 2000: 12; Papházi Tibor: Egyesületek, társadalom, egészségügy: fejezetek az 
egyesületek szociológiájának körébıl. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport. 1997. 43.; Tóth Árpád: Önsegélyezés 
és önszervezıdés… 2001. 57. 
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– a reformkori koncepcióval szemben – minden egymással való szervezett kapcsolat nélkül.226 

Természetesen nem csak a gazdasági egyesületeket rázta meg az 1848-as vereség. A 

forradalom és szabadságharc leverését követı másfél-két évtizedre általánosan jellemzı, hogy 

az egyesületek számának növekedése megtorpant. 1856-ban Magyarországon – a gazdasági 

haszonszerzés céljából alakult szervezetekkel nem számolva – négyszázharminc egyesület 

mőködött.227 Az egyletek száma majd csak 1862-re haladta meg az 1848-ban meglévı szintet, 

ekkor legkevesebb 510 egyesületet tartottak számon. A kiegyezés idejére pedig még tovább, 

620-ra nıtt a számuk.228 Deák Ágnes kutatásai ugyancsak azt a tézis erısítik meg, hogy az 

1860-as évek elsı felét, „a Schmerling-provizórium idejét igen intenzív egyesületi 

tevékenység jellemezte”,229 ami nemcsak az egyesületek számának újbóli nekilódulásából 

érzékelhetı, de a mőködı egyesületek nagy aktivitást is mutattak. Pálffy Mór 1865 májusában 

körülbelül 600 egyesületrıl számolt be Karl Mecséry de Tsóor gróf rendırminiszternek, 

amelyek között legnagyobb számban (260, de kerekített adatról van szó) a kaszinó-, olvasó- 

és zeneegyletek léteztek, ezeket követték (több mint 160) a jótékonysági egyesületek, a 

gazdasági egyesületek (40), a takarékpéntzárak és gabonatakarékmagtárak (35), a tudós, 

irodalmi vagy mővészeti egyesületek (21), az ipari és kereskedelmi egyletek (18), valamint az 

egyéb társaságok (50).230  

 A késıbbi idıszak vizsgálatához már rendelkezésre állnak nyomtatott források az 

egyesületek számának és típusainak alakulásáról, ahogy azonban Zala megye konkrét 

példáján megmutatom, ezek nem minden hiányosság nélkül valók. Ez természetszerőleg 

fakad az egyesületi élet jogi szabályozatlanságából, illetve az egyletek engedélyezésének 

hosszadalmas eljárásából. A levéltári források segítségével láthatóvá válik, hogy számos 

egyesület már az engedélyezési procedúra során felszámolta önmagát, vagyis lényegében már 

az elıtt megszőnt, hogy hivatalosan megalakult volna. 

Az egyesületek országos hivatalos összeírásának ötlete már 1848-ban felmerült Fényes 

Elek részérıl, de majd csak 1862-ben került sor hazai statisztika elkészítésére. Elızıleg, 

1857-ben Moriz von Stubenrauch állított össze kimutatást az osztrák császárság 

egyesületeirıl.231 A statisztika bizonyos egyesülettípusokról (például a jótékony, az ipari, 

                                                 
226 Vári András 2009: Urak és gazdászok. Argumentum, 174. 
227 Moriz von Stubenrauch: Statistische Darstellung des Vereinswesens im Kaiserthume Österreich, Bécs, 1857. 
8–9., Pajkosssy Gábor: Egyesületek Magyarországon és Erdélyben… 103–107. 
228 Pajkossy: u. o. 108. 
229 Deák Ágnes: Az egyesületek és a Schmerling-provizórium kormányzata. In: Marjanucz László (szerk.): Acta 
UniversitatisSzegediensis. Acta Historica. Szeged, 2009. 3–25., 7. 
230 Ld. Deák Ágnes: Az egyesületek és a Schmerling-provizórium… 7. 
231 Moriz von Stubenrauch: Statistische Darstellung des Vereinswesens im Kaiserthume Österreich, Bécs, 1857. 
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illetve a mezıgazdasági egyletekrıl) részletesebb, másokról (így a társas-, a vallási és az 

önsegélyezı egyletekrıl) csak tartományonként összegzı adatokat közölt. 

Az elsı hivatalos magyarországi egyesületi statisztikát 1862-ben „Magyarország 

különbözı egyletei” címmel Hunfalvy János állította össze. A statisztika nem célzott összeírás 

eredményeképpen született, hanem Hunfalvy különbözı hivatalos adatok felhasználásával 

kompilálta.232 Az összeállítás Magyarországon összesen 579 egyletet rögzített, amelyeket 

Hunfalvy öt kategóriába rendezett és vármegyénként, az egylet székhelyét, az egylet és az 

elnök nevét, valamint a tagok számát megadva tett közzé. Az elsı csoport, amelybe 

profitorientált szervezıdések is belekerültek, a tudományos, ipari és kereskedelmi, 

takarékpénz- és magtári egyleteket tömöríti. Ilyenekbıl Hunfalvy 75-öt talált. Jótékonysági 

egyesületbıl 156-ot, gazdasági egyesületet pedig 38-at írt össze. Az egyéb kategóriába 46 

egyesületet sorolt, ezek között kerülhettek összeszámlálásra az önképzı körök, dalárdák, 

sportegyesületek és bizonyára további típusok is. Az utolsó csoport a társalgási egyesületeké, 

amelyekbıl Hunfalvy 264-et írt össze. Ez az összes egyesületek 45,6 %-a, így hát aligha 

csoda, ha munkája eredményét Hunfalvy ezekkel a szavakkal nyújtotta át az olvasóknak: 

„Belıle egyebek közt azt is láthatjuk, hogy még sokkal többet társalgunk, mintsem 

cselekszünk…”233   

Hunfalvy összeállítása az egyesületek alapítási évét nem közli, de feltehetı, hogy a 

jótékonysági-, valamint a társalgási egyletek között találjuk a legrégebbi, már a reformkorban 

létrehozott egyleteket. Ezek ugyanis azok a típusok, amelyekkel szemben az 1852-es 

egyletekre vonatkozó nyílt parancs a legszigorúbban rendelkezett, vagyis amelyek 

létrehozásának és mőködésének körülményei a pátens kiadását követıen a leginkább 

megszigorodtak, ami alighanem az ilyen típusú egyletek számának visszaszorulását vonta 

maga után. Ezekkel szemben a „cselekvı” (vagyis a gazdasági-, a magtári-, az ipari) egyletek 

alapítása a neoabszolutizmusban is viszonylag – legalábbis az elıbbiekhez képest – könnyen 

ment. Más, alakulási évszámot is közlı egyesületi statisztikák (amelyekrıl még lesz szó) 

szintén azt a benyomást erısítik meg, hogy a társalgó- és a kaszinó egyletek inkább régebbi 

gyökerekkel rendelkeztek, kereskedelmi- és a gazdasági egyletek, valamint takarékpénztárak 

pedig az 1850-es években is nagyobb számban születtek. 

                                                 
232 Hunfalvy János: Magyarország különbözı egyletei. In: Statisztikai Közlemények, 1862. 246–269. 
233 u. o.: 246. 
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 A nyomtatott források bemutatásának sorát folytatva a következı mérföldkı a Vargha 

Gyula által a Statisztikai Hivatal részére összeállított egyesületi statisztika 1878-ból.234 Ez az 

elsı, országos teljes körő adatfelvételen alapuló kimutatás. Az adatgyőjtés a törvényhatóságok 

feladata volt. A kimutatás a 3995 magyarországi egyesületet tizenhat nagy csoportba rendezte, 

amelyek közül a három leggyakrabban elıforduló típus az ipartársulatoké (31, 9%),235 a társas 

egyleteké (24,1%), és az önsegélyezı egyesületeké (13,3%) volt. A statisztikát feldolgozó 

Bocz János adatai szerint az egyesületeket a tagok száma szerint rangsorolva ugyanez a három 

típus kerül az élre: az elsı helyre az önsegélyezı egyesületek (36,0%), a másodikra a társas 

egyletek (13,3%), a harmadikra pedig az ipartársulatok (10,3%). Az egyesületek típusonkénti, 

illetve tagszám szerinti eloszlását vizsgálva városi, megyei és országos szinten hasonló 

rangsorokhoz jutott Reisz László is.236 Az egyesületek ilyen megoszlása Reisz értelmezésében 

azt is jelenti, hogy a korszakban a legerısebb egyletalakító szerepe az érdeknek volt. Vagyis, 

azoknak az egyesületeknek volt a legnagyobb a száma és a tagszáma, amelyekben a lehetı 

legkisebb „ráfordítással” a lehetı legnagyobb hasznot lehetett remélni. Ilyen típus volt 

mindenekelıtt a segélyezı és a temetkezési egyesületeké. 

A 19. század utolsó egyesületi statisztikáját Koczányi Béla állította össze 1899-ben.237 

A címe szerint az egyesületek teljes skáláját bemutató összesítés használatát azonban 

megnehezíti nehezen áttekinthetı szerkezete (az ország településeit ábécérendben közli, és 

sem mutatók, sem számszerő összegzések nem találhatók benne), másrészt pedig az, hogy az 

egyesületekre vonatkozó adatok rendkívül egyenetlenek (néhol az alapítási évszámot, a tagok 

számát, a fı tisztségviselık és a könyvtár nagyságát is közli, máshol épp csak az egyesület 

neve van feltüntetve). 

 

 

 

 

                                                 
234 Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. Hivatalos Statisztikai Közlemények, Orsz. M. 
Kir. Stat. Hivatal, Budapest, 1880. A statisztikát Reisz László (Reisz: 1988) és Bocz János (Bocz: 1992) 
dolgozta fel. 
235 Az ipartársulatok egyesületként való számontartása ugyanakkor nem magától értetıdı. Az 1872. évi 
ipartörvény (1872. VIII. tc.) elrendelte a céhek eltörlését és helyette az iparosok számára, „közös érdekeik 
elımozdítása végett” (76. §) ipartársulatok létrehozását tette lehetıvé. Az ipartársulatoknak alapszabályt kellett 
alkotniuk, a tagság önkéntes volt, azok is beléphettek, akiknek szakmája nem volt képesítéshez kötve – mindez 
lényegében megfelel az egyesületi formának, de mivel a korábbi statisztikák a céheket nem tekintették 
egyesületeknek, ebben az összeírásban ezért kiugróan magasnak (és – statisztikai tekintetben – elızmény 
nélkülinek) tőnik az arányuk. 
236 Reisz László: Egyletek a dualizmuskori… 1988. 
237 Koczányi Béla: Magyarországi társas- és közmővelıdési körök, kereskedelmi-, ipari-, és gazdasági 
szakegyletek valamint dal- és zeneegyesületek czímtára. Kassa, 1899. 
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5. Zala megye egyesületi a neoabszolutizmus korában 

 

Zala megye egyesületeinek kutatása elsısorban Bısze Sándor munkájának köszönhetıen 

indult meg az 1990-es évtized végén. Bısze dualizmus korára irányuló kutatásának 

legfontosabb eredménye a megye dualizmuskori egyesületi kataszterének összeállítása.238 A 

kataszter – amelynek fı forrását négy egyleti törzskönyv (1894-1903, 1904-1913, 1920, 

1926), illetve az egyesületek különbözı minisztériumi fondokban (különösen a 

Belügyminisztériuméban) fellelhetı iratai jelentik – formáját és tartalmát tekintve 

kiindulópontja lehet a további kutatásoknak. A kataszter az egyesület nevét, székhelyét, 

alakulási idejét, mőködési területét, engedélyének számát, illetve az engedély módosításának 

idejét, végezetül pedig tagjai számát tartalmazza. A lista összesen 552 egyesületet tartalmaz, 

ami azonban nem azonos a dualizmus korában, a megyében mőködı egyesületek számával. 

Hiszen a források sajátosságait tekintetbe véve elsı körben Bısze nem a korszakban mőködı, 

hanem az 1867 és 1918 között alakított egyesületek összeírására vállalkozhatott csak (vagyis 

nem vette tekintetbe sem a már korábban alakított és még mőködı, sem pedig a vizsgált 

periódusban megszőnı egyesületeket, jóllehet, az utóbbi esetet lehetıség szerint jelölte). A 

lehetséges hiányosságok tudatában Bısze egy elızetes áttekintı táblázatot is készített, amely 

– ahogy fogalmaz – „már ebben az állapotban is jelez néhány – úgy véljük – zalai 

sajátosságot. … Az egyik jól mutatja azokat a momentumokat, amelyekben a két város 

Nagykanizsa és Zalaegerszeg rivalizálása is tetten érhetı. Másik pedig félreérthetetlenül elénk 

tárja a megye egyes régiói között meglévı fejlıdésbeli különbségeket, melyeket jól 

illusztrálja az alábbi táblázat.”239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 Bısze Sándor: Zala megye dualizmuskori egyesületi katasztere. In: Káli Csaba (szerk.): Zalai történeti 
tanulmányok. (Zalai Győjtemény 42.), Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár. 1997. 181–236. 
239 u. o.: 185. 
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9. táblázat 

Zala megye járásaiban és városaiban alakult egyesültek száma 1867–1918 
 

Járások/városok neve Az 1867–1918 között alakult egyesületek 
száma 

Alsólendvai 31 
Balatonfüredi és Tapolcai 105* 
Csáktornyai 30 
Keszthelyi 53 
Letenyei 17 
Nagykanizsai 33 
Novai 16 
Pacsai 21 
Perlaki 24 
Sümegi 45 
Zalaegerszegi 29 
Zalaszentgróti 29 
Nagykanizsa város 61 
Zalaegerszeg város 58 

Forrás: Bısze Sándor: Zala megye dualizmuskori egyesületi katasztere. Zalai Győjtemény 42., 1997. 185. 

*: A – járási határok változásai miatt – együtt kezelt közigazgatási egységek miatt szükségszerően magas szám 
sajnos nem informál az egyesületek tényleges területi megoszlásáról, jóllehet jelzi a Balaton-felvidék magas 
egyesületalapítási kedvét. 
 

A megye jellegzetes területi különbözıségeirıl volt már szó, és – ahogyan Bısze is jelzi – ez 

tükrözıdik az egyesületek szám szerinti megoszlásában is. Jól látható, hogy a megye 

sőrőbben lakott, polgárosodottabb, gazdasági és társadalmi szempontból fejlettebb északi-

északkeleti, Balaton-felvidéki területein (balatonfüredi és tapolcai járás, keszthelyi-, illetve 

sümegi járás) kiugróan átlag feletti az egyesületek száma, míg a ritkábban lakott és gazdasági 

szempontból is elmaradottabb nyugati-délnyugati járásokban meglehetısen kevés egylet 

alakult.  

A dualizmuskorihoz hasonló kataszter Zala megye korábban létezett egyesületeirıl 

eddig nem készült, a fejezetben elıször ezt a hiányt igyekszem pótolni. Ellentétben az 1867 

utáni korszakkal, a korábbi periódusra vonatkozóan nem áll rendelkezésre rendszeresen 

vezetett megyei szintő egyleti kimutatás (mint amilyen az egyleti törzskönyv késıbbi 

intézménye volt), hiszen – ahogy láttuk – az egységes törvényi szabályozás hiányában nem 

létezett definíció arra sem, hogy mi tekinthetı vagy mi tekintendı egyesületnek. A 

neoabszolutizmus kori kataszter összeállítása ezért kizárólag a késıbbi nyomtatott források, és 

– fıképpen – a korabeli megyei iratanyag átvizsgálásával lehetséges. Az 1849–1860 közötti 

idıszakra vonatkozóan az elsıdleges forráshelyet a cs. kir. megyehatóság általános iratai 
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jelentik,240 amelyekbıl az egykorú index segítségével kiválogathatók az egyesületekkel 

kapcsolatos ügyek. Kevésbé szerencsés a helyzet az ezt követı idıszakot illetıen. Az 1861. 

évi alkotmányos idıszakban Koppány Ferenc lett a kinevezett alispán, ám hivatalának 

iratanyagához,241 csakúgy, mint az elkövetkezı évek (1862–1866) alispáni irataihoz242 nem 

áll rendelkezésre segédlet, így az iratok csak szálanként kutathatók. A meglehetıs terjedelmő 

(valamivel több, mint 11 ifm) iratanyag alapos átvizsgálása azonban annál fontosabb, hiszen a 

vármegyei közigazgatás vezetıjeként az alispán a kormány és a fıispán rendeleteinek és 

utasításainak helyi végrehajtója, hatósági jogköre van rendıri kihágási ügyekben. Az alispán 

hivatala jogkörénél fogva tehát a helyi egyesületi ügyekben is felelıs volt. Novák Ferenc, 

Zala megye fıispáni helytartójának hivatalai iratai243 betőrendes mutató alapján kutathatók. A 

megyei hivatalokban keletkezett iratokat az Országos Levéltárban ırzött források egészítik ki 

mindenekelıtt, amelyek közül a Bach-rendszer politikai hatóságainak iratai közül – kisebb 

sikerrel – a rendıri osztály általános iratainak iktatóit kutattam,244 az 1861 utáni idıszakra 

vonatkozóan pedig nagy haszonnal tanulmányoztam a Belügyminisztérium245 és a M. kir. 

Helytartótanács iratait.246 A következıkben – a közigazgatási változásokhoz igazodó 

korszakolással – e források alapján állítom össze Zala megye neoabszolutizmus kori 

egyesületi kataszterét. Az egyesületeknek saját iratanyaguk nem maradt fenn: kivéve a Zala 

Megyei Gazdasági Egyesületet.247 

 

5.1. Megyei egyesületek 1849 és 1860 között 

 

A megyében mőködı egyesületekrıl mint a politikai izgatás melegágyairól a berendezkedı új 

hatalom mielıbb képet kívánt nyerni. 1851. február 17-én a zalai megyefınökhöz leirat 

érkezett a soproni kerület igazgatóságától, amely szerint: „minden hatósága alatti társulatok, 

összejöveteli helyek és nyilvános egyletek … összeírandók”248, megkülönböztetve a politikai 

és nem politikai célú társulatokat, feltőntetve azok nevét és felállításának idejét is. A járási 

fıbíróktól beérkezett kimutatásokból kiderül, hogy a megye néhány nagyobb városában 

mőködtek egyesületek -–„természetesen” kivétel nélkül nem politikai célúak. Nagykanizsán 

                                                 
240 ZML IV. 151b Megyefınöki általános iratok 
241 ZML IV. 256 Zala vármegye alispánjának iratai 1861 
242 ZML IV. 257 Zala vármegye elsı alispánjának iratai 1862–1866 
243 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1862–1865  
244 OL D 43 - Polizei Section Általános iratok 1852–1860  
245 OL K 150 Polgári Kori Kormányhatósági Levéltárak – Belügyminisztériumi Levéltár 
246 OL D 216. III. Közigazgatási második kútfı 1862–1867  
247 ZML X. 107. Zala Vármegyei Gazdasági Egyesület iratai. 1858–1947  
248 ZML IV. 151b Megyefınöki általános iratok 1849/1850 41. dob. VI. D. 862. sz. 
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az 1836-ban felállított Polgári Egyesületen (Bürger Verein) kívül egy Kaszinó (Casino) 

(1837), valamint egy Ifjúsági Olvasóegylet (Lese-Jugend Verein) (1844) is létezett. 

Zalaegerszegen „1847.ik évi Januarius 1-tıl fogva egy Polgári Egylet” mőködött (Bürger 

Verein). A Sümegen létezı „néhány tagból álló újságolvasó társulat … részletenként beadott 

pénzen hordatja újságait.” Mivel „ezen társulat győléseket nem tart. Tisztviselıi nincsenek,” 

ezért „ez ideig felügyeletlenül állott.” Alsólendván „sem politicai, sem nem politicai 

társulatok nem léteznek ugyan, … azonban valami tíz személybıl álló Cassinó társaság a 

lendvai vendéglıben esténként mulatság végett összejönni szokott.” A kimutatás szerint ez a 

társaság (Casino Verein) hosszabb ideje mőködött a fıszolgabíró engedélyével („besteht seit 

längerer Zeit mit Bewilligung der Oberstuhlrichter”). Végezetül Tapolcán is mőködött egy 

„Kör” nevő egyesület amelybe „egyetlen Hirlap, a „Magyarhirlap” hordatik.”  

A megyefınöki iratok alapos és kimerítı kutatása során a keszthelyi és a tapolcai 

járásban is sikerült egyesület nyomára bukkanni. 1851. augusztus 25-én (vagyis mindössze 

pár hónappal a soproni kerület által bekért kimutatás elkészítése után) utasítás érkezett a 

kerülettıl Bogyay Lajos megyefınökhöz, hogy a Kıvágóırsi Olvasóegylet könyvtárából tíz 

tiltott könyvet azonnal küldessen be.249 A kıvágóırsi egyesület minden valószínőség szerint 

már az év eleji összeírás idején is létezett. És éppen így az a zalaegerszegi Temetkezési 

Társulat is, amely 1852-ben győlés összehívására kért engedélyt a megyefınöktıl.250 Utóbb 

alakult viszont a keszthelyi Társas Kör, amely mőködését a soproni cs. kir. helytartóság a 

következı év elejétıl (1852. jan. 16.) engedélyezte is. A reformkort követı elsı egyesületi 

kimutatások és a megyefınök egyéb iratai alapján összesen tehát tíz egyesületrıl tudunk a 

megye területén az 1850-es években. Nem meglepı módon csupán két településen mőködött 

egynél több társulat (Nagykanizsán három és Zalaegerszegen két egylet). A mőködı 

egyesületek – az egy Zalaegerszegi Temetkezési Társulat kivételével – olvasókörök, társas 

egyletek, illetve kaszinók voltak; többségükben még a reformkorból. 

1859-ben újabb kimutatás készült a megyei egyletekrıl,251 amely a hét évvel 

korábbinál kevesebb (8) egyesületet talált a megyében. Ez az összeírás nem tartalmazza az 

alsólendvai társaságot, a kıvágóörsi kaszinót, a Zalaegerszegi Temetkezési Társulat és 

Nagykanizsán mőködı az ifjúsági olvasó egyletet. Utóbbi helyen azonban újonnan alakultként 

tőntet fel egy kereskedelmi társalgó egyletet; valamint ez az összeírás egyletként tekinti az 

                                                 
249 ZML IV. 151b Megyefınöki általános iratok 1851 45. dob. VI. D. 4679. sz. 
250 ZML IV. 151 Megyefınöki iratok 1852, 51. dob. VI. D. 602. sz. 
251 ZML IV. 151 Megyefınöki iratok 1859, 187. dob. VI. D. 68. sz. (megyefınöki 1859a) 
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1845-ben alakult takarék pénztárat is. Ugyanebben az évben egy másik összesítés252 

ugyanezeket az egyleteket tartalmazza, de már a Tapolcai kaszinó nélkül. Az 1859-ben 

készített listák az egyletek elöljáróinak nevét, valamint – az egyik (1859b) – a taglétszámot is 

rögzítette. 

A fenti összeírások alapján Zala megye 1860 elıtti egyesületeirıl az alábbi táblázat 

szerkeszthetı.  

10. táblázat 
Zala megye 1849 és 1860 között alapított egyesületei és alapítási évük, valamint 

taglétszámuk két megyei összeírás alapján 
 

  

megyefınök
i 

(1851) 
megyefınöki 

(1859a) tagszám (1859b) 
Alsólendvai kaszinó * - -  
Keszthelyi kaszinó 1852 1852 85 
Kıvágóörsi olvasó * - -  
Nagykanizsai ifjúsági 
olvasó egylet 1844 - -  
Nagykanizsai 
kereskedelmi kaszinó - 1853 190 
Nagykanizsai kaszinó 1837 1852 157 
Nagykanizsai polgári 
egylet 1836 1852 

136 állandó + 20 
kültag 

Nagykanizsai 
takarékpénztár - 1845 300 
Sümegi kaszinó * 1841 42 
Tapolcai kaszinó 
(„kör”) 1849 1845  - 
Zalaegerszegi polgári 
egylet 1847 1847 122 
Zalaegerszegi 
Temetkezési Társulat 1852 -  - 

Megj.: „*” jelöli, ha a forrás évszám nélkül tünteti fel valamely egyesületet, „-” pedig, ha az adott forrásban 
valamely egyesület egyáltalán nem szerepel. 
 
 Az egyesületek földrajzi eloszlása nem meglepı módon a megye már többször jelzett 

regionális eltéréseit tükrözi vissza. A két központi város mellett a Balaton-felvidéken 

mőködtek egyesületek; illetve egyetlen kivételként a Muravidék központi városában, 

Alsólendván is rendszeresen összegyőlt egy maréknyi társaság, kaszinójuk azonban legfeljebb 

informális körnek tekinthetı (és végezetül nem is alakult állandó egyesületté). Miután az 

összeírások csak az adott idıpontban (1852-ben, illetve 1859-ben) mőködı egyesületeket 

rögzítették, elméletileg elgondolható, hogy a reformkorban ennél nagyobb számú vagy más 

                                                 
252 ZML IV. 151 Megyefınöki iratok 1859, 187. dob. VI. D. 658. sz. (megyefınöki 1859b) 
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összetételő egyesületi kör mőködött a megyében. Mivel azonban az összeírások az új 

berendezkedés elsı éveiben készültek, mégsem valószínő, hogy ne szerepelne benne a 

reformkori egyesületek nagyobb része. A fennálló egyletek szinte kizárólag a reformkorban 

divatozó típusba tartoznak: kaszinók, olvasókörök (az egyetlen segélyezési céllal létrehozott 

egyesület, az egerszegi temetkezési társulat nem lett hosszú élető). Az összeírás célja ugyan 

nem ismert, de az évszám (1852) alapján valószínősíthetı, hogy annak felmérése volt a cél, 

hogy vajon a megyei egyletek igazodnak-e az új egyesületi törvényhez.  

 Ahogyan idézett megjegyzésében Bısze a késıbbi idıszakkal kapcsolatban felvetette: 

már a közvetlenül a reformkor lezárultával is érezhetı a két központi város vezetı szerepe az 

egyletalakításban. Nagykanizsa fölénye azonban – az egyletek számát és típus szerinti 

megoszlásukat – akkora volt, hogy versengésrıl túlzás is volna beszélni: Zalaegerszeg 

legfeljebb lépést tartani próbálhatott gazdaságilag és társadalmilag is fejlettebb déli 

szomszédjával.  

 

5.2. Megyei egyesületek 1861 után  

 

A legkorábbi hivatalos statisztika 1862-bıl áll. Hunfalvy összeírásában253 tizenöt Zala megyei 

egyesületet találunk.254 A korábbi kimutatásokhoz képest többet (4) Nagykanizsán, 

Zalaegerszegen (3), Tapolcán, Keszthelyen és Sümegen (mindenütt két egyletet) is, végül 

Csabrendeken és Zalaszentgróton egyet-egyet, amelyek a korábbi összesítésekben nem 

szerepeltek. Ezek között egy takarékpénztárt, három kölcsön- és/vagy segélyegyletet, két 

gazdasági tevékenységő egyesületet és kilenc olvasó- vagy társalgó kört találunk. 

 A Hunfalvy-féle összeállítással egy idıben megyei összeírás is készült a budai 

helytartó rendeletének értelmében.255 (A táblázatban ennek eredményét ld. a „fıispáni 1862” 

elnevezéső oszlopban.) Talán éppen ez a kimutatás szolgálhatott Hunfalvy statisztikájának 

alapjául, hiszen a kettı gyakorlatilag átfedi egymást. A fıispáni iratanyagban talált kimutatás 

azonban jóval beszédesebb, mint Hunfalvy összeállítása. Elıbbibıl ugyanis megtudhatjuk az 

egyes egyesületek deklarált célját, tagjainak számát, elnökének nevét is; sıt, a kimutatás 

ezeken túl minden egyesületrıl közöl egy néhány soros összegzést is „az egylet eddig 

mőködése politicai szempontból tekintve” megnevezéső fejléc alatt, nem utolsó sorban pedig 

                                                 
253 Hunfalvy János: Magyarország különbözı egyletei. 1862. 
254 Köztük a Nagykanizsai Takarékpénztárt, amelyet én, profitorientált tevékenysége miatt nem számítok az 
egyesületek közé, illetve a Dunántúli vincellér-, kertész- és pincemester képzı intézetet, amely ugyancsak nem 
egyesület, hanem oktatási intézmény volt. 
255 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/670. sz. 
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az egyletek engedélyének számát és kiadásának idejét, vagy az engedélyezési procedúra 

éppen aktuális állomását is rögzíti. Pálffy helytartó rendelete arra szólította fel a megyei 

kormányzókat, hogy készítsenek részletes kimutatást a megyéjükben mőködı egyesületekrıl, 

különös tekintettel arra, hogy rendelkeznek-e azok érvényes hatósági engedéllyel. 

Amennyiben ilyen engedélyük nem volt, fel kellett oszlatni azokat, vagy meg kellett kezdeni 

az engedélyezési eljárást.256 (Ennek megfelelıen az összeírás – a szokásostól eltérıen – nem 

az alakulás dátumát, hanem „a legfelsıbb helyrıl nyert engedély keltét és számát” rögzíti.)257 

1864. április 24-én felszólítás érkezett M. Kir. Helytartótanácshoz Bécsbıl, mely 

szerint a „Magyarországban legfelsıbb helyen vagy közvetlen innen nyert engedély folytán 

fennálló egyletek, s azok alapszabályaiban eszközlendı változások nyilvántartása tekintetébıl 

szükségesnek mutatkozik, hogy azon egyletek az 1852ik évi egyleti törvény 2ik 

paragrafusában foglalt osztályozás szerint ti. az ’a’ betőtıl egész ’l’ betőig terjedı osztályokba 

sorozva, s osztályonként betősorrendbe hozva … összeírassanak” – illetve, hogy június végéig 

ezek alapszabályai is összegyőjtessenek.258 A kimutatáson alig néhány zalai egyesület 

szerepel. A mezıgazdasági (és más gazdasági ágak mővelését serkentı) egyletek között egyet 

találunk (a Zala Megyei Gazdasági Egyesület), a kölcsön- és zálogintézetek között szintén 

egyet (a Zalaegerszegi Kölcsönösen Segélyezı Egyesületet). Igaz, ez utóbbit azzal a 

megjegyzéssel, hogy „Alsólendván, Csáktornyán, Nagy-Kanizsán, Pápán, Sopronban, 

Sümegen, Tapolcán, Veszprémben hasonló egyletek alakultak, azonban azok, s a jövıben 

alakulandó hasonló egyletek engedélyezése … a m. kir. httó Tanácsra bizatott.”259 

Alig néhány hónappal késıbb – talán éppen a korábbi hiányosságok kiküszöbölésére, 

vagy egészen más okból –, 1864. szeptember 20-án a M. Kir. Helytartótanács újabb leiratot 

küldött Zala megye közönségéhez, amelynek értelmében „oda utasíttatik ezen közönség, hogy 

a’ területén vagy legfelsıbb helyrıl vagy a m. kir. udvari cancelláriától nyert engedély folytán 

fennálló egyletek alapszabályait hiteles másolatban vagy nyomtatásban az egylettıl vagy a 

társulattól bekivánván ide a reánk jövı Oktober hónap végéig legfelsıbb helyre leendı 

fölterjesztés végett küldje be.”260 Ez a felhívás tehát már nem csak az udvartól, de a 

helytartótanácstól nyert engedéllyel mőködı egyesületeket is számba kívánta venni. Ám 

                                                 
256 Deák Ágnes: Az egyesületek és a Schmerling-provizórium… 7. 
257 Ennek megfelelıen a lentebb közölt táblázatban a Fıispáni (1862) oszlopban én is a neoabszolutista 
közigazgatástól nyert engedély idejét, és nem pedig az alakulás idıpontját jelölöm. 
258 Leirat Bécsbıl az egyesületek összeírása tárgyában: OL D216 1864 III-4-38560. sz. 
259 A „Vaspályák, hidak, ország és vizi utak építése és jó karbantartása végett fennálló egyletek” között hat olyan 
is volt, amelyekben Zala is érdekelt volt. Minthogy azonban ezek rendszerint néhány magánszemély kezében 
voltak, és kifejezetten profitorientált céllal alakultak, jelenleg kívül esnek a vizsgálódási körömön. 
260 Helytartótanácsi leirat az egyesületek összeírása tárgyában. ZML Zala vármegye elsı alispánjának iratai IV. 
257. 1865/325. sz. 
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mivel a leiratra válasz nem érkezett, a helytartótanács december elején és 1865. január 4-én 

megismételte a felhívást. Természetesen idıközben sőrő levélváltás folyt az alispán és a 

megyei szolgabírók között is. Elıbbi ugyanis már a helytartótanács elsı felszólítása után, 

1864. november 9-én leiratot küldött a megye vidékeibe, és szők, egy hetes határidıt szabva 

bekérette a kívánt alapszabályokat. Négy kivételtıl eltekintve a válaszok meg is érkeztek, ám 

az ily módon még hiányos összesítést a megye nem küldte fel Budára. Emiatt érkezett onnan a 

további két felszólítás. Ezek, bár egyre határozottabb hangnemben szóltak, retorziót nem 

helyeztek kilátásba. Nem úgy azok a felszólítások, amelyeket az alispán küldött a késlekedı 

fı- és alszolgabíróknak. Elıbb (1864. dec. 3.) csak 48 órás határidıt szabott ki a beküldésre, 

miután azonban erre sem mindenhonnan kapott választ, utolsó felszólításában 

postafordultával követelte az alapszabályokat, a beküldés elmulasztásának esetére pedig 5 ft 

pénzbírságot is kilátásba helyezett. A válaszok megérkeztek. Ezekbıl összesen 16 

egyesületrıl szerezhetünk tudomást,261 amelyek közül – ahogyan a megye Budára küldött 

válaszából kiderül – csak egy (a már a Helytartótanács korábbi összeírásában is szereplı Zala 

Megyei Gazdasági Egyesület) állt fent „legfelsıbb helyrıl nyert engedély folytán”, míg „a 

fıméltóságú m. kir. udvari Cancelláriátul nyert engdéllyel ellátott egyletek” a megye területén 

nem léteztek. (A kimutatás eredményét lásd a táblázat „megyei 1864-65” megnevezéső 

oszlopában.) 

1866. január 31-i keltezéssel a budai Helytartótanács újabb leiratot küldött a 

megyékbe, amelyben „az országban fennálló összes egyletek nyilvántartása” céljából bekérte 

a „legfelsıbb helyen engedélyezett, országos kormányszék által engedélyezett, valamely 

megyei vagy városi hatóság jóváhagyásával mőködı egyesületek kimutatását”, az alábbi négy 

kategória szerinti bontásban: 

A) Jótékonysági egyletek, u. m. kisdedóvda, beteg ápolta (sic!), legény egylet, gyermek 

kórház, kiházasítási és temetkezési egylet s. a. t. 

B) Hiteltársulatok, u. m. népbank, kölcsön segélyezı egylet s. a. t. 

C) Egészség fenntartására célzott egyletek, u. m. torna-, fürdı-, hajós egylet s. a. t. 

D) Mulatsági társulatok, u. m. cassino, olvasó, dal egyletek s. a. t.262 

 Ez volt az elsı alkalom, hogy már az összeírás során hangsúly került az egyesületek 

tipizálására, még pedig azok társadalmi jelentısége alapján. A szolgabírók legjobb tudomásuk 

és tudásuk szerint igyekeztek is kitölteni a jelentést, de egyrészt lassan haladtak (emiatt, 

                                                 
261 Zala megye alispánjához beküldött jelentések az egyes vidékekben és városokban mőködı egyesületekrıl. 
ZML Zala vármegye elsı alispánjának iratai IV. 257. 1865/325. sz. 
262 ZML, Zala vármegye elsı alispánjának iratai IV. 257. 1866/3435. sz.   
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hasonlóképpen a két évvel korábbi, helytartóság által kezdeményezett összeíráshoz, ezúttal is 

sőrő levélváltás következett a megye részérıl az alispán és a szolgabírók között), másrészt 

olykor beleütköztek a definiálás nehézségébe (amit jelez a felterjesztett jelentések és a 

helytartóhoz felküldött végleges tisztázat közötti néhány apró különbség)263, végezetül pedig 

volt olyan eset is – ami egyszersmind finoman jelzi az összeírás kétes megbízhatóságát –, 

amikor az alispán kénytelen volt korrigálni a felküldött jelentést, ugyanis tudomása volt olyan 

egyesületrıl, amelyrıl az adott fıbíró „megfeledkezett”264. (Az összeírás eredményét lásd a 

táblázat  „alispáni 1866” megnevezéső oszlopában.) 

A korszakban több összeírásról nincs tudomásom. De a korszakra vonatkozóan még 

néhány retrospektív forrást is érdemes figyelembe venni. Az egyik a Belügyminisztérium 

általános iratai között található kimutatás, amelyet egy 1873-as miniszteri rendelet 

felszólítására Csutor Imre, akkori alispán készített.265 Ebben tíz 1867 elıtt felállított 

egyesületet találunk. 1874-ben törvény született az „országos statisztika szervezésének 

ügyérıl” (1874. évi XXV. tc.), amelynek 5. paragrafusa így szólt: „Köz- és közérdekü 

czélokkal foglalkozó magánintézetek, egyletek és társulatok mőködésük körébıl a fentebbi 

czélra szükséges adatokat a statistikai hivatal felszólitásra közvetlenül oda beküldeni 

tartoznak.” Ez a törvény szolgált az elsı országos, teljes körő adatfelvétel alapjául 1878-ban. 

A Vargha Gyula szerkesztésében kiadott statisztika – jóllehet Keleti Károly bevezetıje szerint 

a törvényhatóságoktól megkapott adatokban „tömérdek volt a hiba és a hiány”266 – hosszú 

idın át a legmegbízhatóbb egyleti statisztikának bizonyult (annál is inkább, mert hasonló 

átfogó felmérés csak több mint ötven év múlva, az 1932. évi állapotról készült).267 Végezetül 

                                                 
263 A problémát két zalaegerszegi társaság jelentette: az Arany Bárány, illetve a Zöldfa nevő fogadókban 
rendszeresen összegyőlı „egyleteké”. Ezek ugyanis – bár rendszeres összejöveteleket tartottak – közös 
vagyonnal nem rendelkeztek és engedélyért sem folyamodtak, hanem a fıispáni helytartó szóbeli engedélyével 
mőködtek. Ilyenként a helytartóhoz felterjesztett tisztázatban nem szerepeltek. (Büky Gyula fıbíró utólagos 
megjegyzése szerint az Arany Bárányban összejáró társaság 1836 óta létezett és engedélye is volt. Ez esetben 
viszont semmi magyarázat nincs arra, hogy végül miért maradt ki ezt is a végleges tisztázatból.) 
264 Ebben az esetben is Büky Gyula mulasztásáról van szó. Eredeti válaszában (1866. aug. 12.) ugyanis arról 
számolt be, hogy Zalaegerszegen nem mőködik társulat. A képtelen állítás alighanem felkeltette az alszolgabíró 
figyelmét, aki ezért azonnali kimutatást követelt a tudvalevıleg létezı és zalaegerszegi székhelyő Zala Megyei 
Gazdasági Egyesületrıl, valamint a Zalaegerszegi Kisegítı Egyletrıl (amely a korábbi helytartó által 
kezdeményezett kimutatásban is szerepelt). Büky tíz nappal késıbbi újbóli felterjesztésében (aug. 23.) megadta a 
ZMGE adatait, a segélyezı egyletrıl viszont úgy nyilatkozott, hogy az „mőködését megszőntette, fennállónak 
nem tekinthetı.” (Elızetesen ezzel kapcsolatban megjegyezhetı, hogy a késıbbi kimutatásokban mégis 
szerepel.) 
265 „Kimutatása Zala megyében létezı mindennemő egyletek – casinok - takarékpénztáraknak, minden czímő 
köröknek, jótékonysági és pénzmőveleti társaságoknak és intézeteknek.” OL Belügyminisztériumi Levéltár, 
Általános iratok. K150-1884-VII-8.t.-13452.sz. 
266 Vargha Gyula (szerk.): Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. 1880. V. old. 
267 Sebestény István: Az egyesületek számbavételének módszertani problémái a történeti statisztikában. 
Statisztikai Szemle 2003/4. 373–387. 



122 
 

pedig feldolgoztam Koczányi Béla – fentebb már ugyancsak említett – 1899-ben kiadott 

győjteményének adatait is.  

 

11. táblázat 
Zala megye 1867 elıtt alapított egyesületei és alapítási évük primer és nyomtatott források alapján 

 

  
megyefınöki 

(1851) 
megyefınöki 

(1859) 
Hunfalvy 

(1862) 
fıispáni 
(1862) 

megyei 
(1864-65) 

alispáni 
(1866) 

alispáni 
(1873) 

Vargha 
(1878) 

Koczányi 
(1899) 

Alsódomborúi Olvasó      * 1868 1867 

Csáktornyai Kisegítı 
Egylet 

a.sz. a 
kancellári

án 1863a 

Keszthelyi Társalgási 
(kaszinó) 1852 1852 * 1852b  * 1842  * * 

Kıvágóörsi Olvasó *    
volt, de 

megszőnt     
Köveskállai Olvasó      * * 1852 
Nagykanizsai Dalárda     * 1863 1862 * * 
Nagykanizsai 
Kávésok, 
Vendéglısök, 
Mészárosok 
Betegápoló Egylete        1863  
Nagykanizsai 
Kereskedelmi Egylet 
(kaszinó)  * * 1853b  * 1853 1853 * * 
Nagykanizsai Magyar 
Társalgó Egyesület* * 1867. júl. 2-án engedélyt nyert 
Nagykanizsai 
Kaszinó 1837 *  1852b  * 1837 1836 1836 1836 
Nagykanizsai Polgári 
(olvasó) Egylet 1836 * * 1852b * 1836 1836 1836 1836 

Nagykanizsai 
Segélyegylet      

 a.sz. a 
kancellári

án 1862 1862 * * 
Nagykanizsai 
Tornaegylet       1866 * * 
Sümegi Olvasó 
Egylet (kaszinó) * 1841 * 

nem 
találják * 1841c 1841 * * 

Szentgróti Kaszinó 
(polgári olvasó)   * 

szóbeli 
eng.   1861 * * 

Tapolcai Polgári 
Olvasó   * 

1861, 
asz. még 

nincs    * * 
Tapolcai Polgári 
Társas * * * 1848d    * * 
Zalaegerszegi 
Kölcsön 
Segélyegyesület * 

kir. 
httónál 1863e * * 

Zalaegerszeg, Zala 
Megyei Gazdasági 
Egyesület   * 1860 * 1861  1861 1860 
Zalaegerszegi Polgári 
Olvasó 
(társas/kaszinó) 1847 1847 * 

1860 
kir. 

httónál * 

1864 
(eng. 
nincs) 1840 * * 

Megj.: „*” jelöli, ha a forrás alakulási évszám nélkül tünteti fel valamely egyesületet 
a: 1865-ben megerısítést nyert 
b: a soproni királyi helytartó engedélye 
c: A forrás szerint „az engedély eltévedt.” 
d: A forrás szerint az engedély „állítólag létezik.” 
e: De 1866-ra megszőnt. 
 

Általánosságban elmondható ugyan, hogy a retrospektív statisztikák csak azoknak az 

egyesületeknek az adatait tartalmazzák, amelyek idıközben nem szőntek meg. Ha ez az 
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általánosítás valóban minden esetre kiterjeszthetı, akkor a táblázatban szereplı két tapolcai 

egylet (polgári olvasó, illetve polgári társas) kapcsán is feltételezhetjük, hogy bár az 1862-es 

fıispáni összeírás után egyetlen megyei statisztikában sem szerepelnek, mégis fennmaradtak 

legalább az 1870-es évekig.268 

 

A megyei egyesületekre vonatkozó összeírások összesítése után így áll elıttünk Zala megye 

neoabszolutizmus kori egyleti mérlege. A kataszter elkészítése, pontosabban annak eldöntése 

során, hogy mi és hogyan kerüljön bele, néhány kérdésben önkényes döntést kellett hoznom. 

Elıször is, a táblázat összeállításakor igyekeztem szem elıtt tartani azt a problémát, 

hogy egy-egy egyesület a különbözı forrásokban olykor más-más néven fordul elı. A gondot 

annak eldöntése jelenti, hogy az új név valóban új egyesületet takar-e, vagy valóban csak a 

megnevezések – a korszakban egyébként szokásos – ingadozásáról van szó. Ez leggyakrabban 

az olvasóegyesületek – kaszinók – polgári körök között, illetve a kisegítı-kölcsön/kölcsön-

segély megnevezéső egyletek között fordul elı. A bizonytalan eseteket – amennyiben 

különbözı megnevezéső egyesületeket végül mégis egy sorban közöltem, vagyis egynek 

tekintettem – a névváltozatok zárójelben való feltőntetésével jeleztem. 

 Másodszor, a táblázatba végül csak azokat az egyesületeket vettem fel, amelyek 

legalább egy összeírásban mint ténylegesen mőködık szerepeltek (tehát kihagytam azokat az 

egyesületeket, amelyek a forrás szerint éppen alapszabályuk „engedélyezésére vártak”, vagy 

„alapszabályukat módosításra visszakapták”). Ezek mellett azonban az összeírásokból jó 

néhány olyan egyesületi kezdeményezésrıl is tudomást szereztem, amelyek végül nem 

jutottak el a pozitív végkifejletig, vagyis az egyesület alapszabályának szentesítésével 

megpecsételt megalakulásig. Az 1860-as évek közepén felállítani tervezett segélyegyesületek 

között fordultak elı legfıképp olyan esetek, amikor az alakulás az engedélyezés során szakadt 

meg, vagy az egyesület egészen rövid látszólagos mőködés után szőnt meg mégis (Sümegen, 

Csabrendeken, Alsólendván, Tapolcán). A Csáktornyai Dalárda is hasonlóan járt: 1866-ban 

felterjesztett alapszabály tervezetét a helytartó módosításra küldte vissza és ezen a ponton az 

engedélyezési folyamat végleg el is akadt. A fentebb már jelzett okból nem vettem fel a végsı 

táblázatba, jóllehet a legtöbb összeírás egyesületként tartotta számon, az 1845-ben alapított 

Nagykanizsai Takarékpénztárt sem. A Nagykanizsai Magyar Társalgó Egyesület esete pedig 

azt mutatja, hogy létezhettek olyan egyesületek is, amelyek egyik összeírásba sem kerültek 

                                                 
268 Bısze dualizmuskori kataszterében a kettı közül csak a Tapolcai Polgári Olvasóegylet található, amelynek 
alakulási dátuma az ı kimutatása szerint1876. Ez a példa is jól jelzi, hogy az egyes egyedi társulatok 
történetének kutatása során minden esetben érdemes a különbözı idıszakokra vonatkozó katasztereket együtt 
használni.  
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be, noha – levéltári források szerint –érvényes alapszabállyal rendelkeztek. Hogy az általam 

összeállított végsı kataszter mégis összevethetı legyen az egyes összeírásokban publikált 

listákkal, azokat a Mellékletben külön táblázatokban közlöm.269 

 

6. Az egyesületi kataszter összeállításának tanulságai 

 

A források elmélyült vizsgálata több tanulsággal is jár. Használatuk során mindenekelıtt 

nyilvánvalóvá válik, hogy szigorúan szem elıtt kell tartani az összeírások keletkezésének 

körülményeit, és azokat a megfelelı kritikával kell kezelni. A korszak egyleti kimutatásai 

ugyanis – némelyik kivételével – nem elsısorban az egyletek statisztikai összeírása céljából 

készültek, hanem más, elsısorban politikai okból. A Bach-korszak két listája (1851 és 1859) 

az egyletek, különösen a politikai célú – vagy pontosabban fogalmazva a hatalom 

szempontjából fenyegetést jelentı – egyletek számbavételét, az 1862-es fıispán által 

felterjesztett összeírás az egyletek 1852-es törvényhez igazított engedélyeinek ellenırzését 

célozta, csakúgy, mint az 1864-es Bécsbıl bekért lajstrom, amely az „alapszabályok 

szabályosságának ellenırzésére” készült. Az elsı tudatosan statisztikai célokat (is) szolgáló 

összeírás az 1866-os, már önálló kategóriarendszert is felállító nyilvántartás volt. 

Másfelıl látható az is, hogy a hivatalos, publikált statisztikák rendre támaszkodnak a 

megyei összesítıkre és egymásra: egymás mellé helyezve ıket lehetıség nyílik hiányosságaik 

áthidalására és egy majd fél évszázadot átfogó (1851, 1859, 1862, 1864, 1866, 1873, 1878, 

1899) idıszak vizsgálatára, az egyesületi dinamika követésére. A korszak specifikumaként 

tőnik fel, hogy az 1850 és 1860 közötti idıszakban létrehozott egyesületek összesítése a 

leginkább problematikus. Míg a reformkorban alapított egyletek számon tartása folyamatos, 

az 1850-es az évtizedben több olyan egyesületet is találunk, amely fel- majd eltőnik az 

összeírásokból. Jóllehet, ez nem az összeírási hiba: inkább annak köszönhetı, hogy mivel a 

források ebben az idıszakban sőrőn követik egymást, láthatóvá válnak olyan egyletek is, 

amelyek csak igen rövid ideig mőködtek és ezért a korszak két végpontján készült hivatalos 

statisztikák látókörén kívül maradtak. Másrészt ezek a példák érzékletesen kidomborítják azt 

a már többször említett jelenséget, hogy a frissen bevezetett, szigorú egyesületi szabályozás 

megnehezítette – és ez által meghosszabbította – az engedélyezés folyamatát. Ennek 

köszönhetı egyszersmind az is, hogy különbözı a statisztikákban és összeírásokban egy-egy 
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egylet alakítási dátumaként más-más idıpont szerepel(het): az alapszabály benyújtása, a 

módosított változat benyújtása vagy a végleges elfogadás idıpontja. 

A megyei szintő összeírásokhoz főzött megjegyzések jelzik a egyesületi törvény elıtti 

idıszak szabályozatlanságát, a törvény megjelenését követıen pedig annak mindennapi 

alkalmazása mikéntjéhez szolgálnak tanulságos adalékkal. Az 1851-es kimutatásból jól 

látható, hogy az egyesületi törvény megjelenését megelızı idıszakban elsısorban a 

szolgabírók látták el az egyesületek felügyeletét, de – a nagykanizsai egyesületek esetében – 

az erre vonatkozó rovatban a térparancsnok, illetve a kerületi biztos is megnevezésre kerül. 

Egyes esetekben pedig  - lásd Sümeg vagy a Tapolcai „Kör” példáját – az egyesületek 

felügyelet nélkül mőködtek. Az 1854. évi törvény alapvetı kitétele, amit 1. §-ban rögzít is, 

hogy „Mindennemő egyletek fölállítására az álladalmi igazgatóság különös engedélye 

kívántatik meg”. A 11. táblázatban azonban jól látható, hogy bizonyos esetekben ilyen 

engedély hiányában is létezhettek, és éveken keresztül fennmaradhattak egyesületek. Az 

1861. november 20-i helytartói rendelet értelmében a hatósági engedéllyel nem rendelkezı 

egyesületeket fel kellett volna oszlatni. Mégis, a Szentgróti Polgári Olvasóegylettel 

kapcsolatban a rendelet értelmében készített 1862-es fıispáni összeírás a következıket rögzíti 

a „legfelsıbb helyrıl nyert engedély kelte és száma” fejlécő rovatban: „Írásbeli engedély az 

egylet fönnállhatására nézve nincsen, mert újólag 1861. évi január 1., tehát az elıbbi rendszer 

megszőntével az idıben az egylet engedély kieszközlését szükségesnek nem látta; azonban az 

egylet elnöke a volt megyei fıispán ı M[é]l[tósá]gánál szóval jelentést tett, s az egylet 

alakulhatására ettıl engedélyt nyert is.”270 A késıbbi egyleti kimutatások az olvasóegylet 

alakulási dátumaként következetesen 1861-et tőntetik fel, holott a rendelkezésre álló adatok 

alapján az is elképzelhetı, hogy „hivatalosan” az egyesület sohasem alakult meg. Hasonló a 

helyzet a két tapolcai egyesület (polgári olvasó és polgári társaskör) esetében is. Az elıbbi az 

1862-es összeírás szerint 1861 telén keletkezett és „még eddig fölsıbb engedélye nincs”, míg 

a polgári társas körnek „állítólag van engedélye, melly 1848-ban kelt…, az egylet azonban 

ezen engedélyét felmutatni nem képes, sem annak holléte iránt fölvilágosítást adni nem 

tud.”271 A tapolcai egyletek ügye forráskritikai szempontból is fontos adalékkal szolgál: az 

eset jól példázza ugyanis, hogy a nyomtatott források hajlamosak túlzott hitelt adni 

elıdeiknek. A tapolcai egyleteket 1862-ben létezıkként tőntette fel Hunfalvy és úgy a 

Varhga-féle statisztika (1878), mint Koczányi kimutatása (1899) is ekként kezeli ıket, noha a 

közbensı idıben készült megyei szintő összeírás (1873) említést sem tesz róluk, vagyis idı 
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közben valószínőleg beszüntették a mőködésüket. A szóbeli engedélyezés – úgy tőnik – 

elfogadott mivoltára utolsó példaként a Sümegi olvasóegylet példája hozható. 1862-ben a 

megyei kimutatáshoz főzött megjegyzés szerint „engedélye van a szolgabíró jelentése szerint, 

ez azonban eddig e helyre be nem mutattatott.”272 Az engedély 1873-ra sem került elı, így 

„kelte és száma nem tudatik”, az akkori összeírás azonban már úgy tudta, hogy az 1841-ben 

alakult társaság az „1850. évben megerısíttetett.”273 

A kataszter összeállítása során végezetül megerısítést nyert Tóth Árpádnak az a – 

fejezet elején már említett – meglátása, hogy a kortársaknak nem volt kikristályosodott 

egyesület-fogalma. Az 1866-os összeírás kapcsán – amely elsıként vezetett be alkategóriákat 

az egyesületek típusai szerint – már említettem, hogy a kitöltık számára olykor nehézséget 

okozott eldönteni, hogy mi is számít egyesületnek.274 A kategóriák bevezetésének „teremtı” 

hatása is volt. A C) pontban felkínált opció („Egészség fenntartására célzott egyletek, u. m. 

torna-, fürdı-, hajós egylet s. a. t.”) arra ösztönözte Mórocz Kálmánt, a tapolcai járás 

balatonfüredi vidékének szolgabíróját, hogy egyesületként tőntesse föl az – állítása szerint – 

1790 óta mőködı Balatonfüredi Fürdı Intézetet, amely azonban nem egyesületi formában 

létezett (és ennek megfelelıen egyetlen másik összeírásban sem szerepel). Hasonlóképp Büky 

Gyula, zalaegerszegi fıbíró, jótékonysági egyletként vette fel a lajstromba az 1847 óta 

mőködı zalaegerszegi kisdedóvó intézetet, amely azonban a megye kezelésében álló 

alapítvány volt. 

A Nagykanizsai Takarékpénztárt nem vettem fel a kataszterbe, és a döntés némiképp 

önkényes. A korabeli összeírások többsége a Nagykanizsai Takarékpénztárt is egyesületnek 

tekintette, de Bısze kihagyta a maga listájából, és így tenne a legtöbb mai egyesületi 

statisztika is. A kihagyás mellett szóló legfıbb érv mindezen esetekben a pénztár 

profitorientált mőködése volna, amely nem fér össze a ma használt egyesületfogalmunkkal. 

Az egyesületi típusok részletesebb bemutatása során azonban lesz még szó a megyében 

mőködı segélyegyletekrıl, amelyekhez formailag az elsı takarékpénztárak is hasonlítottak. A 

korai takarékpénztárak ugyanis – Angliában, Franciaországban és Németországban – filantróp 

céllal alakultak, betétgyőjtı funkciójuk volt, de a pénz kamatoztatását nem a pénztárak, 

hanem az állam vállalta magára. Fáy András 1839-ben a Nyugat-Európában már elterjedt 

minta alapján dolgozta ki tervezetét az elsı hazai – Pest megyei – takarékpénztár 

felállításáról. Az eredeti elgondolás szerint a takarékpénztárak szorgalomra és 
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takarékoskodásra nevelve, a jövedelem okos felhasználására megtanítva ıket segíthették 

volna tagjaik talpra állását. A segélyegyesületek és a takarékpénztárak ily módon 

elválaszthatatlanul összefonódtak egymással. Ezeket az egyesületekbıl kinövı pénztárakat 

rendszerint jómódú polgárok alapították a kormány felszólítására, hogy gyári munkásoknak, 

napszámosoknak, cselédeknek biztosítsák a lehetıséget, hogy keresetükbıl idınként kisebb 

összeget félretéve tartalékot győjthessenek a szükséghelyzetekre. Filantropikus céllal 

alakultak az 1830-as évek végén az elsı magyarországi (pesti, aradi, nagyszebeni) 

takarékpénztárak is. A Pozsonyi Takarékpénztár azonban már részvénytársasági alapon 

alakult meg 1842-ben és az ezután alakuló takarékpénztárak ezt a mintát vették alapul. Az 

1845-ben alapított Nagykanizsai Takarékpénztár már a takarékpénztáraknak ezt az új mintáját 

követte.275 A hazai takarékpénztárak mőködési módja a továbbiakban annál is inkább 

eltávolodott az osztrák örökös tartományokétól, hogy ott 1844-ben bevezetésre került a 

regulatív szabályozás (Regulativ für Bildung, Einrichtung und Überwachung der Sparkassen) 

éppen a profitorientáltságot igyekezett hathatósan korlátozni: maximalizálta az elfogadható 

betétek nagyságát, éves üzleti jelentések benyújtását írta elı és tiltotta a takarékpénztárak és 

az iparvállalatok összefonódását.276 Ezt a rendelkezést Magyarországra vonatkozóan még a 

neoabszolutizmus korában sem vezették be. Igaz viszont, hogy az 1853-ban Magyarországon 

is bevezetett osztrák polgári magyarországi alacsonyan maximalizálta a hitelkamatokat, ami 

pedig a hazai hitelintézetek csökkenı tıkevonzó képességéhez vezetett.  

 

7. Az egyesületi élet dinamikája Zala megyében társadalmi vonatkozásait tekintve, 

valamint térben és idıben 

 

A neoabszolutizmus korára vonatkozó prága-smichóvi kutatás azt mutatta, hogy ott az 

egyesületek számának robbanásszerő növekedése az 1860-as években következett be. A 

legerısebb fellendülés ott – csakúgy, mint a Habsburg Monarchia Lajtán túli részében 

általában – a hatvanas évek végén, az 1867-ben ott bevezetett liberális egyesületi törvény 

hatására indult meg. Magyarországon a neoabszolutizmus idıszakára nem, csak az 1867 és 

1918 közötti Somogyra vonatkozóan áll rendelkezésünkre olyan elemzés, amely az 

egyesületalapítási dinamikát vizsgálja.277 Eszerint nem közvetlenül a kiegyezést követıen, 
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hanem majd csak a századfordulón indult meg az egyesületek számának robbanásszerő 

növekedése: 1867–1877 között Somogyban átlagosan évente 6,82 egyesület alakult, míg a 

századfordulón (1896–1914) ez az átlag már jóval magasabb (évi 23,79) volt.278 Igaz, az 

1850-es évekhez képest már a kiegyezést követı emelkedés is „robbanásszerőnek” tőnhet, 

hiszen a neoabszolutizmus berendezkedése és az 1852-ben bevezetett egyleti törvény 

mindenképpen lelassította az egyleti fejlıdést.279  

A zalai katasztert tekintve azt mondhatjuk, hogy kiugróan nagy változás az 

egyesületalapítási dinamikában az 1849–1867 közötti idıszakban sehol sem mutatkozik. 

Inkább úgy látszik, hogy az egész korszakban meghatározó maradt azoknak az 

egyesületeknek a száma, amelyek még a forradalom elıtt születtek; különösen az általános 

társas egyletek (kaszinók, olvasókörök, polgári egyletek) között: de az újabb alapításoknak 

köszönhetıen a 60-as évek végét tekintve csak még inkább találónak tőnik Hunfalvy idézett 

meglátása a „társalgó egyletek” túlsúlyáról. Az egyletek alapítása nem lehetetlenült el az 

1850-es évtizedben sem (ekkor alakultak a keszthelyi-, a kıvágóörsi-, a köveskállai-, a 

nagykanizsai kereskedelmi olvasó egyletek, kaszinók), de a 1860-as években valamelyest 

mégis erısödés tapasztalható az új alapítások számában. Mégsem az új alapítások kiemelkedı 

száma, ehelyett inkább az új, specifikáltabb típusok (dalárda, tornaklub, gazdasági egyesület) 

megjelenése az, ami különösen jellemzı erre az idıszakra. Ugyancsak a hatvanas években 

indult a megye több városában is kezdeményezés kisegítı/segélyezı egyletek felállítására, 

amely azonban több helyütt nem járt sikerrel. 

Az általános társas egyletek egész korszakban folyamatos számbeli növekedése szinte 

kizárólag annak köszönhetı, hogy mind több település lakossága létrehozta a saját társaságát. 

Emellett csak elhanyagolható mértékben kap szerepet az a tendencia, amit a nemzetközi és a 

magyar irodalom is kiemel a – városi – egyleti fejlıdés kapcsán: az egyletek társadalmi 

differenciálódása. Az elsı jelenség kapcsán elfogadhatónak tőnik Baker meglátása az 

egyesületek térbeli terjedése kapcsán: a megye élen járó városa, Nagykanizsa mintáját 

követve elıbb a számottevıbb vagy aktívabb polgársággal rendelkezı városokban (Sümeg, 

Keszthely, Tapolca és Zalaegerszeg), majd a korszak végére fokozatosan néhány kisebb, a 

központoktól távolabb fekvı településen is megalakultak az elsı társas egyletek. A megye 

fejlıdésének regionális különbségei azonban mindvégig meghatározóak maradtak: még az 

ötvenes években is csak a Balaton-felvidéken létesültek általános egyesületek, és csak a 

korszak legvégén (1867-68-ban) jött létre az elsı muraközi (alsodomborúi) olvasóegylet. Zala 
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megye egyesületeinek szám-, és – amennyire a szőkösen rendelkezésre álló adatok 

következtetni engednek – a tagság nagysága szerinti eloszlása ennek értelmében nem a 

hagyományos – közigazgatás-alapú – térképet tükrözi vissza. Kiemelkedı jelentıségre tesz 

szert az északkeleti vidék, valamint a központ-vidék viszony is új tartalmat nyer, amennyiben 

Zalaegerszeg társas egyleteinek szerepe jelentéktelennek bizonyul a nagykanizsaiak mellett. 

Az egyletek révén mőködı nyilvánosságot tekintve a megyén belül Nagykanizsa lesz a 

központi város, másfelıl pedig pozíciójának köszönhetıen ugyancsak kitőntetett szerepet 

hárul rá a megyén kívülrıl érkezı minták közvetítıjeként is.  

A városi egyesületekrıl szóló elemzések azt tanúsítják, hogy az egyesületek számának 

növekedése rendszerint az egyesületek társadalmi differenciálódásával is együtt jár. Prága 

esetében Kruppa így fogalmaz: „Az egyesületek központi szerepet játszottak a 

státuszkülönbségek és a társadalmi hierarchia meghatározásában. Az egyesületek nem voltak 

abban a helyzetben, hogy az alapvetı osztálykülönbségeket és a helyi népességben azokon 

fölül meglévı etnikai ellentéteket legyızzék.”280 Vagyis az egyesületek végsı soron a 

társadalmi megosztottságot erısítették. Úgy gondolom, hogy a vidéki (vagyis nem fı- vagy 

nagyvárosi) egyesületek helyzete az elıbbiektıl alapvetıen különbözı. Zalában az általános 

egyletek számbeli növekedése csak kis mértékben járt együtt a társadalmi rétegek szerinti 

differenciálódásukkal. A nagyvárosok lakosságához képest az itteni népesség társadalmi 

összetétele eleve jóval kevésbé differenciált, illetve, ha van is differenciálódás, az egyes 

csoportokba jóval kevesebb egyén tartozik. 

Egyetlen olyan település volt a megyében, ahol társadalmi választóvonalak mentén az 

egyesületek tagolódása is megindult: Nagykanizsa. A város népessége – egyedüliként a 

megyében – a korszak végére több, mint  tízezer fı volt (a megyében, sıt a tágabb régióban 

egyedüliként; 1869-ben 15126 lakója volt a városnak) és a népesség éppen ekkor indult 

rohamos növekedésnek (a következı tíz évben nagyjából ötödével nıtt a város lakóinak 

száma).281 Nagykanizsán mőködött a Kaszinó, egy polgári (olvasó)egylet, és két társas egylet, 

amelyek egyike a kereskedıkhöz kötıdött, a másik pedig a Magyar Társalgó Egylet nevet 

viselte. De nem pusztán a foglalkozási csoportok (kiemelkedıen a kereskedık) önálló 

egyesületalapítási szándéka egyértelmő Nagykanizsán, hanem ugyancsak fontos dimenzió – 

az elıbbivel egyébként összefüggı – felekezeti hovatartozás is. Közel egy idıben alakult a két 

legrégebbi kanizsai társaság: a Polgári Egylet (1836) és a Kaszinó (1837), amelyekben 
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egymástól elkülönülve múlatta az idıt a város katolikus és izraelita közönsége. Keresztények 

voltak a Polgári Egylet (eredetileg Bürger Verein) tagjai, akik között ügyvédek, honoráciorok 

és földbirtokosok, egyházfiak, és – kültagként – katonatisztek egyaránt helyet kaptak. A 

Polgári Egylet felekezeti zártsága csak 1865-ban szőnt meg.282 Az egy évvel késıbb felállított 

Kaszinót zsidó kereskedık alapították, akik helyét a kiegyezést követıen majd mindinkább a 

„helyi zsidóság krémje”283 vette át. Ugyancsak a város izraelita közössége létesítette a 

Nagykanizsai Magyar Társalgó Kört. „Városunk mővelıdését és különösen izraelita 

hitsorosaink magyartudását lehetıleg elımozdítani ohajtván - … - egyletet szándékozunk 

alakítani, mely a pesti Izraelita magyar egylet mintájára rendes elıadások és ingyen oktatás 

által kedves hazai nyelvünk ismeretét szerény hatásköréhez képest bıvebben terjeszteni” 

szándékozik.284 (Az idézet egyben példa Nagykanizsa mintaközvetítı szerepére is: a Pestrıl 

érkezı minták elsıként ebben a városban vertek gyökeret a megyében.)285 

A megye többi településén nem indult meg hasonló egyesületi differenciálódás. 

Mielıtt azonban ennek magyarázatát az eddig jelzett okokra szőkítenénk (vagyis az eleve 

alacsony népességszámra vagy a társadalom viszonylagos homogenitására), érdemes 

megemlíteni még egy okot, amely az egyesületek engedélyezési folyamatának vizsgálata 

során feltőnik. Tapolcán 1848 óta létezett a Polgári Társas Kör (kaszinó), amely 

alapszabályait az 1852-es törvény bevezetésekor – mint minden más egyesületét is – az új 

törvényhez kellett igazítani. Az elhúzódó hatósági eljárás során a megyei fıispáni helytartó 

nevében eljáró Németh János, egerszegi elsı alispán a következı megjegyzést tette: „az 

érdemi intézkedések elıtt tekintsék a tapolcai lakosság számát, s társadalmi elemeit a tervezett 

egylet szükségessége, czélszerősége, s fennállhatásának biztosíthatása felett.”286 A tapolcai 

járási fıbírótól, Malatinszky Lajostól kapott válasz értelmében (tekintve „Tapolca városának 

földbirtokosok, honorátiók (sic), iparőzık, kereskedık, és jómódu miveltebb földmivesekbıl 

álló lakosságát, ugy e körnek … társadalmi elemeit”) az engedély megerısítése végül nem 

ütközött akadályba. Hasonlóképp, felállításakor (1867) a tervezett Sümegi Önképzıkörnek is 

indokolnia kellett szükségességét és életképességét, hiszen a városban már létezett egy 1841 

                                                 
282 Dr. Bentzik Ferenc: A Nagy Kanizsai „Polgári Egylet” története 1836–1886. Nagykanizsa, Fischel Fülöp 
könyvnyomdája, 1886. 
283 Kerecsényi Edit: Nagykanizsa társadalma és egyleti élete 1900 táján. In: Degré Alajos – Halász Imre (szerk.): 
Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. (Zalai Győjtemény 21.), Zalaegerszeg, 
Zala Megyei Levéltár 1985. 105–120., 110. 
284 OL-K 150-1867-III/R-4-1836. (1867. ápr. 30-i kérvény a Belügyminisztériumhoz) A pesti egyletrıl ld. Tóth 
2005: 209–211. 
285 Kerecsényi cikkében említi az Izraelita Jótékony Nıegyletet is, amely szerinte 1843-ban alakult. Erre 
vonatkozóan azonban semmilyen levéltári forrást nem találtam. A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nıegylet 
csak 1885-ban alakult. (Kerecsényi 1985: 114. sköv.) 
286 OL-D 216, 52217/1865 alapszám 



131 
 

óta mőködı olvasó és kaszinó egylet.287 Ha tehát egy városban több hasonló profilú 

egyesületet is létre kívántak hozni, úgy külön bizonyítani kellett annak életképességét, ami 

nem feltétlenül sikerülhetett minden esetben. 

Ugyancsak kevés lehetıség adódik annak vizsgálatára, hogy miképpen mutatkoznak 

meg – ha egyáltalán – egy-egy egyesület tagságán belül a társadalmi különbségek. Ahogyan a 

fejezet bevezetıjében utaltam rá, Tóth Árpád a reformkori Pesten mőködı Pesti Jótékony 

Nıegylet tagságát elemezve vizsgálta, miképpen bomlanak le vagy éppen élnek tovább a 

rendi határok a magukat demokratikusként beállító szervezıdésekben. Azt találta, hogy a 

felszínen mutatkozó egyenlıség olykor csak elfedi a háttérben álló, de továbbra is 

meghatározó rendi különbségeket. Zala megye egyesületeinek tagsága – ahogyan az 10. 

táblázatban látható – csak a legnagyobbak esetében haladta meg a száz fıt,288 ám ezekrıl az 

egyesületekrıl sem áll rendelkezésünkre olyan iratanyag, amely alapján a tagság összetételét 

kutatni lehetne. Ilyen vizsgálatra egyetlen megyei egyesület esetében van lehetıség: az 1860-

61-ben felállított Zala Megyei Gazdasági Egyesületében. Ennek tagjait – elsısorban a 

politikai kötıdéseik tekintetében – már korábban elemeztem.289 Az egyesületnek 148 alapító- 

és 350 rendes tagja volt, és ezek mellett évente változó számú évdíjas tag is részt vett az 

egyesületi életben. A tagok politikai szerepvállalásának vizsgálata szerint az alapítók rendre 

és általában a járási és megyei közigazgatási hierarchia magasabb pozícióiba jutottak el, mint 

a rendes tagok. A tagok „társadalmi állására” vonatkozóan a tagnévsorok nem tartalmaznak 

adatot, a megyei sajtó, az egyesületi jegyzıkönyvek és egyéb iratok alapján azonban 

szórványos, de értékelhetı adatokkal rendelkezem ebben a vonatkozásban. „Az alapítók 

között kanonokokat (a Veszprémi Káptalan szolgálóit), egy apátot, illetve egy nagyprépostot, 

az egyházi hierarchia felsı szintjét képviselı tagokat találunk. Az egyesület rendes tagjai 

között ezzel szemben plébánosokat, lelkészeket, espereseket, alacsonyabb rangú egyházfikat 

láthatunk. Ugyanez a [rétegzettség] ismétlıdik meg a birtokigazgatásban dolgozó tagok 

pozícióiban: az alapító tagok között uradalmi ügyészeket, tiszttartót, kormányzókat találunk, 

illetve egy mezıgazdasági szakírót (aki egyszersmind jószágkormányzó is); a rendes tagok 

között számtartókat, jószágkezelıket, egy-egy ispánt és tanítókat.”290 Az egyesület vezérkarát 

vizsgálva pedig a következıket találtam: „A megye birtokos nemesei közül kerültek ki az 
                                                 
287 OL-D 216, 1521/1867 asz. 
288 A taglétszámokat Hunfalvy (1862) is közli, de adatai kételyt ébresztenek. Eszerint az összes egyesület 
taglétszáma csökkent a 1859 és 1862 között, a legnagyobb tagsággal rendelkezı Szentgróti Polgári 
Olvasókörnek azonban 800 tagja lett volna (amely a hasonló fıvárosi körök létszámával összevetve is túlzónak 
tőnik). Biztosan téves a Zala Megyei Gazdasági Egyesület Hunfalvynál megadott taglétszáma (250 fı). 
289 Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában. Korall 13. 
(2003. szeptember) 107–124. (A tagság elemzésére vonatkozóan ld. 111–118.) 
290 u. o. 116. 
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elnökök és alelnökök, ıket a járási–vármegyei igazgatásban is megtaláltunk már: az egyesület 

irányítása az ı kezükben összpontosul. Az egyesület bürokratikus és financiális ügyintézése, 

amely operatív hatalommal nem járt a megyei politikai életben kisebb befolyású, birtokos 

gazdálkodók kezében volt.”291 Az egyesületi hierarchiában elfoglalt hely tehát – úgy tőnik – 

tükrözi a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciót. De ahogyan Magyar Gazdasági 

Egyesület tagságának tagolódását elemezve Vári András megjegyezte, ennél többrıl is szó 

lehetett: „… a vezetı arisztokraták meglehetısen szabadon diszponálhattak társaik 

szavazataival. Ez nyilván nyugodhatott személyes szimpátián vagy nézetazonosságon is, de 

esetek nagyobb részében függıségi viszonyokon kellett, hogy alapuljon.”292 A patrónus-kliens 

viszony a „megyei egyesületek vonatkozásában azt is jelenti, hogy a megye vezetı 

nagybirtokosainak ott se kellett lenniük az egyesületben, vezetı tisztjeik elnökségi vagy 

választmányi tagsága jelentıs befolyást biztosított számukra.”293 Várinak ez a meglátása – 

amelyet egyébként a zalai gazdasági egyesület tagnévsorának vizsgálata is megerısít294 – nem 

pusztán a gazdasági egyesületekre vonatkozóan megfontolandó, de az egyesületi forma mint 

olyan „polgárias” jellegének kérdését is relativizálja. 

 

8. Az egyesületi paletta színesedése 

 

Az ötvenes évek nyugvópontja után a hatvanas évek Zalájában korábban nem létezı 

egyesülettípusok jelentek meg. A felvilágosodás korától kezdve folyamatos hagyománnyal 

rendelkezı olvasótársaságokhoz, kaszinó egyletekhez képest a dalárdák és sportegyesületek 

modern jelenségek. Utóbbiak kapcsán ugyan felvethetı, hogy – mindenekelıtt a városi 

polgárság szórakozására – már a napóleoni háború vége óta elterjedtek a lövészegyletek, de a 

testedzést általában célul választó egyesületek ezekhez képest késıbb jelentek meg. 

Hasonlóképp a dalárdák, amelyek még Európa nyugati felében sem igen terjedtek el a 

nagyvárosokon kívül az 1850-es évek elıtt.295 Az 1862-ben Nagykanizsán nagy ambícióval 

kezdték szervezni a „dal mívelése, a társas élet kellemes elımozdítása és az egyházi ének 

ápolása”296 céljából a Dalárdát. Egy évvel késıbb a sümegi,297 néhány év múlva a 

                                                 
291 u. o. 118. 
292 Vári András: Urak és gazdászok… 2009: 76. 
293 u. o. 76–77. 
294 Ld. pl. az Inkeyek egyesületbeli „képviseletét”, amennyiben Glavina Lajos (uradalmi kormányzó) az 
egyesület alapító tagja, 1864-66 között I. alelnöke és a nemzetgazdasági szakosztály elnöke volt, Grunner Ernı 
(uradalmi titkár) és Zathureczky Ferdinánd (az uradalom fıügyvédje) pedig az egyesület rendes tagjai voltak. 
(Uradalmi státuszukra vonatkozóan ld.: ZML XI. 606. Palini Inkey uradalom irata 1846-1852) 
295 Maurice Agulhon: Les associations depuis le début… 1981. 29. 
296 OL D 216 87787/1862 
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csáktornyai298 polgárok is szervezni kezdik a maguk dalárdáját, ám végül ezek az egyesületek 

nem alakultak meg,299 sıt – látni fogjuk majd – a nagykanizsai táraságnak is tagjai fokozódó 

érdektelenségével kell szembesülnie. Minden esetre a nagykanizsai dalárda nem csak 

nagyjából egy idıben alakult a hasonló nyugat-európai egyesületekkel,300 de az 

alapszabályban feltőntetett egyházi dalok mellett repertoárjában jelentıs hangsúlyt kaptak a 

hazai és külföldi színmővek, operettek betétdalai is; mőködése inkább a nyugati divat 

közvetítésében, mint a hagyományırzésben állt; tagjai között pedig vegyesen találunk 

izraelitákat és keresztényeket. 

Ahogyan többször utaltam már rá, az 1860-as években bármilyen más egyesületnél 

gyakoribb volt a segélyegylet felállítására benyújtott kérelem Zala városaiban (Alsólendván, 

Csabrendeken, Csáktornyán, Nagykanizsán, Sümegen, Tapolcán és Zalaegerszegen). Minden 

beadott indoklásban visszatérı elem volt, hogy a segélyegylet mentséget jelenthet az 

uzsorásoktól és kiutat a kétségbeesésbıl, amelybe üzlete pangásakor süpped a szegény 

kisiparos- és kereskedı. A céhek nyújtotta biztos – érdekérvényesítési és a váratlan helyzetek 

beálltakor fellépı érdekvédelmi – keret megszőnése új megoldás keresését sürgette. Zala 

megyének azokban a városaiban, ahol számottevı iparos és kereskedı népesség élt, egyszerre 

terjedt el ez az országban nagyjából húsz évvel korábban – igaz akkor „takarékpénztárnak” 

nevezett formában – megjelent „tıke-biztositási” forma, a segélyegylet. A zalai 

segélyegyletek engedélyezési kérelmeibıl ugyancsak az a kép rajzolódik ki, hogy ezek az 

egyesületek nem a „klasszikus” betegsegélyezı vagy temetkezési intézetek sorába 

illeszkednek, hanem esetükben is sokkal inkább egyesületi formában mőködı 

takarékpénztárakról van szó. A vizsgált idıszakban végül meg nem alakuló, Szentgróton 

tervezett egyesület alapítási kérelmében nem csak az elıbb ismertetett érvelést láthatjuk 

viszont, hanem azokat a problémákat is, amelyek a zalai régióban különös fontossággal 

ruházták fel a segélyegyleteket. „Szent-Grót mezıvárosának lakosai legnagyobb részt apró 

iparosokbul álván, a midın üzletük emelésére, és kiterjesztésére költsönnel kell élniök, ezt 

rendes kamat mellett mindig megnyerhetik, és így kikerülhetik az uszorásokat, kik a 

kölcsönvevınek iparkodási gyümölcsével – melly különben az iparkodó jutalma lenne – 

gazdagodnak, - tekintve továbbá, hogy a megtakarított csekély befizetésekkel a befizetı 

észrevétlenül egy tıkének birtokába jut, mellyel jövıjét biztosabbá, életét pedig 

kényelmesebbé teheti, de figyelembe véve azt is, hogy oly mester emberek kiknek munkája 

                                                                                                                                                         
297 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/2126. sz. 
298 OL D 216 85193/1866. sz. 
299 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/5057. sz. 
300 Agulhon 1981: 28-30 
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téli idıkben rendessen megszőnik, a nyári megtakarításukat kamattal együtt elıvehetik, s vele 

szükségüket fedezhetik, holott ily intézet hiányában a nyári idıkben nyert munkbér rendessen 

elfecséreltetik, és a téli napok inségben töltetnek el, - végre tekintetbe véve azt, hogy ezen 

kölcsön segély intézet – melybül az alapszabályok szerint senki, legyen az iparos vagy mezei 

gazdamővész, magányzó vagy cseléd, kizárva nintsen – pótolja némőleg ily kisebb helyeken 

az annyi jótékonysággal bíró takarékpénztárt.”301 Az 1864-ben engedélyezett Zalaegerszegi 

segélyegylet302 „a szegényebb sorsuaknak csekélyebb keresményeik hasznos elhelyezésére…, 

más részrıl az üzletük elımozdítása végett kölcsönre szorult iparosok és kereskedıknek 

támaszul” kívánt szolgálni. Nem pusztán a keresmények megırzése, de a tıkés beruházás 

támasza is kívánt tehát lenni az egyesület, amelynek alapítói „nem nyilvános takarékpénztár” 

felállítására, hanem „egymást kölcsönösen gyámolítandó tíz évre olly társulatnak alakítására 

egyesültek, mellynek feladata leend a tagok hetenkint befizetendı apró bevételek által össze 

takarított tıkéjét, a részvénytagoknak elegendı biztosíték mellett törvényes kamatra kiadni”. 

Nemcsak a cél (tıkés beruházás), hanem a forma (részvénytársulat) is modern, és csak 

annyiban különbözik a korszak – az 1840-es évek közepe óta ugyancsak részvénytársulati 

formában mőködı – takarékpénztáraitól (így a nagykanizsaitól is), hogy nem „nyilvános”. 

Azaz csak a tagként belépık számára volt adott a lehetıség (és a kötelesség), hogy minden 

megvásárolt részvényük – de maximum 20 részvény után – az elıre meghatározott összeget 

befizessék. Az így összegyőlt „betétményeket” tíz év után az egylet visszafizette; a 

fennmaradó tiszta vagyon (legalább) 1/10-ét jótékony adakozásra költötte, a maradékot pedig 

részvényeik arányában a tagok között osztotta fel. 

A fenti elvek alapján mőködı társulatok nem illeszkednek igazán a reformkor óta 

ismert segély- és biztosítási egyletek sorába. Azok elsısorban az e társadalmat fenyegetı 

veszélyek kivédésére, vagy az esetleges károk enyhítése céljából alakultak, vagy az állami 

szociálpolitika hálójában lévı lukak betömését célozták.303 A felállítani tervezett zalai 

egyletek azonban nem a hagyományos kölcsönösségalapú védelmet intézményesítették, 

hanem a racionális kalkuláción alapultak, tagjai részvényesek, tıkés beruházók voltak. Az 

1870-es évektıl azután – párhuzamosan a megyei pénzintézeti hálózat kiépülésével – a 

szövetkezeti alapon mőködı segélyegyletek terjedtek el, amelyek „leginkább a tagok 

                                                 
301 OL D 216-1862-4.t.-2835.sz. Zala megye tiszti székének levele a M. Kir. Helytartótanácshoz (1862. júl. 14.) 
302 OL D 216-1864-4.t.-5889.sz  A Zalaegerszegi Kölcsönösen Segélyezı Egyesület alapításakor keletkezett 
iratok 1861-1864. 
303 Erika Kruppa: Das Vereinswesen… 1992: 222., Tóth 2005: 221. 
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kölcsönös hitelének, keresetének vagy gazdálkodásának elımozdítására alakultak,”304 

alaptıkéje nem részvényekbıl, hanem üzleti betétekbıl áll és a tiszta üzleti hasznot is vagy a 

tagok közti felosztásra, vagy a betéti tıke emelésére vagy pedig filantropikus célokra 

használták. 1869 és 1896 között a megyében nyolc szövetkezet alakult.305 

Míg a szegény iparos és kereskedı osztálynak a segélyegyletek segítettek az 1849 

utáni új helyzetben, addig az ugyancsak új kihívásokkal szembesülı birtokosok jelentették a 

korszakban országszerte megjelenı gazdasági egyesületek alapvetı bázisát. A mezıgazdaság 

mint a magyarság számára mutatkozó egyetlen életlehetıség, az 1850-es években mozgalmas 

diskurzust hívott életre. Az 1848/49-ben a politizálásból kiábrándult, birtokukra visszahúzódó 

nemesek számára a mezıgazdaság olyan terepet jelentett, ahol ismét „önmagukra 

találhattak.”306 Többrıl volt azonban szó. A gazdasági egyesületek progresszív intézmények 

voltak egyfelıl a gazdaság mővelését illetıen (elsıként vetették fel a „pallérozott mezei 

gazdák”, az „okszerő gazdálkodás”, a „gazdasági értelmesség” igényét), másfelıl pedig 

politikailag is (az Októberi Diploma megvitatása több megyében is a gazdasági egyesületek 

alakuló közgyőlésén kezdıdött meg és alakult át politikai értekezletté.307 

 

                                                 
304 A Magyar Compasst idézi Halász Imre: Adatok a nagykanizsai pénzintézetek történetéhez a tıkés gazdaság 
kialakulásának elsı idıszakában. In: Á. Varga László (szerk.): Vera (nem csak) a városban. Rendi társadalom – 
polgári társadalom. Supplementum. Hajnal István Kör, 1995. 175–184., 177. 
305 u. o. 178. 
306 Az 1857-ben ismét engedélyezett OMGE olyan hely volt ahol a „magyar nagy- és középbirtokosok a közélet 
terérıl leszorulva, egész lélekkel adták át magukat földjeik mívelésére.” (idézi a Gazdasági Lapokat Nagy 1944: 
16). 
307 Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 74. 
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IV. 2. Egyesületek mint a nyilvánosság fórumai – az egyesületek és a 

nyilvánosság viszonya 

 

Az egyesületek és a politika viszonya a neoabszolutizmus korlátozó politikája idején 

nyilvánvalóan nem volt felhıtlen. Mindezek ellenére (vagy éppen ezért), ahogy Mocsáry 

Lajos az elsı fejezetben már idézett, a magyar társaséletrıl szóló röpiratából is láthattuk, a 

kortársak nagy jelentıséget tulajdonítottak az egyesületi életnek mint a szabad akaraton 

alapuló önszervezıdés formájának. „Eszmecsere és eszmeközlés főszerezi életünket, a 

társasélet az értelmes embernek fıkelléke”308 – ezzel a gondolattal indította a Zala-Somogyi 

Közlöny 1863-ban „Társas életünk” címő új rovatát. De vajon milyen lehetıségei voltak a 

bemutatott jogi és intézményi környezetben az egyesületeknek, hogyan tudtak részt venni a 

nyilvánosság formálásában? Akár – a német hagyomány szerint – a demokrácia iskoláiként, 

politikai szerepükben, akár pedig – a brit kutatási irányt követve – új eszmék, értékek, 

ideológiák és identitások közvetítıiként tekintünk az egyesületekre, a kutatásnak 

mindenképpen az egyletek mindennapi mőködése vizsgálatából kellene kiindulnia. A 

kataszterben szereplı egyesületek többségérıl azonban nem áll rendelkezésre sem primer 

forrás, sem pedig publikált leírás, ami mindenképpen szőkre szabja a kutatás lehetıségeit.  

 

1. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület 

 

A Zala Megyei Gazdasági Egyesület (a továbbiakban: ZMGE) iratanyaga309 azonban ideális 

terepet kínál annak vizsgálatára, hogy milyen funkciója lehetett egy önkéntes alapon 

szervezıdı társaságnak a szigorú egyleti törvények, a korlátozott nyilvánosság korában.310 A 

ZMGE néhány szempontból különösnek és egyedinek számít a megye többi társaságához 

képest. Ez volt az egyetlen megyei szintő egyesület: központja Zalaegerszegen volt ugyan, de 

a mőködési tere nem szőkült erre az egy városra, sıt kifejezett célja volt az egész megyét 

bevonni a tevékenységébe. Ebbıl fakadóan taglétszáma is nagyobb volt, mint más megyei 

                                                 
308 Zala-Somogyi Közlöny: 1863. júl. 1. 
309 ZML X. 107. A Zala Vármegyei Gazdasági Egyesület iratai. 
310 A témához kapcsolódóan lásd korábbi írásaimat. Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület 
megszervezése a neoabszolutizmus korában. Korall 13. (2003. szeptember) 107–124., illetve Kiss Zsuzsanna: A 
Zala Megyei Gazdasági Egyesület mőködése (1861–1869). In: Kövér György (szerk.): Zsombékok. 
Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétıl a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti 
tanulmányok. Századvég, 2006. 255–283.  
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egyesületeké.311 A megyében – ahogy láttuk – nagyobb számban mőködtek általános társas 

egyletek, a ZMGE azonban szakmai szervezıdés volt, ami ugyancsak a tagság összetételében 

mutatkozhatott. A politikai helyzet sajátossága folytán a ZMGE ráadásul már alakulása 

pillanatában szorosan összefonódott a politikával, jóllehet, megfogalmazott céljai szerint nem 

politikai, hanem gazdasági téren kívánt „közremunkálni”. 

A megye birtokosai 1858-ban ültek össze elıször, hogy a megyében alakítandó 

egyesület ügyében tárgyaljanak. A győlés Deák Ferenc sógorát, a jogot végzett gazdálkodó 

(és a Deák-család gazdaságát is vezetı) Oszterhueber Józsefet312 választotta ideiglenes 

elnökül, és megkezdte az egylet alapító munkálatait. A helyi igények felmérésére aláírási 

íveket köröztettek a megyében, majd a megnyugtató érdeklıdés láttán 1860 tavaszán 

kidolgozták az elsı alapszabály tervezetet. Az alapszabályok elfogadásának hosszas 

késlekedése, illetve azok átjavításra való visszaküldése miatt az alapító tagok decemberben 

újabb győlést tartottak. Az alapszabályok átdolgozására összehívott ülés azonban hamarosan 

más irányt vett. „Ideiglenes elnök úr tehát a mai napra összehívta a tagokat a teendık fölötti 

tanácskozás végett, s ha bár rövid volt is az idı, szép számmal jelentek meg, mert mindenki 

érezte, hogy itt az idı tenni vagy nem lenni, s tudta azt is, hogy van egy elsıbb teendı is, 

mely nemcsak vagyoni állásunk, de politikai és nemzeti létünk alpháját s omegáját is 

méhében hordja. … Id. elnök úr megnyitván az ülést, elıterjesztette, mint és hol áll a 

gazdasági egylet, s határoztatott: hogy azt a kiállításba helyezett alkotmányos úton fogjuk 

sürgetni. Ez után a haza közügyei fölött elıleges tanácskozmánnyá alakult át az Egyesület.”313 

A gazdasági egyesület megalakításának célja a megyei urak összegyőlésének csak egyik oka 

volt. De legalább olyan fontos volt – ha nem jóval fontosabb – a „politikai és nemzeti létünk 

alpháját s omegáját” érintı kérdés az az év október 20-án kiadott cs. kir. rendelet, az Októberi 

Diploma rendelkezéseinek megvitatása is.314 Ismeretes, hogy Zala megye közönségének tagjai 

a Diplomát sem az országra, sem a megyére nézve nem tartották érvényesnek. A következı év 

februárjában tartott megyei közgyőlésen elvi határozatot hoztak arról, hogy a megyei 

autonómia újjászervezését az 1847/48-as alapokon kell megkezdeni.315 

                                                 
311 Pontos összehasonlításra nincs lehetıség, de az egyik 1859-ben készült megyefınöki összeírásban (ZML IV. 
151 1859, 187. dob. VI. D. 658. sz.), illetve az 1862-ben készült, fıispáni iratanyagban található összeírás (ZML 
IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1862/670. sz.) tartalmazza a listán szereplı egyesületek 
taglétszámát, amely egyetlen esetben sem közelíti meg a ZMGE több száz fıs alapító-, rendes- és évdíjas 
tagságának számát. 
312 Gyimesi Endre (szerk.): Zalai életrajzi kislexikon. Zalaegerszeg, 1994. 163. 
313 Gazdasági Lapok 1860. dec. 13. (T.G.: „Zala megyei gazd. Egyesület”) 
314 Ilyen „elıkészítı értekezletekhez” az ország más területein is a gazdasági egyesületek nyújtottak keretet. Ld. 
Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár. Budapest, 1965, 74. 
315 Foki Ibolya: Zala megye közigazgatása 1861–1910. In: Molnár András (szerk.): Zala megye 
archontológiája… ZML, Zalaegerszeg, 2000. 111 – 172., 112. 
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A közvetlen politizálás a késıbbiekben – kényszerően és szándékosan is – a háttérbe 

került az egyesület tanácskozásain, a késıi visszaemlékezı mégis így idézi fel az egyesület 

mőködésének ezt korai idıszakát: „A nehéz idıkben keletkezének gazdasági egyesületeink 

legtöbbjei, s a nemzet üdvriadással fogadá ıket, hiszen ez volt a császári királyilag 

kizárólagosan engedélyezett ártatlan medium, hol eszmét cserélni, baráti jobbot szoritni 

lehetséges volt.” 316 Jóllehet, az egyesület alakulásának idején bizonyos mértékig már enyhült 

az a félelem, ami a mindenhol jelenlévı(nek gondolt) besúgók és titkosrendırök miatt az 

elızı éveket áthatotta. „[S]ıt az 1860–1861-es rövid alkotmányos korszak az állampolgárok 

többsége számára bizonyossá tette, hogy az önmagát egyébként is provizórikusnak tekintı és 

hirdetı új politikai kurzus csak rövid ideig tarthatja fenn magát, s ez önmagában is erodálta a 

korábban már-már mindenhatónak hitt államrendırség tekintélyét.”317 Miután azonban az 

egyesületek felügyelete – csakúgy, mint a sajtóé vagy a színházi ügyeké – továbbra is az 

államrendırség feladatkörében maradt, a teljes megnyugvás még váratott magára. A 

mőködése céljául szakmai kitőzéseket megfogalmazó gazdasági egyesület – szemben például 

az eleve konspiráció-gyanús „társalgást” vagy közös eszmecserét célul valló társaságokkal –, 

legalábbis a kortársak úgy vélték, kisebb gyanút keltett az ágensek szemében. Ezért 

gondolhatta úgy az elıbbi visszaemlékezı, hogy: „Egyedül itt volt élvezhetı a társalgás 

gyönyöre anélkül, hogy abban conspiratiot kutatott volna egyik másik tulbuzgo szaglár.”318  

Az alakulás körüli politikával átitatott légkör egyébként is hamarosan lecsillapodott, és 

az egyesület a „társalgás gyönyörén” túl az alapszabályaiban foglalt céljainak szentelhette 

magát, amely így hangzott: „a mezıgazdaság elméleti és gyakorlati tekintetben való 

felvirágoztatása Zala megyében”319 (2. §.). Ennek érdekében az egyesület feladatának 

tekintette többek között a megyei gazdasági állapot felmérését, illetve a fejlıdés útjában álló 

akadályok felszámolásához szükséges módozatok kidolgozását; a mezıgazdasági 

ismeretterjesztést könyvek, ismertetık, elıadások és állat-, termény-, termék-, és 

gépkiállítások rendezésével; a gazdaság terén kiemelkedı gazdák, illetve a szorgalmas és 

ügyes gazdasági alkalmazottak megjutalmazását; mintagazdaság felállítását; kitőnı 

tenyészállatok nevelését; jó magok és csemeték szétosztását; a legkiválóbb fajok kísérletek 

során való kitenyésztését. (3. §.) Az egyesületi tagok számát és körét az alapszabály nem 

korlátozta, a tagság feltétele mindössze az erkölcsi feddhetetlenség volt, községek és 

intézmények is lehettek tagok. Az egyesület alapító-, rendes-, évdíjas-, levelezı-, illetve 

                                                 
316 Zala-Somogyi Közlöny 1868. máj. 9. (X. Y, Z: „Gazdászati mővelıdésünk) 
317 Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény az 1860-as években. Századvég 2006/1. 3–28. 4. 
318 Zala-Somogyi Közlöny 1868. máj. 9. (X. Y, Z: „Gazdászati mővelıdésünk) 
319 OL D2 K. K. Ministerium des Innern. Akten „Ungarn” und „Woiwodina” 205. doboz 
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tiszteletbeli tagokból állt, akik különbözı nagyságú tagdíjat voltak kötelesek fizetni: az 

alapítók legalább 200 osztrák értékő forint alapítvány befizetése után évente az alapítvány 

5%-os kamatát, a rendes tagok legalább hat évig évi 5 forintot, az évdíjas tagok legalább egy 

forintot fizettek (Alapszabály II. szakasz). Az egyesület igazgatását az elnök és a két alelnök, 

illetve az egyesületi hivatalnokok: a jegyzı és a pénztárnok látták el. Az egyesület azonban 

nem egyenlı jogokkal bíró tagok társasága volt, és alapszabálya szerint sem kívánt az lenni. 

Ehelyett finom megkülönböztetések révén szigorú hierarchikus rendet rögzített. Vezetı 

pozícióba csak az egyesület alapító tagjai kerülhettek. Miután az ehhez szükséges alapítvány 

megfizetése csak a megye lakosainak bizonyos rétege számára volt reális lehetıség, ezzel a 

megszorítással az alapítók sikeresen mentették át a társadalmi pozíciójukból és rangjukból 

fakadó elınyt az egyesület falai közé. Az egyesületi döntéshozásba minden tagnak volt 

beleszólása – de nem azonos mértékő. Az évente kétszer (tavasszal és ısszel) rendezett 

közgyőléseken, és a kivételes alkalmakkor összehívott rendkívüli közgyőléseken minden tag – 

az évdíjas tagok kivételével akár megbízott képviselı révén is – részt vehetett. A tagok 

szavazati joga a legtöbb kérdésben egyenlı volt, kivéve az egyesület pénzére és vagyonára 

vonatkozó esetekben, ugyanis ezekben az alapító tagok szavazata kétszeresen számított 

(Alapszabály IV. szakasz). 

Elmondhatjuk, hogy az egyesület tevékenyen részt kívánt venni a nyilvánosság 

formálásában. Az alapítók között az alkotmányos idıszak 1861. február 7-8-án megválasztott 

tisztviselıi közül tizenkét fıt találunk, közöttük az elsı- és másodalispánt, a megyei 

fıügyészt, kettı kivételével az összes fıszolgabírót és több alszolgabírót is. Az új – átmeneti 

– tisztikarból további tizenöt fı rendes tagként lépett be az egyesületbe. Végsı soron tehát az 

alakulás idején a megyei közigazgatás alkotmányos idıszakra kinevezett gárdájából csak egy-

két fı maradt távol az egyesülettıl. Ez legalábbis jelzésértékő, az egyesület és lokális szintő 

politikai nyilvánosság kapcsolatát illetıen. Máshol bemutattam – ezért itt részletesen nem 

térek ki rá – az egyesület és a lokális politikai igazgatás összefonódását a teljes 1867 elıtti 

idıszakra vonatkozóan.320 Az alapító tagok egyharmada töltött be valamilyen közigazgatási 

pozíciót a kiegyezés elıtt, többségükben járási szinten, de jó néhány a megyei szinten is. A 

rendes tagok ötöde – szintén elsısorban járási szinten – ugyancsak részt vett a megyei 

közigazgatásban. Az arányok jelentıségét nyilvánvalóan nem kell túlbecsülni, hiszen a tagok 

többsége – legalábbis a konkrét hivatalvállalás szintjén – még így is távol maradt a megye 

politikai életétıl. Mindenesetre elmondható, hogy az egylet – alakulása idıpontjában 

                                                 
320 Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése… és u. ı: A Zala Megyei Gazdasági 
Egyesület mőködése…  
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különösen – szoros és folytonos kölcsönhatásban állt a lokális politikai erıkkel.  Ami az 

országos politikai színtéren való részvételt illeti: Zala megye 1861. és 1865. évi követei közül 

három kivételével mind az egyesület alapító- vagy rendes tagjai voltak. A nem tag 

országgyőlési követek a következık voltak: Királyi Pál a megyétıl távol, a fıvárosban élt, 

Simon Pál, baksai kerületi követ, végezetül Hertelendy György, aki a szentgróti kerületben 

1865-ben kemény küzdelemben gyızött a korábbi jelölt – és alapító tag – gr. Batthyányi 

Zsigmonddal szemben. 1867-ben helyébe Hertelendy Kálmán – alapító tag – lépett. 

Hertelendy György egyébként azon kevés követek egyike volt, akik nem a Felirati Párt 

színeiben, hanem Balközép Párti mandátummal képviselték a megyét. Mielıtt azonban az a 

kép alakulna ki, hogy az egyesület a megye politikai elitjének valamifajta különös győlhelye 

lett volna, ahol politikai szervezkedés folyt, nem szabad megfeledkezni róla, hogy az 

egyesület mőködése mindvégig szigorú ellenırzés alatt állt. Nemcsak arról van szó, hogy az 

egyesület minden győlésén jelen volt a fıispáni helytartó megbízott megfigyelıje, aki 

jelentést tett a győlésen elhangzottakról, hanem ennél direktebb eszközökrıl is, ami ráadásul a 

megyei tisztviselık magas egyesületbeli részvételi arányát is más megvilágításba helyezi. 

Novák Ferenc, a megye fıispáni helytartója egy a budai helytartóságnak küldött jelentésében 

a következıket írta ugyanis: „Különben a megyei tisztviselık általam fölhívattak, miszerint a 

közelükben lévı egyletek tagjaiul magukat a lehetıségig felvetessék, s minden módon 

odahatni igyekezzenek, hogy az egyletek hatóságilag engedélyezett céljaik s mőködési 

körükön túl, mellékes célok és utak követésében erélyesen megakadályozva legyenek.”321 

Az idézett 2. §. értelmében ugyanakkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy az egyesület 

deklarált célja volt a gyakorlati újdonságok, újítások megismertetése és terjesztése, ugyancsak 

megyei szinten. Ezt az egylet három módon valósította meg: egyfelıl tagjai számára az 

egyesület zártkörő rendezvényein, közgyőlésein és más eseményein. Másfelıl a gazdasági 

egyesület szervezésében zajló nyilvános események segítségével, amelyen az egyesület 

tagságán túl is minden érdeklıdı részt vehetett. Harmadrészt közlönyén keresztül. A 

Dunántúli Társadalmi Közlöny, majd megszőnése után a Zala-Somogyi Közlöny, a megyei 

gazdasági egyesület hivatalos orgánumaként hidat jelentett elsısorban a tagok felé, de rajtuk 

túl a megye tágabb közönsége irányába is. A sajtó fontos szerepet töltött be az gazdasági 

egyesület belsı kommunikációjában is, amennyiben a nyilvánosság erejét kihasználva olykor 

belügyeit is a közlönyök lapjain igyekezett megoldani. E fórumok segítségével az egyleti 

                                                 
321 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1864/6201. sz. 
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tevékenység hatása végsı soron túlterjedhetett tagjai körén, sıt, adott esetben a megye 

határain is. 

 

Tagjai számára az egylet szaklapokat fizetett elı és könyveket vásárolt, amelyek a társaság 

bérelt székhelyén, Zalaegerszegen voltak hozzáférhetık. Mőködése elsı évében társaság a 

Gazdasági Lapokra, a Magyar Gazdára, a Falusi Gazdára és a Túldunai Közlönyre322 fizetett 

elı, ezek mellé kerültek 1862-ben az Erdıszeti Lapok, a Vadász és Versenylap, a Kerti 

Gazdaság és a Fehérvári Borászati Lap. Az egyesület 1865. évi könyvtári beszerzései között 

Lónyay Menyhért. Kautz Gyula és német szerzık mővei, illetve egy Magyarország-, illetve 

Európa vasúthálózati térkép szerepelt, 1866-ban egy állatorvoslással kapcsolatos mővel és az 

Országos Gazdasági Egylet kiadásában megjelent Gazdasági Kistükör ötödik kiadásával 

gazdagodott a könyvtár. Lényegében tehát a korszak összes fontos gazdászati és agrotechnikai 

lapja elérhetı volt az egyesület könyvtárában, ami összességében mégsem volt különösebben 

nagy, még 1896-ban is csak mindössze 350 kötet könyvet tartalmazott.323 A Zalaegerszegen 

ırzött lapok ráadásul a tagok nagyobb része számára csak több órás utazás révén váltak volna 

elérhetıvé. 

A tagok térbeli szétszórtsága az oka annak is, hogy a ZMGE esetében fel sem merült a 

társas egyletekben (kaszinók, társalgó- vagy olvasókörök) megszokott tagok közötti szokásos 

eszmecsere, az olvasmányok közös megvitatása stb. Az egyesület tagjai legfeljebb a 

rendszeresen megtartott közgyőléseken, vagy rendkívüli győléseken, valamint a különféle 

bizottmányok ülésein találkozhattak és értekezhettek egymással az egylet és a nagyvilág 

dolgairól. A győléseken résztvevık számát a jegyzıkönyvek sosem rögzítették, így csak a 

sajtóban közölt beszámolók alapján van vázlatos elképzelésem arról, hogy azokat nem kísérte 

a tagok túlzott lelkesedése. 1863-ban az egyesület igazgatói választmánya csáktornyai 

győlésérıl jelent meg színes beszámoló.324 „Közel huszan voltunk elszállásolva az uradalom 

tisztjeinél, valódi török kényelembe: az ülés az uradalmi lakban lévén, mind a 32-en kik részt 

vettünk a munkában, együtt ebédelénk, együtt estelizénk; és ez ebéd és estelinek nem finom 

keleti, jeles sültjei s.a.t. volt a mi jól esett, hanem azon szeretetteljes szívesség melylyel  a 

háziasszony egész és tisztelt családjával szolgált. Estve midın ¼ tiz órakor a győléstermet 

elhagytuk, az ebédlıbe menvén tündéri világítás mellett zene és egy kiválasztott szép hölgy 

koszorú lepett meg. Volt azután a fáradtságos munka után táncz és víg kedély.” A résztvevı 

                                                 
322 Értsd: Dunántúli Társadalmi Közlönyre 
323 Koczányi, 1899. 
324 Dunántúli Társadalmi Közlöny, 1863. március 1. 
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harminckét fı minden esetre bizonyosan meghányta-vetette úgy az egyleti, mint a 

közügyeket. Ez a csoport azonban nyilvánvalóan töredéke volt nemcsak az egyleti tagságnak, 

de még az igazgatóválasztmánynak is.325 Márpedig úgy tőnik, ez lehetett a győlések átlagos 

nagysága, ha 1861-ben egy – szintén igazgatóválasztmányi – ülés alkalmával „[m]indenek 

elıtt az Elnök úr köszönetet szavazott a választmánynak, hogy daczára a szorgos 

dologidınek, a politikai viszonyoknak, a megyébe dúló katonai hatalomnak, felfogva az ügy 

fontosságát, oly tekintélyes számmal megjelent”, amely szembeötlıen tekintélyes szám 54 fıt 

jelentett.326  

 

Több lehetıséget nyújtott a tagok találkozására, eszmei- és társadalmi keveredésére, nem 

utolsó sorban pedig az egyesületnek a megyei nyilvánosságba való bekapcsolódására az 

egyesület által szervezett nyilvános események sora: a községi és megyei állatmutatások, 

mustrák, versenyek. Az egylet már mőködése elsı évében versennyel egybekötött megyei 

gazdasági (állat-, és bor) kiállítást rendezett. A kiállításra több mint 900-an voltak kíváncsiak, 

ezek a vendégek a kiállítás elsıdleges célján – vagyis a megyében tenyésztett különféle 

állatok és változatos fajtájú szılıkbıl készített borok megismerésén – túl részt vehettek a 

kiállítás keretében rendezett lóversenyen is, valamint az esemény lezárásaként megrendezett 

esti lakomán. Az állatkiállításon bárki bemutathatta juhait, marháit, lovait, sertéseit és 

baromfiait (feltéve, ha azokat a megye területén tenyésztette) – és a díjakat a legszebbnek 

ítéltek kapták. Bár a kiállítás tudósítója úgy vélte: „a jutalmak leginkább oly tenyésztıknek 

ítélendık oda, a kiknél a nemesebb marha elıállítása, nem annyira a helyzet szerencsés volta, 

mint a szorgalom eredménye”,327 a marha mutatáson az elsı és a második díjat is gr. Festetics 

Tasziló keszthelyi gulyája kapta. A két év múlva, 1863-ban, két nemes asszony, Botka Mihály 

és Batthyány Zsigmond neje kezdeményezésére rendezett gazdasszonyi kiállításon 

„legszámosabban a gazdatiszti osztály jelent meg”.328 A kiállítást a keszthelyi Festetics 

palotában rendezték, a vendégeket nap közben a kertben felállított sátrakban kínálták 

hősítıkkel és hideg ételekkel, az este pedig „táncvigalommal” telt. A nap során rendezett ló 

kiállításon ezúttal is gr. Festetics Tasziló állatai vitték el a fıdíjat. A kiállítás után rendezett 

lóversenyre rengeteg – a hírek szerint tízezer – ember volt kíváncsi. A „mezei gazdák” részre 

kiírt versenyen egyébként Inkey László uradalmi csikóinak számadója, Bálint Ignác gyızött. 

                                                 
325 Az igazgatóválasztmány 1863. évi nagyságáról nincs adat, de az 1867-ben megválasztott választmány 105 
tagú volt. 
326 Dunántúli Társadalmi Közlöny: 1861. július 14. 
327 Gazdasági Lapok 1861. június 23. 
328 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. május 20. 
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A következı évben rendezett lóverseny viszont közel sem bizonyult ilyen sikeresnek; annyira 

nem, hogy a felajánlott díjak egy részét a rendezıbizottmány nem is tudta kiosztani. 

A nyilvánosan meghirdetett versenyeken és kiállításokon ugyancsak nem az egyenlı 

felek küzdelme zajlott. A fıszerep – úgy a szervezésben, mint az eredménylistán – a birtokos 

nemeseknek, illetve tisztjeiknek jutott. Ez azonban semmi esetre sem akadályozta – sıt, talán 

éppen segítette – azt a folyamatot, hogy az egyesület elısegítse a társadalmi keveredést, a 

különbözı normák szerint szervezıdı csoportok egymással való interakcióját. A megye több 

pontján elıször 1864-ben megrendezett, késıbb pedig többször megismételt szántásversenyen 

gazdasági alkalmazottak vagy kisebb birtokosok vettek részt. Ezek a versenyek is sikeresnek 

bizonyultak: nemcsak a résztvevık számát tekintve, hanem azért is, mert a gazdasági 

egyesület céljainak megfelelıen ilyenkor nyílt igazán lehetıség a legújabb módszerek és 

eszközök nagy közönség elıtti bemutatására. A kiállításokon és versenyeken gyakran 

rendeztek sorsjátékot is, amelyeken különféle gazdasági mőszereket és eszközöket sorsoltak 

ki. 

Az egyesület célja nem az volt, hogy a polgári egyenlıség (hiú) ideálját kergesse. Az 

alapítók e helyett – a felvilágosodás szellemében – talán inkább abban hittek, hogy az 

ismeretterjesztés, a mindenki számára elérhetıvé tett tudás révén munkálhatnak közre a 

korábbi társadalmi rend lassú leépítésében. E célok értelmében az egylet tagjai vállalt 

feladatuknak tekintették, hogy a hagyományos – és az új körülmények között nem 

jövedelmezı – gazdasági eljárások helyett újakat ismertessenek meg a megyei 

gazdaközönséggel.329 Az egyesület irányításával próbáltak alternatív gazdálkodási eljárásokat, 

új növényeket meghonosítani a megyében. Az egyik legsikeresebb próbálkozásnak a 

selyemhernyó tenyésztés bizonyult, amelyhez az egyesület kiépítette a selyemgubók 

beváltásának és az eperfák nevelésének sikeres intézményét is. A hagyományos növények 

helyett a kukorica, illetve a len és a kender termesztését szorgalmazták. A gazdasági 

„okszerőség” a gazdálkodás új módszereinek és eszközeinek megismerése mellett a korszak 

jelszava a „gazdasági értelmesség” növekedésének szükségessége, a „pallérozott mezei 

gazdák” iránti igény volt. Nemcsak a földjükbıl hasznot húzó, de azt mégsem ápoló nemesek 

elleni Széchenyitıl ismert bírálat erısödött fel újra; de a jobbágyfelszabadítás után a 

nagybirtokokon megnıtt szakember hiány is növelte a gazdasági ismeretekben való jártasság 

szükségességét. A legtöbb esetben – természetesen nemcsak a nagybirtokokon, sıt inkább a 

                                                 
329 Jóllehet, ennek érdekében elıbb a megyei gazdasági viszonyok felmérésre lett volna szükség. A megyei 
földviszonyok, a tenyésztett állatok és a termesztett növények összeírására több kísérlet is történt, ám végül is 
nem készült áttekintı elemzés a megyérıl. Egy göcseji uradalomról viszont többrészes jószágismertetés jelent 
meg a Gazdasági Lapokban 1863-ban (341, 359.). 
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kisebb gazdaságokban – a mezıgazdaságban dolgozók, csupán saját tapasztalataikra 

hagyatkozhattak, mezıgazdasági képzésben kevesen vettek részt. Az egyesület ezért az 

oktatás különféle formáinak megteremtésével próbálkozott. „Népszerő értesítıket” 

nyomtattak, „népies módra írt kézikönyvecskéket” állítottak egybe, amelyeket szétosztottak 

vagy megvásárolhatóvá tettek a megye több pontján. Mintagazdaságokat létesítettek, ahol 

változatos fajtájú gyümölcsfák, szılık és más növények termesztését rendszeresítették; 

megjutalmazták azokat a tanítókat, akik iskoláik mellett kiskertet alakítottak ki, hogy ott a 

gyermekek megtanulhassák a szakszerő növényápolást.330 Az állattenyésztés terén is 

jutalmazták a legjobb gazdákat, illetve ínség, vagy az állatok között pusztító járványok idején 

ösztöndíjat adtak azoknak az orvosoknak, akik részt vettek és sikert értek el a bajok 

megfékezésében, valamint ösztöndíjat alapítottak szegény és tehetséges fiatalok számára is. 

 

Az egyesület mőködésérıl az eddigiek alapján kirajzolódó kép szerint a ZMGE nemcsak a 

megye gazdasági életének volt aktív szereplıje és alakítója, de meghatározó szerepet játszott a 

helyi közéletben is. Az egyleti iratok és jegyzıkönyvek azonban, elsısorban 

tárgyilagosságuknál és szőkszavúságuknál fogva nem elegendık ahhoz, hogy az egyesület 

mindennapi tevékenységét értékelni tudjuk. Mindez akkor válik szembetőnıvé, amikor a 

megyei lapokban az egyesületekrıl szóló híradások felé fordul a figyelmünk. A megyei sajtó 

bemutatásakor utaltam már rá, hogy annak meghatározó szerepe volt a lapokat közlönyül 

használó gazdasági egyletek kommunikációjában. A Dunántúli Társadalmi Közlöny, illetve a 

Zala-Somogyi Közlöny segítségével az egylet üzeneteket közvetíthetett a mőködésérıl, 

elsısorban a tagok felé, mivel azonban a lapok bárki által szabadon elıfizethetık voltak, így a 

tágabb olvasóközönség felé is. A szők értelemben vett egyleti híreken (közgyőlések 

idıpontján és napirendi pontjain, a megrendezésre kerülı társas összejövetelekrıl szóló 

beszámolókon) túl számos olyan írást is találunk a lapokban, amelyek az egylet mőködését 

tágabb kontextusba helyezve reflektálnak annak tevékenységére. Nemcsak a tagok tollából és 

olykor igencsak kritikus hangon. Ezek az írások érzékletesen egészítik és ellenpontozzák az 

egylet belsı irataiból kibontható információkat. 

Már az alakulást követı télen megszólaltak az elsı panaszos hangok a Dunántúli 

Közlöny – nevét nem vállaló – szerzıje tollából: „Én valóban azt hittem, hogy ha majd 

                                                 
330 1868. június 3-án a Gazdasági Lapok ismertetést közölt a zalai egyesület oktatási célú tevékenységérıl. 
Eszerint az egyesület (1) „három rendbeli évi ösztöndíjat alapít azon néptanítók részére, kik a községi faiskolák 
kezelésében, s ezzel összekapcsolva a tanuló ifjuságnak e téreni czélszerő oktatásban magukat kitüntetik. (2) 
Hasonlóan ösztöndíjat alapíttatnak a gyümölcsfa tenyésztési tanulmányokban kitünt tanulóifjuság részéres is. 
Végezetül, (3) a „zalaegerszegi központi kertben a nemesitési és egyéb munkálatokat bármikor mindenki 
megtekintheti, s kivánatra az egyesület kertésze gyakorlati oktatást nyujtani köteleztetik.” 
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mindenki leszoríttatik a politicai térrıl … azonnal tömegestıl térnek vissza az emberek 

egyleti életünkhöz, és kezükbe veendik a gazdasági ügyet, melyt oly hálátlan módon 

elhagytak egy idıre. De bizton csalódtam hitemben …, mezıgazdasági egyleteink folytonos 

pangásban vannak. Eddig az volt a mentség, hogy országos győlés, megyei rendezés, s isten 

tudja mi, de hát ma mi lehet a tevéketlenség mentsége? talán hogy a győlések el vannak 

tiltva? én úgy hiszem, itt csak a megyei és bizottmányi ülések értvék, nem pedig az egyleti 

mőködés.”331 Az 1860. év elsı nagy felbolydulása, a gazdasági egyesületek alakítása körüli 

lelkesedés hamar alábbhagyott. Ahogy az 1861. évi februári pátens véget vetett az átmeneti 

alkotmányos idıszaknak, és a „higgadt gondolkodású ember csak magában négy falai között 

politizálhatott veszély nélkül”332 ismét, az egyesület iránti érdeklıdés is lelohadt. Habár az 

egyesület által szervezett rendszeres programok, versenyek, bemutatók láttán a késıi 

szemlélınek úgy tőnhet, hogy az egyesület a nevében foglalt „gazdasági” térre korlátozva 

ugyan, de szorgos munkába kezdett, a kortársak szemében mindez másként látszott. 1863-ban 

Tuboly Victor, a megye 1861. évi másodaljegyzıje (késıbbi alszolgabíró), ügyvéd,333 és nem 

utolsó sorban az egyesület rendes tagja „Észrevételek a zalai gazdászati egylet érdekében”334 

címmel vetette papírra meglátásait az egyesület mőködésével kapcsolatban. „Rossz termést 

ígér az egyesület jövıjére nézve a részvétlenség fagya.” – írta. „Gazdasági egyesületünk alig 

néhány megyei család által tartatik fenn, a többi csak hírbıl, vagy még úgysem ismeri azt.”335 

Ezt a gondolati szálat folytatta a következı hónapban [Egy falusi gazda], aki szintén úgy látta, 

hogy „az intézet eszmében közlelkesedéssel fogadtatott, tetemes pártolással megalakíttatott, 

és azóta egyes lelkes hazafiak munkássága által tartatik életben...”336 Ez azonban – szerinte – 

nem a többiek érdektelensége miatt volt így, hanem az egyesület struktúrájából fakadt: „a 

nagy közönséget részvétlenséggel vádolni nem merészelheti senki …  a tapasztalatok csak azt 

tőntetik ki, hogy a nagy közönség helyzeténél fogva gyakran nem vehet részt a 

tanácskozásokon”. Az alapszabályok szerint mindenki egyformán részt vehetett az egyesület 

köz- és rendkívüli győlésein és a döntéshozásban (jóllehet, az alapító tagok szavazatai a 

pénzügyi kérdésekben duplán számítottak), a gyakorlatban ez valószínőleg mégsem volt olyan 

                                                 
331 Dunántúli Társadalmi Közlöny: 1861. dec.14. „Dunántúli gazdasági egyleteinkhez.” A névtelenségben 
megbújt szerzı talán maga a mezıgazdaság ügyét hevesen pártoló lapszerkesztı, Péterffy József. 
332 Dunántúli Társadalmi Közlöny: 1861. nov. 23. „Hát most mihöz fogjunk?” Ugyancsak névtelen szerzıtıl 
származó cikk. 
333 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1980-81. XIV. köt. 563., Gyimesi Endre: Zalai 
életrajzi kislexikon: 204. 
334 Zala-Somogyi Közlöny: 1863. jan. 1. Tuboly Victor: „Észrevételek a zalai gazdászati egylet érdekében” 
335 Az alapító tagok közül (148 fı) 39-en fizették be 1861–1864 között minden évre alapítványuk kamatjait. A 
rendes tagok közül viszont csak ketten rótták le mind a négy évre a tagdíjat. (Tagdíjfizetési ívek, ZML X. 
107. Zala Vármegyei Gazdasági Egyesület iratai) 
336 Zala-Somogyi Közlöny: 1863. febr. 20. [Egy falusi gazda]: „A zalai gazdasági egyesületrıl” 
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egyszerő. Az egyesület győléseit, legalábbis a közgyőléseket és az igazgató választmányi 

üléseket és a rendkívüli üléseket is legnagyobb részt az egyesület bérelt székhelyén,337 

Zalaegerszegen tartották. Egerszeg mellett Keszthelynek jutott fontos szerep, jó néhány ülést 

tartottak az ottani nagyvendéglı termében is, míg az egyébként sok szempontból preferáltabb 

Nagykanizsa e tekintetben háttérbe szorult.338 A szakosztályi ülések helye változó volt, de 

jellemzıen a szakosztályvezetı lakhelyén tartották ıket. A megyében szétszórtan élı 

tagoknak, és nyilvánvalóan elsısorban a nagyobb városoktól távol élı földmőves, gazdálkodó 

tagoknak a közgyőlésre való elutazás sok idıbe, valamint munkakiesésbe került volna. İk – a 

gazdaság felvirágoztatásában egyébként leginkább érdekelt tagok – voltak hát, akik 

kimaradtak az egylet tényleges munkájából. A cikk szerzıje ezért a megyén belüli gazdasági 

kerületek felállítását szorgalmazta, amely csökkenthette volna a központok túlsúlyát és 

segíthetett volna az okszerő gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésében, a helyi szakértıi 

gárda kiképzésében. A következı évben az egyesület közgyőlésén napirendre is került a 

járásonkénti fiókbizottmányok ügye, mivel azonban a megyei fıispán helyettes kijelentette, 

hogy „járásbeli fiók bizottmányok felállításáról az egyleti alapszabályokban említés nem 

tétetvén [így az] az egylet intézkedési körén kívül esik.”339 Abban az esetben, ha a 

kommunikációt segítı fiókbizottmányok létrehozására mégis sor került volna, a fıispán azt 

„hivatalból akadályozni” kényszerült volna – így a járási fiókok felállításának szervezését az 

egyesület 1864. szeptember 28-i igazgató választmányi ülése felfüggesztette, és a kérdés csak 

1869-ben került újra terítékre. A cikk nem tér ki rá, de a hatékony munkavégzésen túl a 

központosított szervezet az egyesületen belüli hatalmi viszonyokra is alapvetı hatással volt. A 

gazdasági egyesület mőködését ténylegesen meghatározó döntéseknek csak egy része született 

a közgyőléseken. Az operatív munkában sokkal nagyobb jelentısége volt azoknak a 

bizottmányoknak, amelyeket egy-egy ügy kapcsán állítottak fel, és amelyekbe a szakosztályi 

elnökök ajánlása alapján (vagy olykor a nélkül), a közgyőlésen résztvevık választották a 

tagokat. Akik tehát a közgyőlésen nem tudtak jelen lenni, a bizottmányokba való bekerüléskor 

is hátrányból indultak. Igaza van Vári Andrásnak, amikor a tagság vizsgálata kapcsán éppen e 

választmányok összetételét tekinti az egyesületen belüli hatalmi viszonyok vizsgálatához 

                                                 
337 Az egyesület csak az 1880-as évek végén – 1890-es évek elején vásárolt magának saját épületet. 
338 Kanizsa háttérbe szorulását a helyiek nem is hagyták szó nélkül. A Dunántúli Közlöny szerzıje két kanizsai 
úr elégedetlenségét tolmácsolta, amikor a velük folytatott beszélgetés részletét idézte: „az egyesület Kanizsát, 
illetıleg ennek értelmiségét merıben nélkülözni kívánja, és ezért vezetése hiányos, mert Kanizsában, hol a 
kereskedés oly virágzó, mely város zala és somogy fı városául tekinthetı tehát mint ilyen az egyesület életének 
egyik élettere, - tehát itt az egyleti mőködésnek nagyobb mérvben kellene mutatkoznia.” Dunántúli Társadalmi 
Közlöny: 1863. márc. 29. (szerzı nélkül) „Értsük meg egymást.” 
339 ZML X. 107. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület köz-, igazgató választmányi- és rendkívüli győléseinek 
jegyzıkönyvei. 1864. márc. 8-i közgyőlés. 
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statisztikai elemzésre alkalmas tárgynak.340 Sajnos viszont e bizottmányok névsora csak 

kivételes esetben maradt meg. A bizottmányt vezetık nevének említésén túl a többiekre 

többnyire csak a jegyzıkönyvekben szokásos „és többek” kitétellel utalnak az iratok. 

Az egylet szerkezeti felépítése mellett annak pénzügyi gazdálkodását is érte saját 

lapjában – sıt saját tagja által – kritika. 1866-ban a magát [a ZMGE egyik tagja]-ként 

szignáló szerzı vélte úgy, hogy a megyei egyletek mindaddig a pusztán szétforgácsolják a 

nemzet erejét, amíg pénzügyi téren a legszigorúbb rendet nem tartják.341 Márpedig a zalai 

egyesület az évi költségvetésében számos kivetni valót talált. Sokallta a jegyzı fizetését (600 

ft/év), és annak radikális csökkentését javasolta (200 ft/év-re), mondván: az elhivatott 

egyesületi tagot úgyis kárpótolja majd a tudat, hogy jót cselekszik! Soknak tartotta az évente 

mindössze 3-4 napon (a közgyőlések idején) használt szobáért 120 ft-ot fizetni (amiben az év 

többi napján a titkár lakott). Ugyancsak eltúlzottnak érezte az iroda- és postaköltséget (200 

ft/év), különösen ahhoz képest, hogy – mint írta – „a tagok nagyrésze nem kap meghívást”342 

az egyleti eseményekre. Végezetül a szaklapok elıfizetésére költött 80 ft-ot is túlzónak érezte, 

különösen miután azok – a cikk szerzıje szerint legalábbis – olvasatlanok maradtak. 

Az egyesület belsı ügyeinek közlönybeli „kiteregetése” jelzi, hogy a sajtó nem 

pusztán az egyleti élet dokumentálásában vagy az egyleti tevékenység reklámozásában kapott 

szerepet, hanem nagyobb jelentısége volt ennél. A sajtó teremtette nyilvánosságnak ereje volt 

– vagy legalábbis néhányan azt tulajdonítottak neki. Hittek benne, hogy az egyesületi 

mőködés anomáliáinak nyilvános tárgyalása célravezetıbb lehet, mint az egylet saját falai 

közötti megvitatása. Utóbbira talán mód sem volt.  

 

A ZMGE esetében az egyesületi iratok és a sajtó kölcsönösen kiegészítették egymást és így 

tették lehetıvé, hogy az egyesületnek a megye nyilvánosságában betöltött szerepét 

vizsgálhassam. A politikai nyilvánosság alakítására az egyesületnek elvileg két szinten is 

lehetısége adódhatott. Minthogy a megye országgyőlési képviselıinek többsége 

egyszersmind az egyesületnek is tagja volt, rajtuk keresztül az egyesület az országos 

politikába is bekapcsolódhatott. Ez az elméleti lehetıség a gyakorlatban alig-alig jutott 

érvényre, hiszen a kormány a gazdasági egyesületek céljait az ország érdekében támogatta 

ugyan, de mőködésüket szigorú határok közé szorította; vagyis az egyesület nem csak az 

országos, de még a kormány érdekkörébe tartozó helyi döntéshozatalba sem tudott beleszólni. 

                                                 
340 Ld. Vári András: Urak és gazdászok. Argumentum, 2009. 177. 
341 Zala-Somogyi Közlöny: 1866. okt. 20. [a ZMGE egyik tagja]: „A megyei gazdasági egyletekrıl általában” 
342 Értsd: „nyomtatott és kipostázott meghívót” 
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Ezt számos példa igazolja: csírájában fojtotta el a megye fıispánja járási fiókbizottmányok 

ötletét, és így fulladt kudarcba az egyesületnek az a kísérlete is, hogy a vasúthoz közeli 

mellékutak állapotát kijavítsa. Az egyesület nemzetgazdászati osztálya kidolgozott ugyan egy 

indítványt a karbantartási munkálatokról, a fıispán helyettes azonban visszautasította azt, 

mondván „feltőnı és szabályellenes (…) a szakosztálynak a megyei közlekedési utvonalak 

rendezésére vonatkozó tettleges intézkedése, mivel az hatósági intézkedés tárgya.” Az 

egyesület csak véleményezı jogkörrel rendelkezett – azzal is csak felkérésre – máskülönben 

csak kérelmezıként mőködhetett.343  

Az egyesület másrészt a megyei gazdaságpolitikai irányításba próbálhatott 

beleavatkozni, az elıbbieknél valamelyest sikeresebben. Így sikerült, igaz nem kizárólag az 

egyesület közbenjárására, néhány muraközi községnek visszaszereznie a dohánytermeléshez 

való jogot; ilyen minıségben írt indítványt az egyesület a helytartótanácshoz a Balaton-

melléki szılısgazdák négyévi adómentességét kérve, vagy dolgozta ki a „mértéken túli 

koldulás meggátlásáról” szóló javaslatait.344 A mezıgazdaság védelmében indítottak útnak 

többször is segélycsomagot az alföldi gazdák részére, vagy rendeztek kiállítást, melynek 

bevételébıl szintén az ország más területén élı és ínségbe jutott gazdákat támogatták. A 

központi, országos vagy megyei szintő döntéshozatal és igazgatás mellett tehát a gazdasági 

egyesület nem politikai szereplıként, de a döntéshozás – olykor tekintélyesebb, máskor 

kisebb súlyú – tényezıjeként, a politikai nyilvánosság aktív szereplıjeként jelent meg.  

Az egyesületet az új értékek és normák közvetítıjeként, a kulturális átalakulás tereként 

vizsgálva a nyilvánosság más aspektusai mutatkoznak meg. A ZMGE – az egyesület 

bemutatott szervezeti és célkitőzéseiben megmutatkozó sajátosságai miatt – csak 

korlátozottan játszhatott szerepet tagjai kulturális kölcsönhatásba kerülésében. Erre a közösen 

használt egyleti szállás, a közös rendezvények, a versenyek, a bemutatók teremthettek volna 

lehetıséget. Ezek a lehetıségek azonban – már amennyire a források vizsgálni engedik – 

többé-kevésbé kihasználatlanok maradtak, amennyiben segítségükkel nem (sem) valósult meg 

a tagság eltérı társadalmi állású tagjainak keveredése, inkább a tradicionális határok 

fenntartása dominált. Más szempontból viszont az egyesület mégis az újdonságok közvetítıje 

volt. Az új termelési eljárások megismertetését a versenyek és a bemutatók, az új eszmék és 

gondolatok terjesztését az egyesület kiadványai és az egyesület támogatásával létrehozott 

                                                 
343 ZML X. 107. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület köz-, igazgató választmányi- és rendkívüli győléseinek 
jegyzıkönyvei. 1864. szept. 28. 
344 ZML X. 107. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület köz-, igazgató választmányi- és rendkívüli győléseinek 
jegyzıkönyvei. 1866. márc. 20. 
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iskolák segítették. Ennyiben az egyesület a korszak kulturális változásainak önálló tényezıje 

volt. 

 

2. A megye területén mőködı más egyesületek a helyi sajtóban 

 

A megye más egyesületeivel kapcsolatban közel sem ennyire szerencsések a forrásadottságok. 

Saját iratanyaga ugyanis a kataszterben szereplı egyetlen további egyletnek sem maradt fenn, 

így azok mőködésérıl szinte kizárólag a sajtóban megjelent információkból értesülhetünk.  

Ráadásul a ZMGE-hez képest a többi egylettel kapcsolatban még a sajtó is szőkszavú 

forrásnak bizonyul, hiszen míg elıbbinek a megyei lapok hivatalos közlönyei voltak, más 

egyesületekkel csak érintılegesen foglalkoztak. 

Fontos szerephez jutott a sajtó egy-egy új egyesület létrehozása kapcsán, amennyiben 

– mint bárki és egyben sokak számára hozzáférhetı médium – a lapok kiváló lehetıséget 

nyújtottak az alapítási felhívás közzétételére. Ebbıl a mőfajból példaértékő a Dalárda alapítási 

tervérıl szóló hír 1862-bıl: „Honfiúi tisztelettel s bizalommal kéri fel az indítványozó testület  

városunk t. mőkedvelıit, hogy e hó14-én délelıtti 10 órakor a „Zöldfa” vendéglı egyik 

helyiségében (melyet Neusiedler P. vendéglıs úr e czélra készséggel átengedett), ez ügyben 

tartandó győlésen rang- és valláskülönbség nélkül egyedül hazai mővészetünk érdekében 

megjelenni szíveskedjenek.”345 

Az egyesületek többségének a korszakban, de alakulásukkor még különösen, nem volt 

saját háza, hanem egy-egy alkalomra béreltek helyiséget. Nagykanizsán leggyakrabban a 

Zöldfa, a Korona vagy a Szarvas vendéglı biztosított teremlehetıséget az egyesületeknek,346 a 

Zöldfa (1863-tól) nyaranta ráadásul kerthelyiségét is megnyitotta.347 Zalaegerszegen, a város 

fıutcáján álló Arany Bárány szálló volt az egyetlen nagyobb összejövetelek megrendezésére 

alkalmas intézmény, ezen kívül néhány egyesület – köztük például a ZMGE – magánházak 

egy-egy külön bejáratú helyiségét bérelte, majd aztán évek múltán vásárolt vagy épített saját 

egyleti szállást.348 Jóllehet, korábban szokásban volt az is, hogy a községháza biztosított 

termet az egyesületeknek, de 1862-ban ennek a gyakorlatnak véget vetett a budai helytartó 

                                                 
345 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. szept. 10. 
346 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. jan. 1. 
347 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. máj. 20. 
348 Az egyesületek, pontosabban a kaszinók székház építési stratégiájával kapcsolatban ld. Eıry Gabriella: 
Kaszinók, részvénytársaságok és hitelek Aetas 2010/2. 101–117. E szerint az önálló székház felépítése vagy 
megvásárlása a vidéki, 1848 elıtt épült kaszinók esetében rendre idıben késıbb következett be a városi vagy 
késıbb alapított kaszinók hasonló beruházásaihoz képest. Ennek oka azonban – a szerzı szerint – nem a korai 
alapítási idıpontban vagy a kedvezıtlen elhelyezkedésben keresendı, hanem az egyesület bejárt fejlıdési ívével 
és a 19. század végi beruházási kedv hatásának elterjedésével áll összefüggésben. 



150 
 

leirata. „Szükségtelen… fejtegetnem, miként két oly különbözı irányú és tevékenységő 

testületnek, mint a községi elöljáróság és a casinó egyletnek egy épületbeni elhelyezése a 

közszolgálat érdekével össze nem egyeztethetı, és hogy abból egyébb hátrányos 

következmények is származhatnak”349 – szólt a leirat, végsı soron finoman jelezve, hogy a 

kormányzat szemében egyáltalán nem kívánatos a lokális politikai hatalom és a társasági élet 

egymással való keveredése. 

 

2. 1. Az egyesületek tagsága 

 

Miután az egyesületek tagságának névsora nem maradt ránk, csak közvetetten van lehetıség 

annak – a már többször hangsúlyozott, alapvetı és lényegi – kérdésnek a vizsgálatára, hogy 

milyen szerepet tölthettek be a megyei társaságok a rendi- és vallási alapon tradicionálisan 

elkülönülı csoportok keveredésében. A ZMGE mőködését vizsgálva láthattuk, hogy – 

hasonlóan az ország más gazdasági egyesületeihez – nem annyira a rendi csoportok 

összeolvasztása, mint a közöttük lévı határvonalak új technikákkal való fenntartása volt a 

jellemzı gyakorlat: mint például a fizetendı tagsági díj révén létrejövı csoportok egyesületen 

belüli eltérı státuszának kialakítása, a patrónus-kliens viszony alapján„kikényszerített” 

belépések/beléptetések, a tagság nagyobb részének kirekesztése a döntéshozatali folyamatból 

a bizottmányok felállítása révén stb.350 A két legrégebbi kanizsai egyesület (a keresztény 

Polgári Egylet és az izraelita Kaszinó) ugyancsak inkább az elszigetelıdést, semmint az 

összeolvadást képviselte – vallási tekintetben. Ebben a közegben újszerőnek számított a 

Dalárda felhívása, amely „rang- és valláskülönbség” nélkül mindenkihez szólt. A Dalárda a 

vallási nyitottság gyakorlatának alkalmazásával haladóbbnak bizonyult a vele egy idıben 

mőködı egyesületeknél, és megelızte a megyei sajtóban a zsidók és keresztények 

összeolvadásáról csak néhány évvel késıbb kibontakozó polémiát is. Ahogyan a sajtóról szóló 

fejezetben részletesen bemutattam, a megyében majd csak 1866 végén lett a nyomtatott 

nyilvánosság témája a zsidók emancipációja. Azzal egy idıben viszont, hogy a Zala-Somogyi 

Közlönyben (is) zajlott a vita az egyenjogúsítás egyik lényegi elemének tartott kérdésrıl, a 

nyelvhasználatról, megfogalmazódott az igény néhány kanizsai polgárban is, hogy a magyar 

nyelv ismeretét a Magyar Társalgó Egyesület keretein belül szervezett formában is terjesszék. 

Ez volt a megye elsı – és a korszakban egyetlen – egyesülete, ahol – a kimondott célok 

                                                 
349 ZML, IV. 250. Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/3375. sz. 
350 Mindazonáltal itt fontos megjegyezni, hogy a ZMGE rendes tagjai között két nıt, valamint két izraelita 
vallású tagot is sikerült azonosítani. 
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szerint legalábbis – a felekezeti kérdés valóban jelentıségre tett szert. Az egyesületet ugyanis 

– ahogyan fentebb már volt róla szó – a nagykanizsai izraeliták közössége alapította azzal a 

szándékkal, hogy a tagok ott magyarul tanuljanak. A vállalkozás célja tehát nem más volt, 

mint a többségi társadalom által elvárt elsı és legfontosabb asszimilációs elvárás beteljesítése: 

a nyelvi magyarosodás.   

A Dalárda Zöldfában rendezett, elsı közgyőlésen a „szép számban” összegyőlt 

érdeklıdık az alapszabályok kidolgozásával megbízott 12 fıs választmány elnökének Belus 

József gyógyszerészt (késıbbi polgármestert) választották.351 Az alakuló társaság az 

alapszabályokat – némi szükségszerő hivatali huzavona után – tíz hónap múlva, 1863 

júliusában „véglegesen megerısítve” kapta vissza. Ekkor az ideiglenes választmány az 

izraelita iskola egyik helyiségében tartott közgyőlést, ahol némiképp elégedetlenül állapították 

meg, hogy a társaság egyébként szépen gyarapodó pártolói közül még mindig hiányzik a 

„mesteremberi osztály.”352 A tagság feltétele csupán az erkölcsi feddhetetlenség volt, de a 

felvételhez szükséges volt a meglévı tagok általános szótöbbséggel elfogadott választása. A 

belépéskor fizetendı tagdíj 2 o.é. forint volt a „mőködı tagok” számára, ennek duplája a 

„pártoló tagoknak”.353 A következı közgyőlésen Belus mellé az izraelita Ebenspanger Lipótot 

választották alelnöknek, kinevezték a karmestert (Goldstein József), a másodkarmestert, aki 

egy személyben a levéltárosi feladatokat is ellátta (Rózsavölgyi Antal), a titkárt (Tóth Vince) 

és a pénztárost is (Weiser József).354  

A Zala-Somogyi Közlöny más egyesületek tisztviselı választási eredményeirıl is 

rendszeresen hírt adott, illetve arra is volt egyszer példa (1865. január 1-jén), hogy mintegy 

címtár-szerően, a lap közzétette a Nagykanizsa néhány egyesülete vezérkarának névsorát. 

 

2. 2. Az egyletek mőködése, szerepük a megyei társasági életben 

 

A Dalárda iránti kezdeti lelkesedés elült, és helyébe hamar a tagok el-elmaradozásáról szóló 

híradások léptek. Szeptemberben a Dalárda már arról panaszkodott a Zala-Somogyi Közlöny 

hasábjain, hogy apad a tagok száma,355 decemberben pedig kevesellte a koncerten megjelent 

közönséget.356 A következı év elejének sikeres farsangi bálja után (errıl lentebb még lesz 

szó), 1864 tavaszán újabb sikertelen koncertrıl szólt a tudósítás, amely „sem a 

                                                 
351 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. szept. 20. 
352 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. júl. 1. 
353 OL D 216 87787/1862 
354 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. júl. 20. 
355 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. szept. 10. 
356 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. dec. 10. 
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várakozásoknak, sem a mővészet érdekében nem felelt meg kellıleg.”357 Az az évi nyári 

tisztújítás során új elnököt is választott magának a daltársaság (Szép Károly, korábbi 

városbíró személyében), aki bízott benne, hogy az akkori, „harmincat felülmúló” tagszámmal 

bíró egyesület újra megerısödik, hogy „ne kelljen a föloszlatástól félni”.358 Bár 1864-ben is 

volt néhány sikeres estje, a társaság mégis folyamatosan küzdött a tagok érdektelenségével és 

emiatt a föloszlástól való félelemmel. 1865 tavaszára valami megváltozott. Legalábbis a 

Közlönyben ekkor napvilágot látott keserő hangú kirohanásban a Dalárda „vezetıit” nem a 

tagok elmaradozása miatti veszélyek okán, hanem azért támadták, mert éppen hogy túl sok és 

túl fiatal új érdeklıdı jelent meg az egyleti eseményeken. A generációk közötti örök 

konfliktusok, úgy tőnik, megmérgezték a Dalárda életét. A probléma gyökere az írás szerint 

az volt, hogy a vezetık az anyagiakra fektették a hangsúlyt, miközben elveszett a „nemes 

eszme”, elmaradoztak a régi tagok, „helyettük minden győlési bejelentés nélkül tódulnak be 

széles nadrágba oly gyermekek, kik alig törölték le a szájokról az anyatejet; kik is, hogy 

férfiak közt helyet foglalhatnak, alig férnek meg bırükben, s nem tekintik, kit mikor és 

hogyan bántanak meg. Ily körülmények közt vajmi bajos a koros tagoknak oly mellett állni, a 

kiknek fogalmuk sincs a dalárda magasztosságáról, szellemérıl, kik nem is értik voltaképpen, 

mi a dalárda, sült krumpli-e vagy Gesangsverein?”359 

Ami gondot okozott a Dalárda mindennapi mőködése során, az éppen, hogy jól jött az 

olyan különleges alkalmakkor, mint amilyen például egy farsangi bál volt, amit éppen a 

fiatalok látogattak a legnagyobb számban. Az egyesületek szervezésében lebonyolított 

bálokról, táncestélyekrıl, elıadásokról vagy jótékonysági rendezvényekrıl a sajtó gyakran 

beszámolt. Ezek az események fontos szerepet töltöttek be az egyesületek életében: fontos 

szerepet játszottak a tagok közös identitásának kialakításában vagy megerısítésében, valamint 

– nem utolsó sorban – a táncmulatságokon vagy egyleti estélyeken a belépti díjakból 

összegyőlt összeg jelentısen hozzájárulhatott az egyesületek költségvetésének bevételi 

oldalához. Másfelıl ezek események szoros kapcsolatba hozták az egyesületet és a megye 

közönségét: reklámot jelentettek az egyesületek számára, amennyiben egy-egy jól sikerült 

nyilvános esemény új tagokat vonzhatott a társaságba; valamely sikeres akció (bemutató, 

kiállítás, mővészeti-, felolvasó-, szavalati estély) megerısíthette az egyesület legitimitását is. 

Nem csoda hát az sem, ha az ilyen, egyesületi élethez kapcsolódó, de az egyleti 

mőködésben mégis rendkívülinek számító események még inkább magukra vonzották a 

                                                 
357 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. ápr. 20. 
358 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. júl. 10. 
359 Zala-Somogyi Közlöny, 1865. ápr. 20. 
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hatalom ellenırzı tekintetét. Nehogy valami kicsússzon az ellenırzés alól, a fıispáni helytartó 

minden megrendezni szándékozott esemény tervezett programját jó elıre hivatalába kérette és 

ellenırizte. Hogy ma mégis alig-alig találhatók nyomai ennek a korszakban teljesen 

szokványos hatósági eljárásnak a fıispáni iratanyagban, az talán arra utal, hogy az 

egyesületek igyekeztek elkerülni konfliktust, hiszen az – végsı esetben – mőködési 

engedélyük megvonásával is járhatott volna. 

A fennmaradt esetek közül való az alábbi, amely jól példázza, hogy a fıispáni 

helytartónak hivatalánál fogva milyen mélységig kellett belemerülnie az egyes elıadás 

tervezetek elemzésébe, ami túl azon, hogy roppant idıigényes, ráadásul meglehetısen 

szubjektív folyamat is volt. Ezzel kapcsolatban, az utolsó fejezetben egy – az itt következı 

példához hasonlóan sümegi – botrányosra sikerült színházi elıadás példáját fogom még 

bemutatni. 

1863. április „16-án éjjel 10 órakor kitört tőzvész 41 házat hamvasztott el [Sümegen] – 

f. hó [május] 28-án Szabadi Frank Ignácz a kedvelt bakonyvidéki néphegedős közremőködése 

mellett zenészeti és szavallati estélyt rendez a helybeli Casinó.” Az 1 o.é. ft-os belépıt 

megváltók a tervek szerint a következı mősorszámokat láthatták és hallhatták volna: 

 

„– Elsı szakasz 

1. Nyitányul: „Attila” elıadja a helybeli zenekar 

2. Fohászkodás, költemény Bajzától, szavalja Simon Vendel úr 

3. Ivánfai dal, Franktól, elıadja a szerzı a helybeli zenekar kísérete mellett 

4. Honfi dal, Petıfitıl, elıadja a helybeli p. dalárda 

5. Repülj fecském, Reményitıl, zongorán elıadja Horváth Ida kisasszony 

– Második szakasz 

6. Pusztán születem dal, énekli Szalmay Etelka kisasszony 

7. Hunyadi László, ballada Petıfitıl, szavalja Szőcs Miklós 

8. Verbung, Frank Ignácztıl , elıadja a szerzı a helybeli zenekar kísérete mellett 

9. Sümegi Emlék, dal, elıadja a helybeli p dalárda 

10. Komlókerti Emlék, Frank Ignácztól, zongorán elıadja Horváth Laura kisasszony.” 

 

A zalai fıispáni helytartó, Novák Ferenc két ponton talált kivetni valót a programban. Elıször 

is „Bajzának a Fohászkodás czímő költeménye helyett ugyanannak Honfidal czímő 

költeménye lesz szavalandó” – írta, másodszor „a Hunyadi László czímő balladából pedig az 

1sı és a 20ik strófa kihagyandó. – Végre, mivel a programmban foglalt Sümegi Emlék czímő 
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dal tartalmáról az idı rövidsége miatt magam most már meg nem gyızıdhetem, ennél fogva 

utasíttom [Póók Alajos tapolcai járási]360 esküdt urat: miszerint a kérdéses dalt bírálat alá 

vegye, s ha azt az elıadásra politikai szempontból alkalmasnak találja – annak eléneklését 

megengedem, ellenkezı esetben annak elıadása eltiltandó s a dal szövege hozzám 

felküldendı.”361 Novák ezen kívül tájékoztatást kért a befolyt pénzösszeg nagyságáról és 

további sorsáról. 

 Az esküdt nem talált kivetni valót a „Sümegi emlékben”, de Bajza „Fohászkodás”-a, 

illetve Petıfi balladájának kifogásolt versszakai végül – az esküdt jelentése szerint – valóban 

kimaradtak a mősorból, amelyen „semmi kormányellenes kitőntetésnek legparányibb szikrája 

sem tapasztaltatott lenni.”362 Bajza 1849-ben született versében (amely 1861-ben jelent meg 

nyomtatásban) „lázadó panasszal fordul Isten ellen, hogy bukni engedte a legszentebb 

ügyet,”363 és – a szöveget olvasva – érthetı a helytartó abbéli aggodalma, hogy a vers talán 

túlzottan is feltüzelné a hallgatóságot.364 Petıfi – 1848-ban keletkezett és ugyancsak 1861-ben 

megjelent – balladájának megcsonkítása viszont kétélő döntés: az inkriminált két szakasz 

elhagyása, ha tompítja is a vers hangját, üzenetét mégis közvetíti; ráadásul Hunyadi László (és 

az ıt lefejeztetı V. László) alakja és története a korszakban Erkel operája (Hunyadi László, 

1844) és Arany balladája (V. László, 1853) nyomán – talán – egyébként is ismert lehetett. A 

végül probléma nélkül lezajlott mősort több, mint 130-an hallgatták meg,365 a jótékonyan 

adakozni és/vagy az esten való részvétellel kikapcsolódni vágyók köre nagyobb volt, mint a 

kaszinó tagsága.366 

A táncos mulatságok ennél rendszerint több résztvevıt vonzottak. Bár a Dalárda 1864-

ben rendezett álarcosbálján csak „közel száz álarcos” mulatott, a Dalárda szellemének 

megrontójaként kárhoztatott fiatalság ez alkalommal olyan sikerre vitte a mulatságot, 

„amilyenre a Kanizsaiak nem emlékeznek. Volt pompa – jó kedv s elegancia mindenképp 

                                                 
360 Zala megye archontológiája szerint Pók Alajos 1867. május 6. – 1872. január 9-e között volt a tapolcai járás 
esküdtje, míg a kérdéses idıszakban, 1862 és 1865 között Terplán Lajos, Németh Pál, illetve Székely Adolf 
töltötték be a posztot. Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája, Zalaegerszeg, 2000. 317. 
361 ZML IV. 250. Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/2932. sz. 
362 u. o. 
363 Badics Ferenc: Bajza József kiadatlan forradalmi költeményei. Irodalomtörténeti Közlemények 1924. 34. évf. 
111–117. 114. 
364 Példaképpen három versszakot idézek: Törvényhez s hazához /Aki hő vala,/Mint az úti rabló/Vérpadon 
hala./S akinek szivében /Nem volt semmi szent,/Aki rabla, gyilkolt,/Vére, élte, ment. //Égbıl a szabadság /Védre 
nem talált/Érte harcoló nyert/Láncot vagy halált;/És ki ezred óta/Annyit vérezett, /Eltapodni hagytad /A hıs 
nemzetet.//A jámbort nyomorral,/Kínnal halmozád/Eskü- s szószegıket/Megjutalmazád;/A pokol kigyóit/Itt 
megfészkeléd,/S gaz merény uralmát/Gyızni engedéd.  
365 A jótékonysági est bevétele 136 o.é. ft volt, 1 o.é. forintos belépti díj mellett. (Emellett további 100 forint 
adományt is győjtöttek a szervezık.) ZML IV. 250. Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/2932. sz. 
366 1859-ben 42 fı. Ld. ZML IV. 151 Megyefınöki iratok 1859, 187. dob. VI. D. 658. sz. 
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kielégítı.”367 A Zöldfában rendezett szilveszteri mősoron már 400-an vettek részt: a tánc csak 

éjfélkor állt meg néhány percre (amíg szólt a Himnusz és a Rákóczi-induló) aztán hajnali 4-ig 

folytatódott a mulatság. A résztvevık között sokan voltak a vidékiek, köztük több „tek. 

földesúr is”. A népszerőséget jelzi az is, hogy jóllehet a rendezık kikötötték, hogy a helyben 

(Nagykanizsán) lakó nem tagok nem vehetnek részt a mulatságon, „mégis sokan voltak, akik 

tagdíjat nem fizetnek, de a mulatságon mégis részt vettek”, a tagok közül pedig sokan az 

ingyenes családi jeggyel visszaélve kisgyerekeiket is elvitték a bálba, „kik nem valók oda 

még”.368 A Polgári Egylet táncos estjei is népszerőek voltak, 1863-ban az egylet alakulásának 

24. évfordulójára369 rendezett ebéden 100 fıre terítettek, az esti táncvigalomban ugyancsak 

„számos közönség” vett részt;370 két évvel késıbb a 80 fıvel megtartott közgyőlést 200 fıs 

táncmulatság követte.371 Az estélyeken az egyesületek megmutathatták magukat a megye 

közönségének mint önálló intézmények, egy-egy jól sikerült mulatság híveket szerezhetett a 

társaságoknak, és hosszú idıre beszédtémát adhatott, nemcsak a résztvevıknek, de 

mindazoknak, akik a társasági hírekre (vagy pletykákra) fogékonyak voltak. De a 

megmutatkozás lehetısége nem is annyira az egyesületek szempontjából jelentıs, hanem 

inkább a résztvevık számára jelentett kiváló fórumot e tekintetben. Zala megyében, a 

korszakban egyik nagyobb városban, és pláne a kisebbekben, nem volt még sétálóutca, korzó, 

közpark, egyszóval olyan nyilvános tér, amely – emlékezzünk Sennett elméletére – alkalmas 

lett volna a társas- vagy közéleti tapasztalatszerzésre. Ahol szemlélıdıként (vagy színészként) 

másokat látva, másoktól tanulva tudtak volna a résztvevık szerepeket, viselkedésmintákat 

megismerni és megtanulni; illetve saját viselkedésükkel és megjelenésükkel üzenetet 

közvetíteni. Az egyesületek nyilvános rendezvényei részben pótolni tudták ezt a hiányt. 

Jóllehet, az egyesületi bálok valamelyest mindig zártak maradtak: mivel a belépıjegy ára 

egyes esetekben akár az éves tagdíj nagyságát is elérhette (a sajtóból ismert esetekben a 

legtöbbször 1 o.é. ft körül volt), a mindenki számára nyitottként hirdetett estélyeken mégsem 

tudott bárki részt venni. (A következı fejezetben a nem egyesületi bálok kapcsán még lesz szó 

a társadalmi keveredés és mintaadás/átvétel kérdésérıl.) 

Közismert a báloknak, illetve a báli viseletnek mint a nemzeti ellenállás formájának a 

jelentısége is.372 Lukács Anikó nemzeti divatmozgalmat visszaemlékezések alapján kutató 

                                                 
367 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 10. 
368 Az összes idézet a Zala-Somogyi Közlöny 1865. jan. 10-i beszámolójából való. 
369 A kanizsai Polgári Egylet, a források egybehangzó állítása szerint 1836-ban, nem pedig 1839-ben alakult. 
370 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. febr. 1. 
371 Zala-Somogyi Közlöny, 1865. febr. 10. 
372 Deák Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 1851–1852-
ben. Aetas 1995/4. 27–58. 
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munkájából tudjuk, hogy az 1850-es és 1860-as évek fordulóján – bár hogy pontosan mikortól 

és mi okból, arról a visszaemlékezık véleménye megoszlik – a korábbinál is erıteljesebben 

kezdett terjedni a magyar viselet. Lukács ezt – az egyik visszaemlékezı, Vezerle Gyula, alias 

Viola szavait kölcsönvéve – a következıképpen értékeli: „a demonstráció eszköze azért lett 

éppen a nemzeti viselet, mert – szabad sajtó és egyházak hiányában – nem volt más mód 

»bizonyítani, hogy mi magyarok vagyunk, és azok is akarunk maradni«.”373 Ennyiben a 

„nemzeti öltözet viszonylag szabad, nehezen szabályozható, mindenki számára könnyen 

érthetı, közösséget formáló kommunikációs eszköz szerepét tölti be.”374 

 Az egyleti estélyekrıl szóló beszámolókban Zalában sem ritka az efféle megjegyzés: 

„Számos közönség, a hölgyek nagyrészt egyszerő magyar öltönyben.”375 Az 1863-as báli 

szezon után azonban éppen ellenkezıleg: a lap a következıképpen számolt be a kereskedelmi 

egylet táncvigalmáról. „Jövedelmezı volt, csak az a baj, hogy közben-közben botrányos 

fütyölések hallatszottak, s a magyar öltöny ritka volt, mint a fehér holló. Különösen 

megrovást érdemelnek izraelita hölgyeink, kik nagy nehezen vevén föl a magyar öltönyt, alig 

várták, hogy letehessék.”;376 Ugyancsak az izraeliták nem kellıképp magyaros viseletét kéri 

számon a lap egyik szerzıje Dalárda 1864. évi szilveszteri táncos estélyével kapcsolatban.377 

 

Hogy az egyletek politikailag nem minden esetben voltak semlegesek, az a kezdetektıl fogva 

nyilvánvaló – az idı elırehaladtával azonban politikai elkötelezıdését néhány egylet egyre 

nyíltabban vállalta. Az 1865-ös követválasztások során például a Polgári Egylet küldöttséget 

menesztett a nagykanizsai kerületi jelölthöz, a korábbi ciklusban is a várost képviselı 

Sümeghy Ferenchez, és egyleti vacsorára hívta.378 A kiegyezés elıtt – miután a politikai 

egyletek alapítását az 1852-es törvény határozottan tiltotta – nem léteztek politikai társaságok, 

(és még a kiegyezést követıen is mindennapos volt a politikai és a nem politikai egyletek 

keveredése) és az egyesületek leggyakrabban még a politizálás gyanúját is igyekeztek 

elhárítani magukról. Ebben a szituációban jelentett apró, de annál határozottabb elmozdulás 

ez a nyíltan vállalt elkötelezıdés. 1865-ben, az augusztusi fıispáni beiktatásakor a ZMGE 

                                                 
373 Ld. Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas 
2008/3. 46–63. 55. 
374 u. o. 56. 
375 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. febr. 10. 
376 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. márc. 10. 
377 Zala-somogyi Közlöny, 1865. jan. 10. Messzire vezetne azonban annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az 
izraeliták nem kellıen magyaros viseletének bírálatában mekkora szerepe van a kommentátor személyes 
megítélésének, illetve – elıbbivel részben összefüggésben – az izraelitákkal szemben támasztott – és már a 
dolgozatban is többször említett – asszimilációs elvárásoknak. 
378 Zala-Somogyi Közlöny, 1865. okt. 10. 
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tagjai – élükön az egylet elnökével (a néhány hónappal késıbb az alispáni széket elfoglaló 

Botka Mihállyal) – is részt vettek egy politikai jellegő aktusban. Ez azonban legfeljebb a 

habermasi értelemben használt „reprezentatív nyilvánosság” megnyilatkozásaként értékelhetı. 

Az egylet tagjai ugyanis csatlakoztak az új fıispán, gróf Festetics György elé a 

megyehatárhoz kivonuló fogadóbizottsághoz. Lévén, hogy Festetics politikai 

elkötelezıdése379 éppen nem állt összhangban a ZMGE jellegadó tagjaiéval, valószínőbb, 

hogy a ZMGE részvétele a kivonulásban nem annyira a politikusnak, mint egyszerően inkább 

az egyesületi tagtárs tiszteletének szólt. 

 

3. Összegzés 

 

A megyei nyilvánosság intézményesült formái (a sajtó és az egyesületek) mőködésének 

áttekintése után érdemes néhány általánosabb megfigyelés rögzítése. Az 1852. évben 

bevezetett – és legalábbis az 1848-as vívmányokhoz mérhetıen – drasztikus sajtó- és 

egyesületi szabályozás bizonyára megtörte, de végleg meg nem akasztotta a nyilvánosság 

fórumainak reformkorban megindult kibontakozását. A forradalmat követı katonai 

kormányzat, majd a provizórium idıszakának bénító hatása után, az 1850-es évek közepétıl 

kezdve a közélet dermedtsége lassacskán oldódni látszik, hogy azután majd az 1860-61-es 

autonóm rendszer alatt új lendületet kapjon. 1861-ben megindult a megye elsı két lapja, 

amelyekhez a következı évben egy újabb is társult; az egyesületi színteret pedig a megyében 

korábban nem létezı egylettípusok megjelenése élénkítette fel. Jóllehet, a megye 

lakosságának nagyobbik része – különféle okokból: fizikai távolság, anyagi áldozatok, 

alacsony alfabetizáció stb. – még így is kívül maradt a nyilvánosságnak ezen a fórumain, de – 

legalábbis, ami az egyleteket illeti – az újabb típusú társaságok (segélyegyletek, dalárdák) 

megjelenésének köszönhetıen valamelyest kiszélesedett a résztvevık köre. A sajtóban 

közzétett tartalmak, a sajtóban és az egyesületekben is képviselt értékek, gondolkodásmódok 

(mint amilyen például a racionális gazdálkodás, a felekezeti egyenjogúsítás, vagy éppenséggel 

maga a nyilvánosság erejébe vetett hit) számottevıen hozzájárultak a fogyasztók és 

résztvevık kulturális horizontjának tágításához. A mentalitás formálásában betöltött szerepük 

elvont síkja mellett ugyancsak fel kell figyelni az egyesületek és a sajtó mőködési 

gyakorlatának szakszerőbbé válására is. A sajtót illetıen Buzinkay egyenesen 

                                                 
379 Festetics, „a Georgikon alapítójának nem egészen azonos formátumú és irányú unokája” 1849-ben, 34 éves 
korában alezredesként szerelt le a császári hadseregbıl, és birtokaira vonult vissza. 1864-ben az OMGE 
elnökévé választották, amely tisztét 1867 februárjáig, az Andrássy-kormány hivatalba lépéséig viselte, amikor a 
király személye körüli miniszterré nevezték ki. (Ld. Vári András: Urak és gazdászok, 2009: 150. és 172.) 



158 
 

„újjászületésrıl” beszél,380 amely a korszak korlátozott lehetıségei ellenére kialakította a 

„polgári stílust.” Az egyesületi térben ugyancsak megfigyelhetı bizonyos 

professzionalizálódás. Miközben az egyletek egyenként olykor komoly küzdelmet folytattak 

(a hatóságokkal) azért, hogy megalakulhassanak, majd pedig (saját tagjaik érdektelenségével), 

hogy fennmaradhassanak, az egyleti paletta egészét szemlélve mégis kibontakozni látszik 

bizonyos szakszerősödés, mint amilyen például az alapszabályok egységesítése (éppen a 

hivatali akadékoskodást elkerülendı),381 vagy a sajtó nyilvánosságának bevonása a mőködés 

során felmerülı problémák megoldásának sürgetésére (ahogyan azt a ZMGE és a Dalárda 

esetében is láthattuk). Összességében a neoabszolutizmus kori intézményesült nyilvánosság 

vizsgálata Zala megyében azt a tézist látszik alátámasztani, amely szerint az 1848/49-es 

eseményeket követı idıszak nem a reformkorban megindult társadalmi átalakulási folyamat 

végzetes megtörése, ehelyett „egy idıben behatárolható, de el nem szigetelhetı 

szakaszként”382 illeszthetı a nyilvánosság fejlıdésének történetébe. 

                                                 
380 Buzinkay Géza: Az abszolutizmust túlélı és újjászületı magyar sajtó, 1849–1867. In: Kókay György – 
Buzinkay Géza – Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest, 2001. 113–133. 
381 „Csináljunk olyan szabályokat, melyeket mentıl elıbb megerısítenek. Nem az a fı dolog, mi van vagy mi 
nincs a szabályokba írva, hanem az, hogy miként teszünk a megalakulás után.” – írta a Gazdasági Lapok egyik 
név nélküli szerzıje, 1860. dec. 13-án.  
382 K. Lengyel Zsolt: Neoabszolutizmus vagy önkényuralom? Aetas 2008/3. 237–255. 255. 
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V. A nyilvánosság nem intézményesített fórumai 

 

A nyilvánosság eddig vizsgált intézményesült formái mellett szükségesnek láttam 

kiterjeszteni a kutatást annak nem intézményesült formáira is. Ez hozzájárul a nyilvánosságot 

mint a kulturális interakciók helyét értelmezı, átfogóbb felfogás érvényesítéséhez. Ahogyan 

az eddigiekbıl is kiderült, a levert 1848/49-es forradalmat követıen a berendezkedı új 

hatalom a társadalmi élet minden szegletét igyekezett az ellenırzése alá vonni. Erre – 

szempontjából – annál is inkább szükség volt, mert legitimitását számos kihívás érte, ezek 

közül ismertetek néhányat a fejezet elsı felében. Azt követıen pedig a korábbi fejezetkehez 

hasonlóan a mindennapok nyilvánosságának egyes fórumait mutatom be, különválasztva 

egymástól a hagyományos típusúakat, illetve azokat, amelyek a korszakban újdonságnak 

számítottak, és amelyek – ahogyan lentebb részletesebben is kifejtem – meglátásom szerint 

jelentıs részben a 19. század során lezajló társadalmi változásoknak, a szabadidıhöz és a 

fogyasztáshoz való új viszony kialakulásának köszönhetik létrejöttüket. 

 

1. A hatalom kritikája – nyílt és passzív ellenállás 

 

A neoabszolutizmus korában az informális szervezıdéseknek, a nem intézményesített 

formában zajló interakcióknak helyet adó mindennapokat is áthatotta a politika, ellenırzése 

alá vonta a hatalom. Deák Ágnes kutatásai egyre többet mutatnak meg a titkosrendıri hálózat 

1850-1860-as évekbeli mőködésének történetébıl.383 Tıle tudhatjuk, hogy nem is csak 

egyetlen – a helyi rendırigazgatókkal kapcsolatban álló, vagy az 1852-ben felállított rendır 

minisztérium „kötelékébe” tartozó besúgókkal dolgozó – informátori hálózat mőködött az 

országban, hanem a fizetett ügynökök mellett esetenként, bizalmi alapon, díjazás nélkül 

dolgozó informátorok is tettek jelentéseket.384 „Emellett egyes ügynökök saját ügynöki 

„alhálózatot” mőködtettek, amelynek tagjai közvetlenül nem álltak kapcsolatban a rendıri 

hatóságokkal, ezért a kimutatásokban sem szerepelhetnek. Voltak továbbá olyan 

foglalkozások, amelyek őzıit – pincéreket, vendéglısöket, nyilvánosház fenntartóit, 

szobalányokat – a rendıri hatóságok természetesen adódó informátoroknak tekintettek, s 

alkalmanként el is várták együttmőködésüket…”385 A titkos besúgóhálózat mellett a 

                                                 
383 Deák Ágnes: Besúgólisták a neoabszolutizmus korából. Aetas 2006/4. 21–44., u. ı.: A besúgók és a 
közvélemény az 1860-as években. Századvég 2006/1. 3–28.; illetve u. ı.: Államrendırség Magyarországon a 
Schmerling-provizórium idıszakában., Századok 2008, 727–771. 
384 Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény… 18–19. 
385 u. o. 19. 
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felügyelet szokásos formája volt még a megyében uralkodó közhangulatról szóló jelentések 

rendszeres bekérése is. Az 1854 áprilisáig tartó ostromállapot alatt a nagykanizsai katonai 

állomásparancsnokság havonta küldte fel jelentéseit Sopronba, de a rendıri és csendıri 

szervek is rendszeresen készítettek jelentéseket. A szolgabírók által szerkesztett jelentések a 

közigazgatási ügyek teljes körét átfogták. Így kitértek a néphangulatra, a közbiztonság 

kérdésére, az adó- és a katonaügyre, a közlekedési utak és a közmunka kérdésére, a 

kereskedelem és a gazdaság helyzetére, a termésre, az elemi károkra, a községi ügyre, a 

szegényügyre, az árva- illetve az iskolaügyre stb. A jelentést megíró szolgabíró 

vérmérsékletétıl is függıen a jelentések formája és tartalma igencsak változatos lehetett: a 

táblázatos formába szerkesztett, rubrikánként néhány szóra szorítkozó típustól az oldalakon át 

fejtegetett beszámolóig. 

Az ily módon „behálózott” országban nemcsak a nyilvánosság szervezett formáit 

tartotta felügyelete alatt a hatalom, de az informális, eseti vagy magántalálkozók is gyakran 

kerültek a hatalom figyelmének a középpontjába. A cs. kir. soproni katonai kerületi 

parancsnokság iratanyagában is fennmaradt néhány olyan dokumentum, amely illegális(nak) 

tartott – hiszen nem volt ritka az sem, hogy a megfigyelık szervezkedést sejtettek ott is, ahol 

pedig nem volt – eseményrıl tudósít. 1850. augusztus 10-én Kránicz Gáspár nemesvitai 

lelkész arról tájékoztatta a járási fıbírót, hogy községében a lakosság újabb felkelésrıl beszél 

és a nép körében egy forradalmi dal is közszájon forog, amit ráadásul a lesencetomaji búcsún, 

a jegyzı bujtogatására közösen énekelnek.386 A „Magyar Dal”387 címő szerzemény a múltat és 

jelent egybemosva Kossuthot dicsıíti, a forradalmat élteti és Ferenc József vesztét kívánja. 

Legnagyobb érdekessége azonban talán az, ahogyan Kossuth egy évvel korábban kelt vidini 

levelének egyes gondolatait a „nép nyelvére” fordítja. Mégpedig nem is a Görgey „árulásáról” 

szóló véleményét, hanem az Ausztriával való megegyezés olyan lehetséges elképzelését, 

amelyben azt Kossuth egy Coburg herceg magyar királyságával kombinálva tartja 

elképzelhetınek. A Dal szerint: „Koborg Hertzeg let királyunk/Kitől soha el nem állunk/még 

a’ világ áll.”; valamint: „Ledobták Ferentz Josefet/a’ németh fattyu gyermeket/Lett helette 

Koborg hertzeg/az angol királyi gyermek/éljen a’ Király.” Kossuth levelének „végleges 

                                                 
386 Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Commando Ödenburg II. 7 fond, Nr. Eln. 255 (Keszthely, 
1850. aug. 10.) 
387 A szöveget lásd a 8. mellékletben. A verset – egy-két helyen eltérı szövegvariánssal – Deák Ágnes is közli 
tanulmányában, amelyben a vers éneklésébıl kerekedı per anyagát is elemzi. Lásd: Deák Ágnes: Egy 
nótaszerzés története 1850-ben. In: Szajbély Mihály (szerk.): Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a 
hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Magvetı, Budapest, 505–522. Ugyancsak tárgyalja a Magyar Dal 
éneklésének következményeit Hermann Róbert: Zalaiak a cs. kir. hadbíróság elıtt. Az 1849-1850. évi megtorlás 
Zala megyében. In: Molnár András (szerk.): Degré Lajos emlékezete. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 
2009. május 14. Budapest–Zalaegerszeg, 2010. 149–232. 
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változata szeptember 16-án készült el, és Andrássy Gyula, sztambuli magyar követ 

közvetítésével majd' két hónappal késıbb ért Londonba. Egy ottani osztrák kém november 

16-i jelentésében már beszámolt róla... A levél, a benne szereplı vádakkal együtt, hamarosan 

széles körben ismertté vált. Nyomtatásban elsıként, még 1849-ben Lipcsében jelent meg, 

német nyelven, majd ez alapján olaszul, svédül, sıt a cenzúra engedélyével Pesten 

Heckenastnál magyarul is.”388 Tartalma egy évvel késıbb pedig már közszájon forgott, ami jó 

példa arra, hogyan (hol és miként) kapcsolódott a politikai információáramlásba az 

írástudatlan nép. A vitai lelkész bejelentése nagy vihart kavart. Elıbb a sümegi bíróság 

tárgyalta az ügyet, azt követıen az iratok a pesti hadbíróság elé kerültek, amely súlyos 

büntetéssel sújtotta a vádlottakat.389 Szívós János, Buday Sándor iskolamesterek és Vitai 

István segédtanító, akik „a legfölizgatóbb stylben s csász. ı fölsége elleni gyalázásokkal 

szerkesztett dalt énekeltek”390 egy-egy, illetve két évi vasban eltöltendı olmützi várfogságra 

ítélték. A közös éneklésben résztvevı másik két személyt „megkísértett népizgatás s illetıleg 

másodfokú felségsértés” címén hat havi „porkolábi fogság”391-ra ítéltek, amiért énekelték és 

ezáltal terjesztették a felségsértı dalt. 

Egy évtized múlva (1862-ben) ugyancsak egy forradalmi költemény – igaz, ezúttal egy 

publikált vers – borzolta fel a hatóságok kedélyét. Bibók Lajos „Nemzeti szikrák” címő mőve 

a cenzúrával való összeütközés egyetlen elhíresült esete Zalában. Bibók (Bátorfi) Lajos – 

akirıl a sajtó kapcsán már volt szó – a megye lapjaiban (a Zala-Somogyi Közlönyben és a 

balatoni lapokban) is publikált, költı és szerkesztı volt. A „legnagyobb mértékben 

forradalmi”-nak talált költemény ügyében a kir. Helytartó rendelt el vizsgálatot 1861. 

november közepén, egyszersmind felszólította a megye vezetıjét, hogy a „röpiratból” esetleg 

létezı példányokat foglalja le.392 A zalaiak mindeddig mit sem tudtak a füzetrıl, amely pedig 

már a harmadik kiadását is megérte (Debrecen után Nagykanizsán, majd Gyırben is). A 

Helytartó felszólítására azonban a vizsgálat lebonyolításával megbízott fıszolgabíró, Gózony 

Ferenc rövid idın belül felkereste a kanizsai Markbreiter-féle nyomdát, ahol állítólag a 

második kiadást nyomták. Jelentésébıl kiderül, hogy „ezen röpirat múlt évi August. hó 27én 

csakugyan itt N. Kanizsán Markbreiternak nyomdájában mint második kiadás 2000 

                                                 
388 Németh György: Jelen a múlt jövıje. Kossuth vidini levele.  A levél tartalmának ismertetését lásd: 
http://www.mol.gov.hu/a_het_dokumentuma/kossuth_vidini_levele.html; ugyanitt a levél eredetijének másolata 
is látható. 
389 A sümegi tárgyalás jegyzıkönyvei alapján Deák Ágnes hivatkozott cikkében rekonstruálta a lesencetomaji 
búcsún történt felségsértı dal éneklésének történetét. 
390 A Magyar Hírlap 1850. november 9-i hadbírósági ítéletét idézi Deák Ágnes: Egy nótaszerzés története… 520. 
391 u. o. 
392 ZML, IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/12. sz. Bibók Lajos „Nemzeti szikrák” c. 
költeménye érdemébeni vizsgálat 
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példányban nyomatott le. – Ezen példányokból csupán egyetlen példány találtatott a 

nyomdában, - 200 példány – az azon idıben N. Kanizsán Nagy Jakab által adott tilinkó 

hangverseny alkalmával adatott el… A többi példányokat Szobovits Ferdinánd vette kezére, 

kinél még 145 példányból álló készlet levén, lefoglaltatott.” Ezek szerint a vers még az 1860-

1861-es alkotmányos idıszak utolsó hónapjaiban került a nyomdába, és majd csak a 

provizórium idején titulálták forradalminak. A hivatali átrendezıdések miatt a nyomozás is 

megtorpant, a vizsgálattal eredetileg megbízott Bogyay Lajos megyefınök helyébe Novák 

Ferenc fıispáni helytartó ült, aki 1862 februárjában folytatta a nyomozást. Markbreiter 

vallomásában azt adta elı, hogy Bibók mint a tilinkómővész Nagy Jakab titkára „Szobovics 

Ferdinánd az idıbeli Kanizsán tartózkodott cs. kir. rend. alatti tollnok és Horváth Gyula” 

kíséretében jelent meg a nyomdában, és a hangverseny hirdetményekkel együtt rendelte meg a 

Nemzeti szikrák 2000 példányát, amit Wajdits József könyvkereskedésében vett át. A 18 

forintos nyomtatási költségbıl a hangverseny estéjén (vélhetıen az ott eladott példányok 

árából befolyt összegbıl) 3 forintot fizetett ki. „A még hátralévı 15 ftokéti kezességet pedig 

Szobovics Ferdinánd rend. alatti hivatalnok vállalta magára.”393 A Szobovicsnál lévı 

példányokat, valamint a Markbreiter nyomdájában talált egyetlen példányt elkobozták.394  Az 

ügy ezzel le is zárult: Horváth Gyulát Novák idıközben megyei lajstromozóvá nevezte ki, 

Szobovics pedig a Somogy megyei törvényszéknél nyert alkalmazást, karrierjüket nem 

érintette az ügyben való részvétel, és Bátorfi életében sem okozott törést munkájának 

betiltása. Az eset egy volt a sok közül – amit a hatóságok rutinszerően kezeltek. 

 

A hatalomnak nemcsak a titkos bujtogatók, a nyílt ellenállók okoztak gondot, hanem a passzív 

ellenállás legkülönbözıbb formáival is meg kellett birkóznia. Ferenc József elsı 

magyarországi látogatása alkalmával, 1852-ben, a megyét érintve többek között Keszthelyen 

és Balatonfüreden is átutazott. A hivatalos szcenárió395 szerint az uralkodót, aki délután fél 

háromkor érkezett Keszthelyre „mozsárdörgések, harangok zúgása, s az egész vidékrıl 

                                                 
393 u. o. 
394 Szinnyei közlése szerint a Nemzeti szikrákból összesen 80 ezer (!) példányt nyomtattak (a három kiadásban 
összesen). (Szinnyei: Magyar írók… I. köt. 687–689.) 
395 Ennek részleteit felsıbb utasítás rögzítette. E szerint „a kerületi fıispánoknak, a megyei és egyéb 
hivatalnokoknak hivatali területük határán kellett fogadniuk, majd azon végigkísérniük az uralkodót. A községek 
esetében a községi elöljárók, az egyháziak, a hivatalnokok, a testületek, a lakosság és a tanuló ifjúság ünnepi 
öltözetben várták ıfelségét, természetesen a helyi katonai alakulatokkal együtt.” (Manhercz Orsolya: Ferenc 
József 1852-es utazása Magyarországon. A Bach-rendszer szentesítése. In: Gergely Jenı (fıszerk.): Ahogy mi 
látjuk. ELTE BTK, Budapest, 2007. 43–57. 48.)  Ugyancsak elı volt írva, hogy mikor szólaljanak meg a 
harangok, az étkezésrıl az udvari konyha gondoskodott, meghatározták a díszítés mikéntjét, a zászlók 
kihelyezésének rendjét; az üdvözlıbeszédeket elızetesen jóvá kellett hagyatni, csakúgy, mint az uralkodó 
tiszteletére bemutatott színházi elıadásokat.  
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idesereglett tengernyi nép szőnni nem akaró éljenzése” köszöntötte.396 A városhoz közel 

felállított diadalkapunál gr. Festetics György fogadta az uralkodót bátyja gróf Festetics 

Tasziló cs. kir. kamarás és tábornok nevében, aki éppen katonáskodott. A kastélynál lévı 

diadalkapunál Svastics Károly apátplébános397 mondott üdvözlıbeszédet. Az uralkodó 

Festetics Tasziló palotájában szállt meg – bevonulásakor a felveszetı lépcsıkön zöld 

repkénykoszorús lányok álltak sorfalat, az emeleten Erdıdy Eugénia (Festetics György 

felesége) üdvözölte. Ezután az uralkodó fogadta a város és a szomszédos megyék követeinek 

üdvözleteit, és magánkihallgatásokra is sor került. Ezek után a kastélytéren „többekhez 

kérdéseket intézett.” Ebéd után meglátogatta a városi kórházat, a szolgabírói hivatalt, a 

megyei fiók- és járási börtönöket. A házakat a Habsburg család és bajor lobogók díszítették. 

Este fényes díszkivilágítás mellett a Balatonon és a kastélykertben is tőzijátékot rendeztek, a 

szılıhegyeken máglyákat gyújtottak, a köznépnek hordókat vertek csapra, a szegényeknek 

pénzt osztottak (magánfelajánlásokból). Az uralkodó másnap Füred felé utazott tovább.398 

Voltak azonban sokan, akik megtagadták az uralkodó fogadásában való részvételt. A 

megyei hatóságok úgy a távolmaradókról, mint a résztvevıkrıl listát készítettek. Ebbıl 

megtudhatjuk, hogy voltak, akik egyáltalán nem utaztak el az uralkodói látogatás 

színhelyére399 (Batthyány Pál és Zsigmond grófok például Keszthely közelében tartózkodtak, 

de Füredre nem utaztak át az uralkodó elıtt tiszteletüket tenni), mások – például br. Putheány 

József, a tapolcai kerület 1848-as országgyőlési képviselıje, Csány László és Deák követıje – 

a városban voltak ugyan, a bevonuló uralkodót mégsem köszöntötték.400 Harmincnyolc nevet 

tartalmaz az a lista,401 amelyet a zalai megyei hatóságok állítottak össze és küldtek fel 

Sopronba azokról, akik nem jelentek meg az uralkodó fogadására: rajta a megye jómódú és 

köztiszteletben álló nemes családjainak tagjaival (pl. Battyhány, Bessenyei, Botka, Csillagh, 

Hertelendy, Koppány, Oszterhueber, Skublics). Nem különösebben meglepı, hogy a 

harmincnyolc listán szereplı név többségét (23 fıt) az ellenzékiek között találjuk a korábban 

már idézett, Kováts László által Széchenyinek készített megyei politikai erıviszonyok 

                                                 
396 Bontz József: Keszthely város monográfiája. Keszthely, Farkas János könyvnyomdája, 1896. 117. 
397 Aki egyébként 1848-ban azzal az elhíresült tettével állt ki a forradalmárok mellett, hogy apáti aranyláncát, 
kesztyőjét és győrőjét a szabadságharc ügyére adományozta. 
398 Az utazás keszthelyi részleteinek bemutatásakor Bontz József idézett monográfiájára támaszkodtam. 
399 „War blos zwei Meilen von Keszthely entfernet, und unterliess daher absichtlich die Huldigung.“ 
(Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Commando Ödenburg II. 7 fond, Nr. Titk. 463. (Sopron, 1852. 
júl. 23.) 
400 „War anwesend ist aber nicht erschienen.” (u. o.) 
401 „Verzeichnisse jener Adligen, welche Seine K.K. Apostolischen Majestat nicht vergestellt haben“ 
(Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Commando Ödenburg II. 7 fond,  Nr. Titk. 468. (Zeg., 1852. júl. 
22.) 
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felmérése céljából készített listán.402 Ezek közül tizenhat fı „meggyızıdésbıl ellenzéki”, hét 

pedig „állása miatt”. Meglepı viszont, hogy a deputációban meg nem jelenık között 

szerepelnek olyanok is, akik aktuálisan megyei vagy járási (mégpedig az uralkodói 

látogatásban érintett sümegi- illetve tapolcai járási) hivatalban álltak. Mindenekelıtt a sümegi 

járási cs. kir. fıbíró, Bogyay József távolmaradása szembeötlı, aki ráadásul Kováts szerint 

meggyızıdésbıl volt konzervatív. Csepely József megyei mérnöknek – akit Kováts a 

„meggyızıdésbıl ellenzékiek” közé sorolt – Bogyayhoz hasonlóan hivatali státusza miatt 

kellett volna jelen lennie a fogadóbizottságban. Bogyayn kívül még két – Kováts szerint – 

meggyızıdéses konzervatív szerepel a listán: a korábbi tapolcai járási alszolgabíró Diskay 

Lajos, valamint Csík Boldizsár, aki ugyancsak a reformkorban állt számvevıként a megye 

szolgálatában. 

A hódoló deputáció ezzel szemben hetvenhét fıbıl állt403 - és a kimutatás 

összeállítóinak köszönhetıen róluk valamivel többet is tudunk, mivel a nevükön és 

lakóhelyükön túl jellemzı állásuk („Charakter”) is feltőntetésre került a listán.404 A legtöbben 

a megye központjaiból: Nagykanizsáról (17 fı) és Egerszegrıl (11 fı), illetve a Füredhez 

közeli városokból: Keszthelyrıl (8 fı) és Sümegrıl (7 fı) jelentek meg, de hat résztvevı 

érkezett Lendváról is, és jöttek Lövırıl, Szentgrótról, Csabrendekrıl és a megye távolabbi 

településeirıl is. A kisebb helységeket (Bellatinc, Baksa, Csehi, Egregy, Szentlászló) a 

jegyzık, a bírók, vagy a papok (Gemeinde Richter, Gemeinde Notar, Pfarrer) képviselték meg 

a fogadóbizottságban. Városi bírók és városi tanácsosok szép számban érkeztek a nagyobb 

településekrıl is, illetve Sümegrıl, Egerszegrıl és Szántóról is megjelent a plébános 

(Dechant). Jegyzık, tanácsosok és bírók összesen tizennégyen voltak a küldöttségben, papok 

és plébánosok pedig öten. A városokból legjellemzıbben mégis inkább a kereskedık 

(Handelsmann, Kaufmann) jelentek meg nagy számban: Egerszegrıl három (Handelsmann), 

Kanizsáról nyolc (Kaufmann), az összes településrıl közösen összesen tizenkilencen. 

Mellettük egy-egy ügyvéd (Advokat), orvos (Arzt), mérnök (Privat Ingenieur) és kisiparos: 

szabó, mézeskalácsos, pék (Schneider, Lebzelter, Bä[c]ker). Keszthelyrıl öt résztvevıt 

polgárként (Bürger) nevezett meg az összeírás. A deputáció hetvenhét felsorolt résztvevıje 

közül tizenhatan voltak birtokosok (Grundbesitzer: 7 fı, Gutsbesitzer: 9 fı). Ezek közül 

négyen jöttek Egerszegrıl, egy pedig Kanizsáról, a többiek a megye más pontjairól érkeztek 

                                                 
402 Molnár András: A zalai nemesség politikai erıviszonyai 1847-ben. Kováts László kimutatása Széchenyi 
István gróf számára. In: Paksy Zoltán (szerk.): Zalai történeti tanulmányok 2009. (Zalai Győjtemény 67.) Zala 
Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2009. 131–158. 
403 Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Commando Ödenburg II. 7 fond, Nr. Titk. 224. (Zeg., 1853. 
márc. 3.) 
404 A résztvevık és a távolmaradók listáját a 9., illetve a 10.  mellékletben közlöm. 
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(Gógánfa, Mihályfa, Rendek, Sümeg, Söjtör stb.). Az uralkodó fogadásában résztvevık listája 

nem tartalmazza sem a megyei hivatalnokok, sem a füredi vagy keszthelyi városi elöljárók 

neveit, amibıl nem érdemes messzemenı következtetést levonni, miután a legvalószínőbb, 

hogy mivel számukra a részvétel minden körülményektıl függetlenül kötelezı volt, az 

összeírók velük külön nem foglalkoztak  (pontosabban csak a kötelességüket elmulasztó részt 

nem vevıket – Bogyayt és Csepelyt – emelték ki a másik listán). Természetesen a résztvevık 

között is szerepeltek olyan ellenzékiek, akik nevét a Kováts-féle lista is tartalmazta, de a 

távolmaradókhoz képest jóval kevesebben (9 fı). 

Az uralkodói látogatás a „reprezentatív nyilvánosság” tipikus példája. Habermas 

értelmezése szerint ez nem más, mint „az uralom nyilvános reprezentációja”,405 amely 

aszimmetrikus viszonyt létesít a résztvevık között, amennyiben az uralom birtokosai 

segítségével kifejezésre juttatják a hatalmukat, ám a többi résztvevı csak elszenvedıje az 

aktusnak. A jelenség legelemibb szintjén a füredi bevonulás valóban értelmezhetı úgy, mint a 

hatalom egyoldalú kifejezése: hiszen látszólag valóban nem történt más, mint hogy az 

uralkodó fényes külsıségek között, a hódoló közönség sorai között, átvonult a városon. Célja 

szerint az uralkodó utazása valóban a hatalom demonstrálása és legitimálása, a „Bach 

rendszer szentesítése”406 volt. Andreas Gestrich elgondolása szerint azonban – amelyet a 

nyilvánosság fogalmát tárgyaló fejezetben ismertettem – érdemes fellazítani Habermas merev 

értelmezését és a reprezentatív nyilvánosság aktusát olyan kommunikációs folyamatként 

tekinteni, amelyben az összes jelenlévı aktív résztvevı is egyben. Javasolja, hogy a 

kommunikációnak ne pusztán a verbális aktusokat tekintsük, hanem vegyük figyelembe a 

nem-verbális és szimbolikus megnyilatkozásokat is. Ebben az elméleti kontextusban a 

deputáció felállítása kapcsán fennmaradt névsorok lehetıséget nyújtanak arra, hogy Ferenc 

József 1852-es füredi látogatását az uralkodó és az alattvalók közötti kommunikáció 

részeként, a nyilvánosság helyeként értelmezzük. Amennyiben így teszünk, láthatóvá válik, 

hogy az uralkodó bevonulását a megye közönsége valóban nem pusztán „elszenvedte”, hanem 

a távolmaradók (fenntartva természetesen a lehetıséget, hogy voltak közöttük olyanok is, akik 

más okból maradtak távol) viselkedésükkel egyértelmő üzenetet küldtek: nem kívánnak a 

„hatalom elszenvedıiként” viselkedni, nem kívánják jelenlétükkel legitimálni Ferenc József 

uralmát. Az jelenlévı résztvevık, bár formálisan a megye hódolatát fejezték ki az uralkodó 

elıtt, összetételüket tekintve mégsem képviselték a megye társadalmát. Egyfelıl látható, hogy 

                                                 
405 Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris. 1999., 57. 
406 Berzeviczy álláspontját (Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849–1865. I. kötet. 
Budapest, Franklin-társulat, 1922. 309.)  Manhercz Orsolya dolgozata címébe is emeli. (Ld. Manhercz 2007.) 



166 
 

a közeli városokból többen érkeztek, a távolabbiakból már kevesen áldoztak fáradságot az 

utazásra. Másfelıl, igaz néhány nemes birtokos jelen volt, de a legtöbb nagy megyei nemesi 

család mégis távol maradt (ezek szerepelnek is a távolmaradók listáján); a jelenlévık között 

sokan a kormány iránt lojális városi igazgatási hivatalnokok körébıl és az egyház képviselıi 

közül kerültek ki. Végezetül a megyei népességen belüli arányuknál nagyobb számban vettek 

részt a fogadóbizottságban a városi kereskedı és iparos csoportok tagjai, közülük is az 

izraeliták. A bevonulás során az uralkodó tehát alkalmazta a „reprezentatív nyilvánosság” 

szokásos szimbolikus eszköztárát (díszmenet, mise, üdvözlı deputáció), a fogadó fél (amely 

jelen esetben a megye társadalma, illetve annak képviselıi) a távolmaradást választva 

ugyancsak szimbolikus üzenetet küldött, amelyben – nemhogy szentesítette, de – elutasította 

az uralkodót. Üzenete jelentıségével nyilvánvalóan nem csak a rezisztenciába vonuló 

harmincnyolc személy volt tisztában, hanem a hatóságok is: mi másért kezdeményezték volna 

a távolmaradók összeírását.  

Hasonlóképp a reprezentatív nyilvánosság fogalma alá rendelhetık azok az alkalmak 

is, amikor kisebb méltóságok látogattak a megyébe,407 vagy ha a helyi elit valamely tagjának 

név- vagy születésnapját nyilvános esemény keretében ünnepelték.408 Vagy éppenséggel, 

Csertán Sándor, a zalai liberális ellenzék meghatározó alakjának, a megye 1848-as 

országgyőlési képviselıjének, majd kormánybiztosának temetése, amelyen „az egész megye 

ott volt,”409 sıt még Somogyból is sokan megjelentek. A megemlékezés középpontjában álló 

személy kilététıl függıen ezek az alkalmak ugyancsak jó lehetıséget teremtettek a Béccsel 

való lojalitás, vagy éppenséggel a császári uralommal szembeni ellenállás kifejezésére. Az 

ellenállást kifejezı megemlékezések sorából kiemelkedik az 1859-ben, Kazinczy születésének 

századik évfordulóján megrendezett, országos, több hónapon át tartó eseménysorozat, 

amelyben Nagykanizsa is részt vett. Az ünnepségsorozatot október 27-én a Tudományos 

Akadémián Toldy Ferenc által – eredetileg az irodalmi elit nevében és számára – szervezett 

megemlékezés indította el, amelyet aztán az ország több településén hasonló ceremóniák 

követtek, és úgy a résztvevık, mint a közönség köre messze túllépett az eredeti terveken. 

Nagykanizsán novemberben (ıszutó 13-án) „a zöldfa vendéglı termében délután egy órakor 

                                                 
407 „A magyar kir. helytartó ı excellenciája f. hó 4-én esti 8 óra után Zala-Egerszegre érkezett. A város ki lın 
világítva, és egyik utczájában egy diszes diadalkapu volt fölállítva. Másnap reggel ½ 8 órakor Isteni tisztelet 
volt, mely után hivatalos elfogadás történt, s délutáni 2 órakor, Pacsán keresztül Keszthelyre ment.” (Zala-
Somogyi Közlöny, 1862. szept. 10.) 
408 1862. június 27-én Jankovich László – somogyi – fıispán „barátságos víg magyar ebéd mellett” június 27-én 
ünnepelte a névnapját barátai és ismerısei társaságában. (Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 10.) 
409 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 20. 
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vevé kezdetét”410 a megemlékezés. „Hogy ez összejövetel fontosságát mindenki érezé, 

bizonyítá azon komoly csend, mely az egész teremben honolt.”411 Az ünnepség részeként 

kiállították Kazinczy felkoszorúzott és „nemzeti lobogókkal diszitett”412 képét, egy helybéli 

ügyvéd, Hegedős József Kazincy életpályáját méltatta, versek és dicsdalok csendültek fel. A 

Rákóczi-indulóval kezdıdı és a Hunyadi-indulóval záruló megemlékezést kétszáz fıs ebéd 

követte, ahol az Akadémián rendezett ünnepség során létrehozott Kazinczy-alapba a zalai 

aláírásokból „1 db arany, s 345 ft gyült össze”.413 (Sümegen is rendeztek Kazinczy 

megemlékezést, errıl azonban nem áll rendelkezésre bıvebb leírás.) Az ünnep célja eredetileg 

Kazinczy mint a nemzeti irodalom megteremtıje elıtti tisztelgés volt, de végsı 

kiteljesedésében a megemlékezések a korszak legmeghatározóbb kultikus eseménysorozatává 

nıtték ki magukat, amelyben Kazinczy mint a nemzeti kultúra élharcosa és a politikai 

cselekvésben is élenjáró író vált az emlékezés tárgyává, személyében a nemzeti érzés testesült 

meg.414 Ezáltal vált a megemlékezés politikai demonstrációvá, így vált – ismét csak Habermas 

szótárát használva – a politikai nyilvánosság hiányában az irodalmi nyilvánosság a politika 

eszközévé. 

A forradalom emlékének továbbélése, és az emlékek életben tartása meghatározó volt 

az 1850-es években és még késıbb is; a következı évtized elejének gyors kurzusváltásai 

pedig ugyancsak felkavarták a politikai légkört. A nyilvánosság intézményesített fórumain a 

cenzúra és az ellenırzés más formáinak eredményeképp a napi politika tabu lett, a 

nyilvánosság formálódásának hétköznapi, eseti formáit vizsgálva azonban lépten-nyomon 

belebotlunk. A forradalmi versek, dalok, színdarabok miatti ügyek rendre elıkerülnek a 

megyefınök, majd fıispáni helytartó elé kerülı vizsgálati témák között. A forradalmi 

megnyilatkozás, a társadalmi ellenállás a legváltozatosabb formákban és minden társadalmi 

rétegben elıfordult az 1850-es évekbn: a fegyveres csapatok szervezésétıl, az uralkodó elleni 

merényletek tervezésén át, a magyar ruha-, a hosszú haj, vagy a szakáll- és bajusz viselésével 

kimutatott tiltakozásig.415 1862-ban például a kir. Helytartó rendeletet küldött szét a megyei 

fıispáni helytartókhoz, amelyben arról számolt be, hogy „Közelebbi körutazásaim alkalmával 

                                                 
410 Kempelen Gyızı: Kazincy-ünnep Magyarországon 1859-ben. Szeged, 1860. 141. 
411 u. o. 
412 u. o. 
413 u. o.  
414 Ld. errıl még Fábri Anna: „Sohasem volt ily compact egyetértés” – A Kazinczy-ünnep – 1859. In: Kalla 
Zsuzsa (szerk.): Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, Petıfi Irodalmi Múzeum. 1997. 
181–188., illetve: Margócsy István: Az 1859-es Kazinczy-ünnepségek nyelvhasználatához. In: Kalla Zsuzsa 
(szerk.): Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Budapest, 2000. 109–118. 
415 Ld. Deák Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 1851–
1852-ben. Aetas, 1995/4. 25–57. 
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tapasztalván, mi szerint forradalmi vezérek képei a vendéglıkben, falusi csapszékekben, 

csárdákban kifüggesztve lévén, a forradalmi emlékek felidézésére okot szolgáltatnak.” Ezért 

felszólította a címzetteket, hogy „minden közfigyelmet ébresztı nyilvánosság, vagy feltőnı 

eljárás mellızésével” intézkedjenek az arcképek eltávolításának ügyében.416 A spontán 

szervezıdı tüntetések, az ellenállás aktívabb formái sem voltak ritkák a korszakban az 1860-

as években. Jellemzı például, hogy az újoncozás kérdése rendszeres összetőzésekre adott 

okot, annyira, hogy a királyi helytartó 1862-ben leiratban szólította fel a helyi közigazgatási 

vezetıket, hogy „az újonczozásnál netán felmerülı akadályok okozóit kifürkészni, s a 

bőnösökkel s lázítókkal a törvény egész szigorát éreztetni, általában a kormány 

intézkedéseinek meghiusítására célzó kísérleteket, egész eréllyel megelızni, s 

megsemmisíteni sziveskedjék.”417 

 

A hétköznapok nyilvánosságának azonban – a politikain túl – egyéb dimenzióit is érdemes 

alaposabban szemügyre venni. Az alábbiakban a nem intézményesített nyilvánosságnak két 

nagy területét különböztetem meg egymástól: a hagyományos és a modern formákat. Az 

elválasztás alapjául az az elgondolás szolgált, amelyet Peter Borsay dolgozott ki. Borsay 

kiindulópontja, hogy a (polgárosodás, kulturálódás értelmében vett) „civilizáció” és a 

társadalmi távolságtartás (social distancing) kéz a kézben jártak.418 Ahogyan arról már az 

egyesületekrıl szóló fejezet bevezetıjében szó volt, a 18. századi Angliában a városok 

gazdaságának fellendülése és ezzel párhuzamosan egy modern értelemben felfogható 

fogyasztói réteg megszületése figyelhetı meg. A gazdasági változásokkal együtt járó 

társadalmi átalakulás során a szabadidı eltöltésének újabb formáit is megjelentek, ezek 

azonban elzártak maradtak mindazok elıl, akik nem rendelkeztek megfelelı jövedelemmel, 

vagy éppen az új jelenségek befogadásához szükséges kulturális háttérrel. Bár szoros 

összefüggésben azokkal, de már nem a hagyományos társadalmi indikátorok (a vallás, az 

öröklött státusz vagy éppen a foglalkozási struktúrában elfoglalt hely) határozták meg az 

egyes kulturális csoportok határvonalait, hanem a fogyasztásban, különösen pedig a kulturális 

javak fogyasztásában betöltött pozíció. Még ha Borsay elmélete nem is alkalmazható 

fenntartások nélkül a hazai viszonyokra, arra azért mindenképpen alkalmas, hogy ráirányítsa a 
                                                 
416 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/976. sz. 
417 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/175. Titkos bizottmányok iránti értesítés. 
Zalában egyébként éppen 1862 végén fordult elı az az eset, hogy a a volt kapornaki jegyzı néhány község lakóit 
a közmunka és az újoncozási munkálatok megakasztására bíztatta. Ügyében a fıispáni helytartó a legszigorúbb 
eljárás megindítását rendelte el. (ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/4470. sz. 
Szabó János volt kapornaki jegyzı ellen bujtogatásérti vizsgálat) 
418 Borsay, Peter: The English Urban Renaissance. Culture and Society in the Provincial Town, 1660–1770. 
Calendron Press, Oxford. 1989. 286. 



169 
 

figyelmünket a – Magyarországon csak a – 19. század során lezajló társadalmi változásoknak 

erre az újabb dimenziójára: felhívja a figyelmet arra, hogy új tényezık is szerepet kaptak a 

szabadidı eltöltésének módjában, és ez hozzájárult a rendi társadalom tagolódásának 

megváltozásához. A hétköznapi nyilvánosság hagyományos és modern formáinak 

megkülönböztetése egyszersmind hasznos segédeszközt nyújt a kutatás során is, amennyiben 

kijelöli a nyilvános fórumok típusainak egy lehetséges felosztási módját. 

 

2. A mindennapok nyilvánosságának hagyományos formái 

 

2. 1. Hitélet 

 

A hagyományos társadalomban a vallás, alapvetı identitásformáló funkciója mellett, jelentıs 

szerepet töltött be a társas élet alakításban is, miután elsıdleges keretet biztosított az egy 

vallási csoporthoz tartozók találkozásához és közös idıtöltéséhez. A forradalom leverése utáni 

politikai átalakítások – természetesen – az egyházakat sem hagyták érintetlenül:419 hamarosan 

megtörtént a forradalom támogatásával megvádolt papok elmozdítása és ezzel egy idıben a 

bécsi politikának elkötelezett új papok kinevezése. Ferenc József már 1849. július 21-én 

kinevezte Magyarország új hercegprímását, Scitovszky János pécsi püspököt.420 Ahogyan a 

korszak egyháztörténetének kutatója jelzi, az egyház és képviselıi ugyancsak nem maradtak 

kívül az állandó rendıri megfigyelık látóterébıl: „a fıpásztorok is – mint az alsó klérus és a 

nemzet – állandó megfigyelés alatt állottak. … az illetékes katonai és rendırségi hatóságnak 

kötelessége volt idınként titkos jelentéseket készíteni.”421 Az uralkodó 1849-ben a veszprémi 

egyházmegye422 élére is új püspököt nevezett ki Ranolder János személyében, aki nemcsak a 

prímás, hanem „egyúttal a kormány és fıleg Bach jelöltje is volt.”423 Ranolder korábban 

Pécsett Scitovszky oldalkanonokja volt, Bécsben tanult és ott szerezte teológiai doktorátusát 

is. Bármennyire nagy várakozásokat főztek is szeméyéhez Bécsben, Ranolder „nem lett 

hosszú püspöksége alatt sem az udvar, a bécsi tervek kiszolgálója, sem pedig a magyar 

érdekek árulója.”424 A szabadságharcban kompromittálódott papjait megmentette, aktívan 

részt vett az iskola- és nıügy támogatásában, valamint a balatoni borászat felvirágoztatásában 

és más közügyekben.  

                                                 
419 Az alábbiakban a forrásadottságok szőkösségét elfogadva kizárólag a katolikus egyházról írok. 
420 Adriányi Gábor: A Bach-korszak egyházpolitikája. Kairosz Kiadó, 2009. 40. 
421 u. o. 64–65.  
422 Zala megye területén a szombathelyi és a veszprémi püspökség osztozott. 
423 Adriányi Gábor: A Bach-korszak… 47. 
424 u. o. 
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 Az új éra korlátozó politikája hamar éreztette hatását a vallás hétköznapi és ünnepi 

gyakorlatában is. Zalaegerszegen a török idıktıl szokásban volt az ún. „határjárás”. Az 

eredetileg pogány,425 de évrıl-évre a feltámadás elıestéjén megrendezett ünnepség az idık 

során vallási tartalommal telt meg. A délutáni mise után, napnyugtakor a város apraja-nagyja, 

az „öregek, jövevény mester legények, szolgák, gyerkıczkék, asszonyok és leányok” a város 

határába vonultak, és lövöldöztek, kurjongattak, tüzeket gyújtottak. „A határvonalat a 

keresztnek elıbb vitelével, a harangok szólásával, a helybeli papjok kiséretében, áhitatos 

énekek és imádságok közt bejárják, áhitatosságokat a Kálvária templomnál, onnét pedig az 

anyatemplomban végezve.”426 A templom volt a menet indulási- és célpontja – az ünnep 

lényege mégis a felvonulás, a közös zenebona, a tőzgyújtás, a közös éjjeli határjárás volt. A 

közös ünneplés – ahogy minden tömeges megmozdulás – a hatalom szemében potenciális 

veszélyforrást jelentett. 1850-ban ezért a zalaegerszegi városi tanács megtiltotta az éjjeli 

határjárást, és csak a húsvét reggeli körmenetet engedélyezte: „A régi szokás szerint divatozó 

húsvét éjjeli ünnepélyes határjárás az ostromállapottal s annak szigorú szabályaival össze nem 

férhetvén, azon éjjeli határjárás ezen évre megszüntetik; a Kálvária-hegyre húsvét reggelén 

kimenni szokott processio megmaradván, mirıl is a városi lakosság közhirdetés útján fog 

értesíttetni.”427 

 A forradalom utáni ostromállapot megszőntetése után a szigor némiképp enyhült, az 

1860-as évek közepén a nagy ünnepek újra tömegeket vonzottak. Nagykanizsán például az 

1863. évi Úrnapján „helybeli kántor urunknak valahára még is eszébe jutott a nálunk már rég 

nem hallott zenés misét tartani.” Az ünnepi misén Grünbaum József428 zenekara mőködött 

közre, majd a szokásos díszes körmenet és taracklövések következtek. Az eseményen 

„mintegy 4000 fınyi áhítatos nép volt jelen.”429A különös jelentıségő egyházi ünnepi 

események mellett a hétköznapi és vasárnapi istentiszteletek rutinja is fontos fóruma volt a 

helyi nyilvánosságnak. Zala Megye Levéltárában megtalálhatók a Zalavári Apátság Házi 

Levéltárában ırzött vegyes egyházi beszédek és prédikációk,430 amelyek között számos, a 

                                                 
425 Ld. Szélig Ferenc: Zalaegerszeg történelmi múltjából. In: Bátorfi Lajos (szerk.): Adatok Zalamegye 
történetéhez. Nagykanizsa I. köt. III. füz. 1876., 181–183. 
426 Sebık Samu: Adatok Zalaegerszeg r. t. város történetébıl. Zalaegerszeg, 1902. 40. és 42. 
427 ZML V. 1601 Zalaegerszeg város régi levéltára. 759. Tanácsülési jegyzıkönyv. 1850. márc. 28. 284. Eredeti 
tisztázat. A forrásra Foki Ibolya hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is nagyon köszönök. 
428 Grünbaum Nagykanizsa (talán Zala megye) leghíresebb muzsikusa volt. Az eredetileg Rohoncból származó 
zsidó zenész 1842 óta zenélt rendszeresen a kanizsai Zöldfa vendéglıben, és alkalmanként más eseményeken is 
(pl. 1848-ban Perczel Mór, késıbb Ferenc József tiszteletére). Zenekara az 1880-as években feloszlott, attól 
kezdve cigányzenekarokkal játszott együtt. 1900. január 12-én halt meg. (Ld. Zalai Közlöny, 1900. jan. 20.) 
429 Zala-Somogyi Közlöny: 1863.05.20. (Nagykanizsa római katolikus népessége egyébként – 1869-ben –
duplája volt a körmeneten résztvevık számának.) 
430 ZML, XII. 2 Zalavári Apátság Házi Levéltára, 12-15. doboz 
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korszakban elhangzott beszéd is olvasható. Kétségtelen, hogy ezek az üzenetek jóval 

szélesebb csoportot értek el, mint bármely nyomtatott szöveg (újság, közlöny), jóllehet 

kötöttebb formájuknál és eredeti funkciójuknál fogva kevesebb volt bennük a „szabad” 

üzenet. A szövegek mégis felkínálják a lehetıséget, hogy a sajtóban megjelent szövegekhez 

hasonló korpuszként kezeljük ıket, és segítségükkel megvizsgáljuk, hogy – a liturgikus 

tartalmon túl – milyen üzeneteket közvetített a katolikus egyház a hívek felé. A fondban 

megtalálható több tucat ünnepi-, illetve vasárnapi misére készült prédikációt nem zalai 

plébánosok írták, hanem a korszak ismert, egyházi beszédeket tartalmazó győjteményes 

munkáiból valók. Ezek közül, a talált másolatok alapján legalábbis úgy tőnik, Zalában a 

legkedveltebb Májer István,431 Orosz Ádám432 és Szabó Imre433 munkái voltak. A megırzött 

másolatokról nem minden esetben tudható, hogy mikor és melyik zalai szószékrıl hangzottak 

el, ha elhangzottak egyáltalán. Ez az egyik oka, hogy a homíliák helyi nyilvánosságban 

betöltött szerepét illetıen a megfelelı fenntartásokkal kell fogalmazni. 

A karácsony utáni második vasárnapra írt – Orosz Ádámtól kölcsönzött – szent lecke 

1855-ben így szólt: „Elvégezének mindeneket az Úr törvénye szerint” (Lukács 11. 39). A 

prédikáció, amely a törvényeknek és a feljebbvalóknak való engedelmesség szükségességérıl 

szólt, az uralkodó kötelességeirıl sem feledkezett meg. „Hódolj azért a törvényeknek és a 

fellebbvalókat szívedbıl tiszteld és szeresd. … Azomban valamint az alattvalónak, úgy a 

fellebbvalónak is szab kötelességeket a törvény; ’s miként az alattvalók engedelmesség, ugy a 

fellebbvalók bölts és lelkiismeretes kormányzás nélkül elsülyesztik a társaságot.” De ritka 

volt az ilyen beszéd, amelybe – ha szándéka szerint nem is feltétlenül, de – politikai 

implikációkat is belehallhatott a közösség, helyette inkább az életvezetéssel kapcsolatos 

tanítások domináltak. Ez utóbbiak jól érzékeltetik a hétköznapi élet tipikus helyzeteit, 

problémáit, jelenségeit, egyszersmind azonban rávilágítanak, hogy a „tipikus” helyzetek és 

problémák a katolikus egyház szemszögébıl meglehetısen idıtlenek – és ez ugyancsak a 

szentbeszédek nyilvánosságban betöltött szerepének korlátozottságát jelzi, amennyiben nem 

                                                 
431 Májer István (1813-1893) teológiai doktor, stagni választott püspök és nagyprépost, egyházi, pedagógiai, 
népszerősítı író.  A zalai forrásokban többször elıkerülı munkája – pontos hivatkozás híján – valószínősíthetıen 
a következı: Népszerő egyházi beszédek az év minden vasárnapjára és a r. ker. kath. egyház minden rend 
szerinti és némely rendkívüli ünnepeire és bıjti napjaira. Pest, 1849., 1851. Két kötet. (I. Az év minden 
vasárnapjára, II. Az Úr, Mária és némely nemzeteknek ünnepeire, rendszerinti és rendkívüli ünnepélyekre és 
nagy bıjtre.) 
432 Orosz Ádám (1802-1872) r. kat. plébános; Egyházi beszédek. Eger, 1841-53. Hat kötet. (I. II. Vasárnapokra 
1841-45., III. 1855., IV., V. Beszédek Máriáról 1855., Beszédek az év rendes ünnepeire 1853. Az I. II. 2. jav. 
kiadása. Eger, 1854.) 
433 Szabó Imre (1814-1881) szombathelyi püspök, az MTA tagja; Néphez alkalmazott egyházi beszédek az év 
minden vasárnapjai- és ünnepeire (I. évfolyam) U.o., 1852., 1855. Három kötet. (Pótlékkötet az I. évf. elsı 
kiadásához. 2. bıv. kiadás. Veszprém, 1859. 2. bıv. kiadás. Eger, 1858-59. Öt kötet.) II. évfolyam U. ott, 1856. 
Öt kötet. 
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tudható, hogy a beszédek a helyi eseményekre adott reakciók, vagy pusztán a „jó 

keresztényhez” méltó élet kívánalmainak pedagógiai célzatú ismétlései-e. 

A keresztény élethez illı jó magaviselet és az azt fenyegetı veszélyek minden esetre 

rendszeresen visszatérı témái voltak a homíliáknak. Különösen az ünnepi (elsısorban a 

farsangi) idıszakban: „… ezen különbség a világ és az Úr útjai között soha sem olly 

szembetőnı, mint a’ jelen farsangi napokban, amikor nem ritkaság olly személyeket is 

kéjvadászaton látni, kik különben keresztényhez illı józan életet viselnek. … A’ kik pedig 

könnyebb gondolkozásuak, azok mértéktelenül torkoskodnak, rutul részegeskednek, ennek 

következtében szemérem nélkül bujálkodnak, a’ nagy gonddal összegyőjtött vagyont 

elpazarolják, csalással páros játékot őznek, fertelmesen káromkodnak, másokat rágalmaznak, 

ker. polgári és családi kötelességeiket elmulasztják, szóval: nincs alávalóság, nincs 

kicsapongás, nincs bolondság, mellyet a könyelmüek ezen farsangi napokban elnem 

követnének.”434 A (farsangi) mulatságok az erkölcsi hanyatlás témájával is 

összekapcsolódnak: „Ajánlom különösen a szülıknek, hogy gyermekeikre, a gazdáknak, hogy 

cselédjeikre vigyázzanak … egyáltalán ne engedjék meg nekik, hogy a’ kocsmán 

tivornyázzanak, mert a’ kocsma a bőnnek iskolája, ott tanulja meg a’ fiatalság a’ pajkosságot, 

a’ káromkodást. A’ kocsmai táncz megrontja az erkölcsöket. … Intem és kérem az 

elöljárókat, hogy a’ helységben ezen napok alatt is a’ jó rendet föntartsák. Ne engedjék meg, 

hogy a’ kocsmán idın kívül zajongjanak, hogy ott vagy az utszákon, vagy máshol is akármit 

is elkövessenek, a’ mi isteni félelemmel ellenkezik… Tartsák ırszemmel kivált azokat, kik 

illyenkor a maguk falujából vidékre szoktak menni, ’s talán nálunk is megfordulnak, és pedig 

azért, mert vidéken bátrabbak szoktak lenni, mint otthon.”435 Mindez jól illeszkedik ahhoz a 

képhez, amely egyébként a sajtóból is kirajzolódik, nevezetesen, hogy „karneváli” 

idıszakban, a farsangok vagy a búcsúk idején a világ kifordult önmagából, elszabadultak az 

indulatok. 1862-ból származik az a beszámoló, amely egy pünkösdvasárnapi verekedésrıl 

szól: „Lasnaki mulatókertben Pünköst elsı napján szép mulatság volt; a lasnaki gyár436 

munkásai németet akartak huzatni, egy része a vendégeknek pedig csárdást – ’s a német és 

csárdás helyett lett ütleg és véres fı.”437 De a verekedéshez jószerével bármi indokot adhatott: 

ugyanabban az évben az újlaki búcsún a délutáni istentisztelet után egy vendéglıben estek 

egymásnak néhányan. A beszámoló szerint az „Üsd a komáromiakat!” felszólítás után véres 

                                                 
434 Májer István nyomán: „Elhivataték pedig Jézus is, és az ı tanítványai a menyegzıre.” (Ján. 2, 2.) 
435 Szabó Imre I. évf. nyomán: „Ime felmegyünk Jerusálembe, és bételjesednek mindenek, a’ mik megírattak a 
próféták által az ember fiáról” (Lukács 18, 31.) 
436 A nagykanizsai Lazsnaki kastély kertje mögött városi téglavetı, majd téglagyár mőködött, amelyet az ottani 
dőlı neve után „telekúti téglagyárként” is emlegettek. (http://holmi.nagykar.hu/irasok/4641/1.html) 
437 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 1. 
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verekedés tört ki, amely késeléssel, sıt halálesettel végzıdött. A két szomszédfalu, Zalaújlak 

és  Kiskomárom lakóinak szembenállása – ugyancsak a lap szerint – legendás volt, a 

környéken, egy idıben szállóigeként terjedt el a „Várj, majd az újlaki búcsún!” fenyegetés.438  

A prédikációkban a családi élet nehézségeirıl is szó esett: a rossz házasságról éppúgy, 

mint a rossz gyerekekrıl. Elıbbivel kapcsolatban így szólt a szentbeszéd: „De még nagyobb 

baj az, hogy a jegyesek öröme csaknem egyszerre szőnik meg a muzsikaszóval, ’s alighogy 

véget ér a lakodalom, már is kezdıdik a’ sokszor holtig tartó siralom. Oly sok napjainkban az 

örömtelen házasság, egyre szaporodnak a’ boldogtalan házasok, valóban nem egy 

menyegzınél sokkal több oka volna a’ násznépnek szomorkodni, mint vigadni, inkább illenék 

a’ jegyeseknek a’ gyász – mint a’ nászvirág.”439 A rosszul sikerült házasságok fı oka – a 

prédikáció szerint – a „mostani fiatalok” erkölcsi romlottsága. „Fáj kimondanom, de ugy van, 

a mostani fiatalság legnagyobb részét épen a testiség vezérli… Az a botránkoztató szabad 

társalgás, melyben a két nembeli fiatalság minden felvigyázat, minden ırizet nélkül él, ideje 

korán megvesztegeti a’ fiatal szíveket, és okozza hogy a’ fiatalok, még mielıtt házasságra 

lépnének, a’ feslettségben már elmerülnek.”440 Márpedig – folytatódik a beszéd – mindebben 

nemcsak a fiatalok, de a szülık is vétkesek, hogy engedik ilyen irányban folyni a dolgokat.  

A jámborság, a felebaráti szeretet és a sértıdékenység, a hamis próféták, a harag és a 

haragtartás, a hivalkodás, a munka becsületének megkopása: a szentírás magyarázatok számos 

hétköznapi példát hoztak, és ezzel – feltehetıen – nemcsak „elébe mentek” a hívıket érintı 

kérdéseknek, nemcsak felkészítették a hallgatóságot valamely elképzelhetı szituációra, 

hanem ismert és átélt, aktuális problémákra, a mindennapi életben elıálló helyzetekre 

reagáltak. A bemutatottak alapján úgy tőnik, hogy az egyház idıtlen tanításait a közösségben 

élı prédikátorok a híveket érintı aktuális problémákhoz alkalmazták. Más szóval: a 

prédikációkban felmerülı kérdések egyáltalán nem voltak idegenek a hétköznapi élettıl, sıt.  

A Zala-Somogyi Közlöny ismertetése kapcsán szó volt már róla, hogy az 1860-as évek 

közepén az újságban új rovatok állandósultak, ezek között egy mentálhigiénés-egészségügyi 

is, amely lényegében ugyanazokkal a problémákkal foglalkozott, mint az itt idézett 

szentbeszédek. A lap és a prédikációk közönsége nyilvánvalóan nem esett egybe: egyfelıl a 

templomi beszédek közönsége az újságolvasók körénél jóval népesebb volt, másfelıl – ettıl 

nem függetlenül – a prédikációk hallgatóságának egy meghatározó része számára – alacsony 

alfabetizáltságuk okán – a sajtótermékek nem voltak hozzáférhetıek. Az egyházi szövegekben 

                                                 
438 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. szept. 10. 
439 Szabó Imre II. évf. nyomán: Elhivatott pedig Jézus is, és az ı tanítványai a menyegzıre.” (Ján. 2, 2.) 
440 u. o. 



174 
 

és a sajtóban elıkerülı témák hasonlósága viszont valóban szembeötlı. Ha a nyilvánosságot – 

ahogy az eddigiekben is – értékek vagy gondolkodásmódok közvetítésére alkalmas fórumnak 

tekintem, úgy érdemes röviden megvizsgálni, hogy miként kezeli ugyanazt a problémát 

(szófogadatlan gyerek, alkoholista férj, kocsmai hangoskodók) a nyilvánosság e két fóruma: 

az egyház, illetve a sajtó. Az egyház konzervatív, tradicionális, bibliai példázatokra alapozott 

magyarázataival és elvárásaival szemben a gyermeknevelés kapcsán a sajtó a modern 

pszichológia, az alkoholizmussal kapcsolatban az orvostan legújabb eredményei alapján 

érvelt, és azt, ami a keresztény diskurzusban bőnként jelent meg, a maga részérıl korrigálható 

hibának, az életkorból vagy az egészségi/pszichés állapotból fakadó átmeneti állapotnak 

tekintette. Amíg az elıbbi a szív, a lélek, a lelkiismeret befolyásolására aspirált, addig az itt 

említett kérdések kapcsán a sajtó rendszerint a tudományos racionalitást emelte érvelése 

központjába, és az észre, a bölcs belátásra igyekezett hatást gyakorolni. Az azonos kérdésre 

adott, de szemléletükben alapvetıen eltérı válaszok a társadalmilag és kulturálisan egymástól 

elkülönülı csoportok között ez által megerısíthették a mentalitásbeli elhatárolódások 

fenntartását. (Nyilvánvaló, hogy az egyének szintjén nem lehet ennyire éles 

megkülönböztetést tenni, hiszen mint mindig is, léteztek templomba járó újságolvasók, vagy 

éppen a katolikus tanításokhoz ragaszkodó, de a tudomány fejlıdésére is nyitott hívık is. 

Jelenleg azonban nem is az egyéni stratégiák vizsgálata, hanem az egyház – illetve a sajtó – 

mint a nyilvánosság fórumai jelentették vizsgálatom tárgyát.) 

 

2. 2. Profán világ 

 

A mezıgazdasági munkák idıhöz kötöttsége meghatározta a hagyományos társadalom 

tagjainak idıfelfogását, egyben a hétköznapi nyilvánossághoz, a szabadidıhöz való viszonyát 

is. Egy Somogyban rendezett szántásverseny kapcsán a Zala-Somogyi Közlöny szerzıje arra 

panaszkodott, hogy a parasztbirtok képviselıi teljesen hiányoztak. Ehhez magyarázatként a 

következı – általános érvényő – meglátást főzte: „A vásár napjai félünnepet képeznek a 

parasztgazda naptárában. Nincs módjában azonban azt még egygyel szaporítani [mármint a 

verseny napjával – K.Zs.], még pedig erıt s pénzt olyan utra költve – melybıl anyagi haszna – 

felfogása szerint – nem volna.”441 A gazdálkodó életvitelhez a nyilvánosságnak is speciális 

formái kapcsolódtak: például a termények betakarítása, feldolgozása során zajló közös 

                                                 
441 Zala-Somogyi Közlöny 1862. aug. 20. 
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tevékenységek (az aratási ünnep,442 a szüret, az asszonyok-gyerekek közösen végzett munkái 

stb.), vagy éppen – és nem utolsó sorban – a vásárok. A vásárok kezdettıl fogva a híráramlás 

fontos gócpontjai voltak, jelentıs „találkozóhelyek”. „A legtöbb vásározó nemcsak adni-venni 

jött el a vásárra, hanem mindenféle ügyes-bajos dolgainak elintézésére is. Ekkor bonyolították 

le leginkább a családi látogatásokat, intézték el ügyeiket a különbözı hivatalokban, keresték 

fel a kórházban ápoltakat, az ott katonáskodó rokonságot vagy éppen a bentlakós diákokat. A 

vásározók rendszerint sok megbízatást is teljesítettek, leveleket, pénzt, üzeneteket, 

csomagokat hoztak-vittek.”443 „Meg kell azonban emlékeznünk arról is, hogy a vásárokra való 

oda- és visszautazás, várakozás az átkelıhelyeknél, az éjszakai szállásokon, pihenıhelyeken, 

de magán a vásárokon is, a legjobb és a legszélesebb körben ismert mesélı alkalmak közé 

tartoztak.”444 Zala megye legkiemelkedıbb vásártartó helye Nagykanizsa volt. A század 

közepén Nagykanizsa évi hat országos vásárt tartott, nagyjából kéthavonta: „az elsı vásárt 

„február 2-ka elıtti, vagyis gyertyaszentelı elıtti hétfın”445 tartották. A másodikat 

„húsvétvasárnap elıtti hétfın”. A harmadikat „pünkösdvasárnap elıtti hétfın”; a negyedikre 

pedig „aug. 15-ike elıtti, vagyis Nagyboldogasszony elıtti hétfın”446 került sor. Az ötödik 

kanizsai vásár idıpontja „okt. 15-ike elıtti, vagyis Terézia elıtti hétfı” volt, azonban, ha 

október 15-e hétfıre esett, akkor azon a napon tartották. A hatodik vásár „decz. 8-ika elıtti, 

vagyis boldogasszony fogantatása elıtti hétfın” volt. A nagykanizsai vásárok kétnaposak: 

hétfın termény- és állatvásárt tartottak, kedden pedig iparcikk-, kirakodóvásár volt.”447 Az 

országos vásárok mellett Nagykanizsán szerdán és pénteken tartottak hetivásárt. A városban 

megtartott városok nem pusztán az árucsere, de a személyes interakciók helyszíne is volt, ami 

kapcsán különös jelentıségre tett szert, hogy Nagykanizsa – földrajzi elhelyezkedésének 

köszönhetıen – a horvát, dalmát, szlovén és osztrák kereskedık számára is elérhetı 

piachelyet jelentett, illetve a magyar népcsoportok (Dráva menti magyarság, ormánságiak, 

göcsejiek, hetésiek, ırségiek, és somogyiak) tagjai közül is sokan felkeresték, így vásárai az 

interetnikus kapcsolatok alakításában is szereppel bírt.448  

 

                                                 
442 Ha nem is rendszeresen, de egy-egy ilyen ünneprıl még a megyei sajtó is beszámolt. 1863-ban például a 
kiskanizsai aratók „rikongatás s dalok közti” ünnepi vonulásáról írt a Zala-Somogyi Közlöny (1863. júl. 1.) 
443 Paládi-Kovács Attila et al. (szerkbiz.): Magyar néprajz: nyolc kötetben. III. kötet. Anyagi kultúra 2. Budapest, 
Akadémiai, 1988. 673. 
444 u. o. 677. 
445 „utolsó kanizsai vásáron eladó még csak volt, vevı nem” (Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 10.) 
446 „Hétfın, vagyis aug. 11-én itt, Nagy-Kanizsán országos vásár leend. Hisszük, nagyon látogatott fog lenni, bár 
vásáraink közül ez szokott a leggyengébb lenni a kereskedésre nézve.” (Zala-Somogyi Közlöny, 1862. aug. 10.) 
447Paládi-Kovács Attila et al. (szerkbiz.): Magyar néprajz III. 685. 
448 u. o. 686. 
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A munka világán túl természetesen az ünnepek is számos kiváló alkalmat szolgáltattak a 

társas együttlétre. Az egyesületek mőködésének vizsgálata során, valamint a vallás kapcsán is 

láthattuk már a búcsúk és a farsang jelentıségét ebben a tekintetben. Báli idıszakban a 

városokban egymást érték a mulatságok, amelyek szervezésében elsı helyen mindenképp az 

egyesületek álltak, de ezek mellett szembetőnıek azok a mulatságok is, amelyek a nemesi 

bálok hagyományát követve szervezıdtek. 1863 januárjában a Zala-Somogyi Közlöny a 

megyében megrendezésre kerülı farsangi bálok idejének és helyének felsorolásával nyitotta a 

hírrovatot: ez érzékelhetıvé teszi a farsangi idıszak pezsgését. Január 27-én a „zalai nemes 

ifjúság rendezett tánczvigalmat Sümegen, f. hó 21-én Nagykanizsán a kereskedelmi 

kaszinóegylet.”449 Ugyancsak januárban, 17-én a nagy kaszinóban (Kanizsán) és 18-án 

ugyanott, a polgári egyletben,450 január 26-án pedig Csáktornyán tartottak táncmulatságot.451 

Nem a farsangi szezon eseménye volt az izraelita purim, a Közlöny mégis a mulatságok 

sorában számolt be róla (ehhez részben hozzájárulhatott, hogy az ünnepek idıben közel estek 

egymához, valamint a purim színes és hangos, karnevált idézı hangulata is). 1863-ban 

Nagykanizsán „az izraelita purim ünnepe néhány estéin utczáink, mi az élénkséget illeti, a 

párisi boulevárdhoz voltak hasonlók; több százból álló s különféle nemzetek öltönyeibe 

burkolt álarcszoscsapat vonult egyik elıkelı házból (hol az izraelitáknak ez alkalommal 

házimulatságok szoktak tartatni) a másikba…” – írta a közéleti közlöny. Ami szempontunkból 

különösen érdekessé teszi ezt az alkalmat, az az, hogy a beszámoló szerint a purim a 

felekezeti csoport tagjainak találkozása és közös mulatsága mellett a csoporton kívüliek – 

vagyis a katolikusok – részvételére is alkalmat kínált. „A temérdek álarczos közt nemcsak 

izraeliták voltak, hanem a mi népünkbıl is néhány ifjú magára vette a csikós – és 

béresöltönyt, melyek azonban – daczára annak, hogy béresekkel sokat közlekedtek – oly 

ügyetlenül viselték magokat, hogy már messzirıl is rájuk lehetett ismerni.”452 A társadalmi 

keveredés – ahogyan a beszámolóból kiolvasható – nem volt általános: csak a zsidók és a 

katolikusok egy jól meghatározható csoportja számára volt adott. A mulatság színterei az 

„elıkelı” zsidó házak voltak, a katolikusok közül pedig olyanok vettek részt, akiknek voltak 

csikósaik és béreseik, akik ruháit erre az alkalomra kölcsönvehették. A felekezetek közötti 

keveredés itt ezek szerint a társadalmi hierarchia felsı rétegeiben zajlott, ahol a merev vallási 

határvonalakat a társadalmi életben betöltött szerepekbıl fakadó vagy más – például 

gazdasági – érdekek írhatták felül. (Jelzésértékő a nemes ifjak habitusának kötöttsége is, 

                                                 
449 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. jan. 10. 
450 Zala-Somogyi Közlöny 1863. jan. 20. 
451 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. febr. 1. 
452 Zala-Somogyi Közlöny, 1863.márc.10. 
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amely – dacára a béreseikkel való szoros kapcsolatnak (!) – még jelmezben is elárulta 

társadalmi hova tarozásukat.) 

A „zalai ifjúság” egy évvel késıbb, 1864-ben, ismét megrendezte sümegi bálját, a 

„somogyi ifjak” pedig ugyanakkor Balatonbogláron ünnepelték a farsangot.453 1864-ben a 

nagykanizsai Dalárda is rendezett álarcosbált. Az egyleti bálok résztvevıirıl már esett szó, és 

láthattuk, hogy végsı soron még a mindenki számára nyitottként hirdetett estélyek is – 

elsısorban a magas belépti díj miatt – sokak elıtt zárva maradtak. De vajon kik vettek részt az 

itt említett „ifjak” mulatságain? 1864-ben a Bukógáti nevő szerzı éppen ezt a kérdést firtatta. 

Ahogy írja, a „zalai ifjak” nevébıl nem derül ki, hogy pontosan kiket is takar: a birtokos-, az 

iparos-, a kereskedı-, esetleg a földmőves ifjakat-e. Akárkikrıl legyen is szó – írja –, 

„legutóbb e névvel olyan pikniket rendeztek, ahonnan ki volt zárva zsidó, prokátor, 

purger.”454 A fıispáni helytartó iratanyagából néhány további részlet is kiderül a zalai ifjak 

1863-ban rendezett mulatságáról, miután annak katonai beavatkozás vetett véget. Az ifjak 

képviseletében elızetesen Inkey János és Bogyay Máté kért engedélyt a zártkörő táncvigalom 

megrendezéséhez, amit – a hatósági biztos kinevezésének feltételével a helytartó meg is 

adott.455 A kinevezett biztos, Szokoly József, tapolcai járási esküdt, aligha gondolta, hogy a 

számára végsı soron kikapcsolódásnak is tekinthetı este milyen kellemetlenségeket hoz majd 

(részben a mulató ifjúság, részben éppen az ı számára). A táncvigalmat azonban nem várt 

események zavarták meg, amelyekrıl Szokoly január 30-án a következı jelentést tette Novák 

Ferencnek, a fıispáni helytartónak. 

 

„Méltóságos fıispáni Helytartó Ur! Alol írott Te[kin]t[e]tes Kisfaludy Elek vidékembeli 

sz[olga]bíró urnak megbizása következtében Zalamegyei Ifjúság czíme alatt Sümegen 

folyó évi Január 27én felsıbb engedély útján tartott Nemesi tánczvigalomba felügyelı 

biztosul küldetvén ki, esti 8 órakor midın a vigalom megkezdıdvén ott megjelentem, 

magamat mint hivatalból kiküldött báli biztost az ott egyéb rendezı Te[kin]t[e]tes Fakk 

Gedeon Urnak bemutattam, számos fırangu Urak és hölgyek a szomszéd Somogy, Vas és 

Veszprém Megyékbıl szinte megjelenvén, a tánczvigalmat rangjegyekhez képest egész 

illendıséggel megkezdvén azt folytatták, míg nem mint egy fél 12 ora tájban a nagyterem 

melletti ugy nevezett Cassino teremben öszve csoportulás lárma, s hol a biztos?! 

kiabálások történtek, alol írott a színhelyen megjelentem, Te[kin]t[e]tes Fakk Gedeon úr 

                                                 
453 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. jan. 20. 
454 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. jan. 20. 
455 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/6729. sz. 
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mint ezen nemesi tánczvigalomnak egyik rendezıje, Te[kin]t[e]tes Tettes Horváth Vilmos 

úr, Groff Erdıdy László, s több ott összvegyőlt urak felszolitották, hogy miután bálbiztosul 

én lennék kinevezve, s a bálba azért vagyok, hogy a netán elé fordulandó 

kellemetlenségeket kötelességem elintézni, felhívnak azért, hogy három csendır szuronyos 

fegyvereikkel, s egynek égı szár a szájába, a terembe berontottak, a nélkül, hogy a mulató 

társaság arra okot adott volna.- a nélkül, hogy arra bárkitıl a társaság tagjai közül 

engedelem adatott, vagy pedig jövetelek okát felfedezték volna, - ıket mint hivatlan 

vendégeket, s a békésen mulató társaságot ingerlıket biztosi hatalmamnál fogva 

kiutasítottam, kiutasítássom daczára pedig a távozás helyett azomban az ıket környezı 

tömeget bellyebb nyomulva szuronyos fegyvereikkel körbevették.-  

Alulirott méltányolva az uraknak hozzám intézett kérelmét, miután betolakodásukra ok 

nem adatott a csendıröket felhívtam a teremnek tüsténti elhagyására, s kijelentettem, hogy 

itt egyedül biztos én vagyok, s ha én szükségesnek látnám, csak az én felhívásomra 

jelenhetnek meg, többszöri felhívásomra is azomban onnét ki nem mentek, hanem az ott 

jelenlévı Ifjuságnak faggatásaira, hogy ha hivatalosan akarnak jelen lenni tehát ily mővelt 

társaságba szivarozniok nem szabad, de különben is a báli biztos megjelenésüket nem 

kívánja, a terem elhagyására ujolag fölszólították, ekkor ugy nyilatkoztak, hogy ık a 

helybeli dsidás Kapitány úr parancsa következtében vagynak itt, s az alulirt biztosnak az 

ıtet környezık hallatára egy azt jelentett ki, hogy azért esküdtek fel, hogy a parancs mellett 

ölni és halni akarnak, s ezek után sikerült többeknek a tőzes vérő fiatalságot 

lecsendesítteni, csak annak köszönhetı, hogy valami rendkívüli dolog ezen csendırık 

magukviselete által ki nem fejlıdött,- s mintegy ¾ óra mulva távoztak. Ezek távozása után 

egy fél óra mulva ujjolag a terembe akartak jönni, azon kívánattal, hogy nékik helybeli 

katonai parancsnoktól parancsuk van a bálba folytonossan jelen lenni, ekkor a csendır 

vezetıt hívátván neki a dolgot elöl adtam, s a felelıséget az eshetıségért reájuk hárítottam; 

a csendır vezetı azomban a felmenetelt nekik betiltotta. – Alig hogy a csendırök 

eltávolíttattak ¼ ora mulva 3 Uhlánus kívont karddal szinte berontott fel s alá járkálva s 

nézegetve taszigálódva ebben még a hölgyeket sem kímélvén minden szobát keresztül 

néztek, s a Casinoi terembe a nagyterem bejárásánál megálltak, midın a távozásra 

felhívattak volna, egész közlegényi gorombasággal nyilvánították hogy ık kapitányok 

parancsából kötelessek itt megjelenni, ezek is mint egy ¾ orai ottartozkodásuk után a 

termet elhagyták, s utánnuk szinte még három durvább közlegény a mulatok közt kivont 

karddal megjelent, s a mulatokat taszigálódásuk s kihívó tekingetések által ingerelték s 

bosszantották de a fiatalság felfogta N[eme]s állását és helyzetét ıket felsem véve hagyta 
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rakonczátlankodni, s minden bosszantásukat N[eme]s türelemmel nézte, egyedül csak ezen 

türelemmel nézésnek köszönhetı, hogy egy sajnálatra méltó véres Catastropha be nem 

következett.- 

A rendezı s ugy egyéb báli vendég urak megkértek, hogy ezen csak az ı bosszantásukra 

intézett nemtelen viseletét a csendıröknek és katonaságnak felsıbb helyen jelencsem 

külömben kéntelenek lennének ık azt naprakésszen felterjeszteni, hogy nékik illı elégtétel 

szolgáltassék. 

Méltóságos Urnak jelenti hivatalos kötelességemnek esmertem.-  

Sümegh Január 30án [1]863.  

Szokoly Josef járás esküdt.”456 

 

A jelentés kézhez vétele után a fıispáni helytartó megtette a kellı intézkedéseket: egyrészt írt 

a zalaegerszegi cs. kir. csendır szárnyparancsnokságnak, hogy vizsgálják ki az ügyet, és 

jelentést tett a budai helytartónak, Pálffy Mórnak is, amelyben arra kéri Pálffyt, „miszerint 

magas befolyásánál fogva az illetı helyen oda mőködni méltóztassék, hogy a megyében szerte 

elhelyezett cs. kir. Katonaság a köréhez nem tartozó polgári ügyekbeni hivatalan 

beavatkozástól szorosan óvakodjék, minthogy ellenkezı esetben a hasonló kihívó eljárásból 

származható, a közhangulatra kártékonyan ható, s kifejlıdésében elı ki nem számítható 

mérvő visszatorlási végletek iránti felelıséget magamra semmi esetre sem vállalhatnám.”457 A 

fıispáni helytartó iratanyagában ırzött dokumentumokból az ügy további menete nem 

teljesen rekonstruálható, az biztos viszont, hogy Pálffy – talán részben válaszul Novák 

kioktató hangjára, amiért a megyei katonaság elszámoltatását kérte tıle – felhívta arra a 

fıispáni helytartó figyelmét, hogy „a szóban levı botrányos eseménynek az által lehetett s 

kelletett volna elejét venni, ha az illetı esküdt mint bálbiztos az ottani katonai állomás 

parancsnoksággal magát idejekorán érintkezésbe tette volna. Midın tehát ebbeli mulasztásáért 

rosszallásomat fejezem ki, fölkérem Méltóságodat miszerint nevezettet ez iránt utólag kérdıre 

vonni és igazoló nyilatkozatát beterjeszteni szíveskedjék.” 

Szokoly ugyan kimentette magát, („Hivatalos tisztelettel van szerencsém nyilatkozni: 

miszerint Te[kin]t[e]tes Kisfaludy Elek szolgabíró úrhoz Te[kin]t[e]tes elsı alispán úrtól 

érkezett azon utasítás nyomán: miszerint a kérdéses táncvigalomba mint biztos a csend, rend 

és a netaláni kitüntetések megakadályoztatása végett megjelennyek, alól írott a fentisztelt 

szolgabíró úr által mint bálbiztos azon utasítással küldettem ki, hogy a ne taláni kitüntetéseket 

                                                 
456 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/764. 
457 u. o. (1863. febr. 3.) 
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ildomosan akadályozzam- hogy ez érdemben a helybeli katonai parancsnokságot is értesíteni 

kellett volna, az alul irotnak a kiküldı szolgabíró úr által utasítás nem adatott.”),458 miután 

azonban Pálffy az ügy kivizsgálását kivette Novák kezébıl és helyette „az országos hadi 

fıparancsnokság és egy vegyes bizottság által” 459 kívánta eszközölni, valószínőleg ezzel nem 

ért véget számára (sem) az ügy.  

  

A zalai ifjak tehát fiatal zalai nemesek voltak.460 Zártkörő báljukra – ahol 2 forint volt a 

belépti díj – nemcsak Zalából, de a szomszédos megyékbıl is érkeztek vendégek, akik 

„rangjegyekhez képest egész illendıséggel” mulattak volna, ha nem jön közbe a kellemetlen 

incidens. Bár a csendırök elsı erıszakos betolakodását még úgy is lehet értelmezni, mint a 

szolgálatban lévı katonák portyáját (szájukban az égı dohánnyal, mintha csak körbenézni 

indultak volna a bálozók közé), amely aztán – a felháborodó ifjak és a tehetetlen báli biztos 

láttán – a második megjelenéssel már szándékos bosszantássá mérgesedett. De hogyan 

kerültek vajon oda még az ulánusok is, ráadásul azok is két „rohamban”? A vizsgálati 

jegyzıkönyv ismeretében talán többet is megtudhatnánk, most azonban úgy tőnik, hogy – 

miután az ingerkedı, taszigáló katonákat az ifjak „nemes türelme” végül lecsillapította – nem 

volt másról szó, mint potyalesı katonák egyszerő – bár tisztjükhöz kétségkívül méltatlan – 

szemtelenkedésérıl. Az eset mindenesetre tanulságosan illusztrálja a hatalom helyi 

képviselıinek egymáshoz való zavaros viszonyát, a báli biztos szerepének és feladatkörének 

nem teljesen tisztázott határait és a hatalom és a helyi elit közötti villódzó feszültséget. 

Visszatérve Bukógáti fent idézett „zsidókra, prókátorokra, bürgerekre” tett megjegyzésére, 

érdekes az is, és a felekezeti nyitottság vagy zártság kérdése szempontjából megfontolandó 

jelenség, hogy miközben 1863-ban a purimon „néhány ifjú a mi népünkbıl” ott mulatott az 

elıkelı zsidó házakban, addig egy évvel késıbb ugyanez az ifjúság kizárta a zsidókat a maga 

mulatságáról. Végezetül, az eset tanulságos adalékul szolgál a sajtó mint történeti forrás 

forráskritikájához is: a budai helytartó, sıt az országos hadi fıparancsnokság elé kerülı 

vizsgálati esetre ugyanis a megyei sajtó híradásában még csak utalás sem történik. 

                                                 
458 u. o. (1863. febr. 21.) 
459 u. o. (1863. febr. 20.) 
460 A közülük név szerint is megemlített Bogyay Máté (1838-1916) pesti joghallgató éveit követıen köz- és 
váltóügyvédi vizsgát tett, 1865–67-ben Zala megye ügyésze és szolgabírája lett, majd atyai birtokán 
gazdálkodott. Késıbb, 1897-ben és 1901-ben a keszthelyi kerületben országgyőlési képviselınek választották, 
elıbb nemzeti párti, majd szabadelvő párti programmal. zalabéri Horváth Vilmos (1802-1866) – ha ugyan róla 
van szó, hiszen ı 1863-ban nem volt kifejezetten „ifjú” – a megye ismert ellenzéki politikusa, 1848-ban és 1861-
ben Zala megye másodalispánja (illetve kormánybiztosa) volt, de 1861-ben visszavonult a közélettıl és birtokán 
gazdálkodott. Fakk (Fach) Gedı (1832-1892) 1848-ban huszár hadnagy volt, és majd csak a kiegyezés után 
vállalt hivatali állást a megyében (a megye fıpénztárnokaként), az 1870-es évektıl badacsonytomaji birtokán élt 
és gazdálkodott, majd 48-as párti országgyőlési képviselı is volt. 
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A helyi elit láthatóan szívesen mulatott a maga zártkörő rendezvényein kívül is, erre 

adott újabb lehetıséget az 1864 báli szezonjában elıször megrendezett „cseléd tánczvigalom,” 

amelyen cselédek és uraik együtt vehettek részt. A mulatság azonban ezúttal sem volt 

maradéktalanul sikeres, ugyanis: „számosan jelentek meg cselédek és mívelt urak, kik 

egymással kedvesen mulattak volna, ha nem jelennek meg a mívelt osztályból sokan, melák, 

buldog, kopó, vizsla, pincs-ebekkel, melyek az álarczosokat hangos ugatással vevék 

üldözıbe.”461 Hogy szándékos heccrıl vagy csupán véletlen balszerencsérıl van szó, nem 

tudhatjuk. És mielıtt az eseményben – bár talán mégsem minden alap nélkül – a 

hagyományos társadalmi válaszvonalak fellazításának szándékát vélnénk felfedezni (hiszen 

cselédek és urak közös mulatságáról korábban még csak utalást sem találtam), érdemes idézni 

a lap kommentátorának utolsó megjegyzését is: „Zugolódott a cselédosztály, de mit sem 

tehetett, mert az ur szavára a szolgának hallgatni kell.”462 

Egy évtizeddel Mocsáry társas életrıl rajzolt korképe (kórképe?) után még mindig 

helytállóak az ı szavai: „kasztok, osztályok, kiváltságok a társaságban folyvást léteznek 

százados elıítéleteikkel… Sokkal többen vannak kétségtelenül, kik magokat azokon 

tökéletesen túlteszik, de a nagy többség még csak némi részben, közte sok tán mit sem 

engedett.”463 

 

3. A nem intézményesített nyilvánosság modern formái 

 

A 19. század közepén egyre inkább megfigyelhetı, hogy a nyilvánosság itt bemutatott 

hagyományos formái mellett újak is megjelennek. Ha túlzás volna is a fogyasztás területén – a 

már említett – brit példához hasonló „forradalomról” beszélni, annyi mindenesetre 

elmondható, hogy nálunk is megkezdıdött egyfajta fellendülés, jóllehet elsısorban a 

városokba koncentrálódva. Ez a városi népesség növekedése, a városi környezet 

megváltozása, a városi gazdaság jellegzetes mintázatainak (például a tercier szektor 

megerısödésének) kialakulása mellett464 elsısorban a szabadidı eltöltése lehetıségeinek és 

formáinak kiteljesedésében mutatkozott meg. Másfelıl, a megsokasodott lehetıségek mind 

szélesebb közönség, a társadalom mind több rétege számára váltak elérhetıvé. Jóllehet, az 
                                                 
461 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 10. 
462 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 10. 
463 Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest, 1855. 18. 
464 Nagykanizsán 1869-ben az egyik legnagyobb foglalkozási csoportot a cselédek és a napidíjasok adták 
(34,76%), ami mellett az iparban és kereskedelemben foglalkoztatottak szintén magas aránya (22,71%) a város 
polgárosodottságára, a szolgáltatási és hivatali szektor erejére utal. Az értelmiségi keresık aránya ugyanekkor 
4,7% volt (Kıváry Béla: Zala megye területi és népességi viszonyai. In: Bátorfi Lajos (szerk.): Adatok 
Zalamegye történetéhez. 1876., III. köt. V. füz. 332–342.) 
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egyes szabadidıs lehetıségekhez való hozzáférés nem mindenki számára volt egyformán 

adott, ami a hagyományos társadalmi határvonalak átstrukturálódásához is hozzájárulhatott.465 

 

 Az új típusú közönségprogramok közül a leggyakoribb a zenészek és a táncmővészek 

fellépése volt. Nagykanizsán például szinte minden hónapra jutott egy-egy hegedő-466, 

fuvola467 vagy énekmővészi elıadás, és voltak visszatérı vendégelıadók is. A híresebb 

fellépık, mint például Hollósy Kornélia468 „a körülfekvı megyék távol vidékeirıl is”469 

összegyőjtötték a közönséget, mások esetleg csak a kanizsai, esetleg a Kanizsához közel 

fekvı vidékrıl csalogatták az érdeklıdıket. Természetesen az is megesett – éppen 1862-ben a 

Zöldfa szálló nagytermében rendezett egyik hegedőkoncert alkalmával –, hogy az újság a 

„kevés közönség” miatt panaszkodott.470  

A fellépık számának megszaporodásával párhuzamosan a kínálat differenciálódása is 

megindult. Amíg Lonovics Hollósy Kornélia vidéki turnéi alkalmával az opera 

népszerősítésén munkálkodott, és mősoraival elsısorban a mővelt, elit közönséget szólította 

meg, addig a nyaranta zsúfolásig telt kerthelyiségekben a szórakozva mővelıdni vágyó 

közép- és alsóbb rétegekbıl kikerülı közönség is megtalálta a neki szóló programokat. A 

kanizsai Szarvasban például 1864. február 20-án az ún. „Volksängerek” léptek fel teltház 

elıtt.  A lehetıségek és a helyszínek gyarapodása elválasztotta egymástól a különbözı 

társadalmi rétegeket. A helyi mőkedvelı elit közönségnek szervezett mővészeti estélyek 

mellett a városok és a környékbeli falvak mulatói inkább az alsóbb rétegek spontán 

találkozásának, mulatozásának nyitottak teret. „A szép idıt már élvezni kezdi a közönség a 

mulató kertekben, melyek egyikében minden vasárnap egy állatot lehet nyerni.”471 – szólt 

például a Közlöny egyik rövid híradása. 

Megjelentek egészen újfajta látnivalók is: a modern technika nagy vívmánya volt a 

fényképezés. Az 1862-ben Nagykanizsára látogató „Jeney József körmendi gyógyszerész – 

                                                 
465 Errıl a témáról ld. még: Kiss Zsuzsanna: Együttélés – különélés: választóvonalak az 1860-as évek 
zalaegerszegi és nagykanizsai társaséletében. FONS 2008/3 301–323. 
466 „Beckner Sarolta hegedőmővésznı a Zöldfa szálloda termében” (Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 1.); Frank 
Ignác néphegedás elıadása ugyanott 1863. márc. 28-án (Zala-Somogyi Közlöny, 1863. ápr. 1.) 
467 „A Doppel testvérek fuvolakoncertjén, Sipos Antal zongoramővész is közremőködik a Zöldfa vendéglıben.” 
(Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 20.) 
468 Hollósy Kornélia (1827-1890), szoprán operaénekesnı, 1846–49-ben és 1854–1862 között a Nemzeti Színház 
tagja volt. A forradalom alatt és után számos jótékonysági akcióban vett részt, évi fizetésének három százalékát a 
honvédségnek és a Nemzeti Bank létrehozására ajánlotta. Széchenyi temetésén ı énekelte a Requiem szólóját, 
utolsó jelentıs fellépésén pedig, a Bánk bán ısbemutatóján (1861-ben) Melinda szerepét énekelte. 
469 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. máj. 20. 
470 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 1. 
471 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. ápr. 20. 
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mint fényképész”472 szolgáltatásai vélhetıen ugyancsak csupán egy szőkebb kör számára 

voltak elérhetıek. Ezzel szemben nagyobb közönség láthatta egy évvel késıbb a Zöldfa 

vendéglıben Diwischovsky János „természethő photographiai látványosságát”,473 vagyis 300 

kiállított fotóját. Ugyancsak populáris esemény lehetett annak a „nagyszerő állatsereglet[nek a 

megtekintése]…, mely közt egy nagy oroszlán mutogattatik, s [ahol] 100 tallért ígérnek 

annak, ki bebizonyítja, hogy Európában nagyobbat látott,”474 vagy a „világhírő olasz herkules, 

akrobata és erımutatványai.”475 

 

Az 1840-es évek megalapozó idıszaka után a színjátszás is a korszakban teljesedett ki 

mindinkább. Ebben az idıszakban a megyében csak Balatonfüreden volt színház, de annak 

ellenére, hogy sem Zalaegerszegnek, sem Nagykanizsának nem volt állandó színháza vagy 

koncertterme ezekben a városokban is számos színtársulat megfordult. Szuper Károly jó nevő 

társulata mellett leggyakrabban Balogh Alajos és Mátray István476 társulatának 

vendégjátékairól írnak a helyi lapok.  

  A színi elıadások mint nyilvános események a társas élet más fórumaihoz hasonlóan 

szigorú ellenırzés alatt álltak. Magyarországon 1852-ben vezették be az Ausztriában már 

korábban is érvényes Színházi Rendtartást (Theaterordnung), amely az országot színi 

kerületekre osztotta, az igazgatók mőködési engedélyét szigorú feltételekhez kötötte és 

politikai feddhetetlenséghez kötötte, az elıadandó mőveket és azok szövegét a cenzúra 

vizsgálta át.477 A vándortársulatoknak és a mővészeknek engedélyt kellett kérniük, hogy a 

városokban állomásozhassanak és felléphessenek, a tervezett elıadás részleteit pedig jó elıre 

jóvá kellett hagyatniuk a hatósági megbízottal. A cs. kir. rendırség feladata volt az „a feletti 

ırködés, hogy az engedélyezett szindarabok elıadása a hatósági engedéllyel megegyezıleg 

eszközöltetvén a szinbehozatal és öltözetre nézve megütközésre okot ne szolgáltasson”, 

továbbá a „rögtönzésbeli túlcsapongások vagy a szindarab helybenhagyott szövegének 

szántszándékos mellızése miatti büntetések meghatározása”, és nem utolsó sorban az „új 

szindarabok elıadásának engedélyeztetését szükségképp megelızı véleményes befolyás.”478 

                                                 
472 Zala-Somogyi Közlöny, 1862. júl. 1. 
473 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. okt. 10. 
474 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. aug. 1. 
475 Zala-Somogyi Közlöny, 1864. febr. 10. 
476 Balogh Alajos (1831-885) 1848-ban önkéntes honvéd és még 1855-ig szolgált, azután különbözı 
vándortársulatokhoz szegıdött, nemsokára igazgató lett és 1862-tıl Mátray Istvánnal közösen vezetett társulatot. 
Mátray István ugyancsak az 1850-es években lett színész. (Ld. Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar színmővészeti 
lexikon. I–IV. Budapest, Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete, 1929–1932. 106. és 221.) 
477 Hudi József: A balatonfüredi színházak és a színészet története (1831–1861). Balatonfüred, 2008., illetve: 
Rajnai Edit: A színi kerületi rendszer kialakulása (1879-1905). Doktori disszertáció (kézirat), 2010. 
478 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1863/1834. sz. 
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Zalában állandó színtársulat tehát nem volt, de vándortársulatok rendszeresen megfordultak a 

megyében. A vándorszínészek elıadásterveinek elızetes ellenırzése és a fellépések 

felügyelete ugyancsak a megyei hatóságok feladatkörébe tartozott 

Füreden az 1850-es években franciából fordított színmőveket és magyar 

népszínmőveket mutattak be a legnagyobb számban. Az uralkodó 1852. évi látogatásakor a 

Csikós címő, Szigligeti Ede által írt népszínmővet adták elı, amelynek a császár az elsı 

felvonását meg is tekintette.479 A színi elıadásokat olykor egyéb látványosságokkal is 

kiegészítették, például az ún. „velencei szerenáddal”, amely során a vendégek csónakokkal 

eveztek ki a Balatonra és ott hazafias kardalokat hallgattak, tőzijátékot csodálhattak meg. 

Mindez a színház nézıin túl a parti sétálók számára is látványosságot jelentett.480 

1862-ben a budai helytartó leiratot küldött a megyébe, amelyben arról értesítette 

Novák Ferenc fıispáni helytartót, hogy „biztos kútfıbıl szerzett ismeretei szerint” a Balogh 

Alajos igazgatása alatt álló vándor színtársulat „különféle tiltott s forradalmi irányú 

színmőveket hozott a legutolsó idıben elıadásra, s az egyes szerepekben rögtönzéseket is 

megengedett. Igy többek közt „Rákoczy fogságát” hozá színre, abban eltekintve attól, hogy 

nem az itt módosításokkal jóváhagyott szöveg tartatott meg, több az 1848ik évi forradalomra 

emlékeztetı toldatokat is fölvett.”481 Novák a maga részérıl nem tudott bıvebb 

felvilágosítással szolgálni az ügyben, ı ugyanis „azokban a napokban a balatoni hideg fürdık 

használata végett Keszthelyen volt,”482 de felszólította Büky Gyula központi szolgabírót, hogy 

tegyen jelentést az esetrıl. Büky nyilatkozata szerint „a kérdéses darab a hatóságilag 

átvizsgált tartalom szerént adatván elı, abban semmiféle, de különösen az 1848iki idıszakra 

vagy törvényekre visszaemlékeztetı toldások vagy rögtönzések nem tetettek, s hogy az a 

közönség szokott közönyösségével hallgatta végig, a nélkül, hogy a darab hatása csak 

legcsekélyebb tüntetésnek is mondható, viharos tapsokat vagy rendellenességeket lett volna 

képes elıidézni.”483 Mivel azonban a budai helytartótól érkezett kéréssel egy idıben Novákot 

a soproni cs. kir. állomásparancsnok is felszólította, hogy kivizsgálja egy Sümegen történt 

kormányellenes tüntetés körülményeit, amely – a soproni parancsnokság tudomása szerint – 

Balogh Alajos és Mátray István színtársulatának július 19-i elıadásához kötıdött, Novák 

felszólította a zalaegerszegi alszolgabíró Szalmay Józsefet, hogy az ügyekrıl három napon 

                                                 
479 Hudi József: A balatonfüredi színházak… 96. 
480 u. o. 113. 
481 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1862/2599. (1862. aug. 21.) 
482 u. o. (1862. szept. 13.) 
483 u. o. 
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belül vizsgálati jegyzıkönyvet terjesszen elé.484 A soproni katonai parancsnokság konkrét 

részletekrıl is tudott: bizonyos – több sümegi polgárok, ottani tanárok, mérnök és a városi 

jegyzı által közösen elıadott – „izgató dal” színpadi eléneklésérıl, illetve egy forradalmi 

szavalat elıadásáról. Az oda bekért vizsgálati jegyzıkönyvben ezért annak kivizsgálását 

kérték, hogy: vajon ki volt a forradalmi szövegek költıje vagy szerkesztıje, kik mőködtek 

közre az elıadásban, és hogyan fogadta a közönség az elıadást. Kivizsgálni kérte a soproni 

parancsnokság azt is, hogy a dal után elhangzott forradalmi beszédben valóban elhangzott-e a 

következı lázító szónoklat: „Emlékezzetek azon idıre, hogy saját gyermekünket nem volt 

szabad az édes anya nyelven nevelni. – Hol vagytok magyar nemes vérő vitéz vezérek?” 

Végezetül, hogy vajon a sümegi politikai hatóság tudott-e az esetrıl elızıleg, és ha igen, 

miért nem jelentette.  

A Szalmay által elvégzett vizsgálat iratai nincsenek a fıispáni fondban, megtalálható 

viszont Novák végsı jelentése az ügyrıl.485 Ebbıl az derül ki, hogy az inkriminált alkalommal 

elıadott dal nem – az elıadáson valóban jelenlévı – sümegi tanárok költeménye volt, hanem 

„a nép által 1861ik évben már szerte szét énekeltetett, s némely tájakon egész köznapi 

valami”, amelynek szövegét „több sümegi loyalis érzelmő, s az elıadáson jelenvolt 

hivatalnokok bemondása szerint a mőkedvelı társaság is énekelte.” A dalt elhangzását követı 

tapsvihar – így a jelentés – „nem is annyira a dal szövegének, mint inkább a jólsikerült 

elıadásnak – az elıadók iránti böcsülésnek – s a kitőzött cél tudásának eredménye volt.” Az 

elhangzott beszéddel kapcsolatban – így a jelentés – ugyancsak tévesek a soproni 

parancsnokság ismeretei, az ugyanis így szólt: „Emlékezzenek a hajdan korra, midın édes 

anyai nyelvünk apáink által mármár az utcasárban tiportatott, s a kedves kedvesét, a magyar 

fiú édes anyját vagy szégyenlette, vagy nem tudta anyanyelvén szóllíttani.” Ami bizony éppen 

nem a kormány elleni lázítás, hanem „csak ısapáinkat rójja meg a magyar nyelv iránti akkori 

országszerte tudva lévı részvétlenségök miatt, s ezt is csak azért tevé, hogy utókornak 

nyelvünkhözi ragaszkodását, s ennek kimővelése körüli buzgalmát, s törekvését annál 

fényesebben kitőntesse.” Összefoglalva tehát a vizsgálat eredményeit Novák leszögezi, hogy 

„kormányellenes tüntetés vagy rögtönzés sem a színi- sem a mőkedvelıi elıadás közben nem 

történvén, de nem is szándékoltatván, - kénytelen vagyok legmélyebb alázattal kijelenti: 

miszerint az e részbeni föladás is vagy nyelvnemtudás – vagy félre értés,- vagy éppen 

tulbuzgoságbul [kihúzva, és helyébe írva: vagy egyébb a fölsıbb hatóságokat tévutra vezetni 

                                                 
484 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1862/2761. (1862. szept. 8.) 
485 ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 1862/3069. (1862. okt. 2.) (A bekezdés idézetei 
mind ebbıl a szövegbıl valók.) 
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szándékozó roszlelküségbıl] eredett, s hogy ennélfogva sem a szinigazgatók ellenei szini 

rendıri szabályok értelmébeni fenyíttı – sem a föllépett mőkedvelık ellenei katonai 

bünfenyíttı eljárás foganatosíttásának szükségét nem látom.” Az ügy ezzel lezárult. 

A kutatóban mégis kétség támad. Nem lehet-e, hogy a színi elıadások rendjéért felelıs 

megyei fıispáni helytartó a saját felelısségre vonása elıl menekült az eset – talán túlzottan is 

– frappáns befejezése és a néhol igencsak nyakatekert magyarázkodás mögé. Anélkül, hogy 

kétségbe vonnánk a vizsgálat eredményét, annyi mindenképp megjegyezhetı, hogy még a 

szigorú ellenırzés sem tudta mindenképp megakadályozni, hogy forradalmi gondolatok, 

szónoklatok vagy dalok hangozzanak el a színpadról. Más kérdés, hogy vajon mekkora 

feltőnés, micsoda szövegmódosítás vagy rögtönzés kellett ahhoz, hogy a „szokott 

közönyösségében” elsüppedı közönséget fel lehessen bolydítani.  

 

 Hasonlóképpen a színházhoz, ugyancsak a középrétegek jelentették a megyei 

fürdıhelyek legtipikusabb közönségét is. Pontosabb volna ugyan egyetlen fürdırıl beszélni, 

Balatonfüredrıl, hiszen a reformkortól az I. világháborúig ez volt az északi part egyetlen 

kiépített fürdıtelepe. A másik két gyógyvizes település közül Keszthelynek nem volt kiépített 

fürdıje, Hévíz pedig a parttól távolabb fekszik. Ez a két fürdıhely jellegében is különbözött 

Füredtıl, amennyiben a „hıvizet” – ahogy a kortársak nevezték – kifejezetten gyógyászati 

célból látogatták, míg Füred inkább társasági központnak számított. Az itt megforduló 

vendégek társadalmi összetételét vizsgálva a reformkor idején Hudi József úgy találta, hogy a 

„mértékadó csoport” a környékbeli vármegyékbıl Füredre özönlı, hivatalviselı- és birtokos 

köznemesség volt.486 Húsz évvel késıbb „a reformkorra jellemzı patriarchális fürdıéletet 

lassan felváltotta a polgári értelemben vett szabadidıhöz kötıdı, tudatos nyaralási-

szórakozási igény.”487 Eddigre az arisztokrata vendégek száma töredékére csökkent a 

reformkorinak, „a legtöbb fürdıvendég a kereskedık közül került ki”, 488 rajtuk kívül pedig 

továbbra is „a birtokos és többségében megyei hivatalt viselı nemesség, valamint az 

értelmiség különbözı rétegeinek képviselıi idıztek Füreden nagyobb számban.”489 

Összességében – fogalmazza meg következtetését a fürdılistákon szereplı vendégek 

                                                 
486 Hudi József: A balatoni fürdıkultúra a reformkorban. In: Bilkei Irén (szerk.): Közlemények Zala megye 
közgyőjteményeinek kutatásaiból. 1988. (Zalai Győjtemény 28.) Zalaegerszeg, 1989. Zalaegerszeg. 109–135. 
487 Katona Csaba: Füred és vendégei. Korall 7–8. 56–77. 56. 
488 Katona Csaba: A balatoni nyár – anno 1861. In: Paksy Zoltán (szerk.): Zalai történeti tanulmányok 2009. 
(Zalai Győjtemény 67.) Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2009. 191–230. 198. 
489 u. o.  
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társadalmi állása kapcsán Katona Csaba – „különösebb kockázat nélkül elmondhatjuk, hogy 

Füred törzsközönsége a mindenkori középosztály soraiból került ki.”490 

Csakhogy ez a középosztály belülrıl igencsak tagolt volt – ahogyan erre a megyei 

közlöny tudósítója – a füredi és keszthelyi idény hangulatáról egyébként meglehetısen 

lehangoló képet festı beszámolóiban – nyomatékosan fel is hívta a figyelmet. Hiába csökkent 

a vendégek között az arisztokraták száma, a – földbirtokukból vagy hivatalukból, nemritkán 

pedig valószínőleg egyszerre mindkettıbıl élı – szépreményő „nemesifjak” és a – vélhetıen 

nagyobb részben kereskedı – zsidók már másutt is látott elkülönülése a fürdıhelyek 

mindennapjaira is rányomta a bélyegét.491 „Házak közé szorított sétatered, a haldokló 

platánokkal, pokoli meleg szobáid kényelmetlen butorzatával; eleven keritéseid, melyek a 

Balatont, parkod, mely a kies vidéked nem engedik látni, s napjában háromszor öltözködı 

vendégeid, s végre minden rendő számláid annyira vásottá varázsoltak már téged… 

Egyébként Füreden a közönség nagy részben dandykbıl s zsidókból áll; s az utóbbiak nem 

pusztán henyélı mulatók. A cotteriák [értsd: kotériák, azaz társaságok, klikkek] gyönyörően 

díszlenek. Kedély, fesztelenség, mint még annyi pauvre [értsd: szegény, szegénységre 

jellemzı] tulajdonságok, innét számőzve. Pompás toilettek, szép fogatok a szegény filisztert 

folytonos feszültségben tartják. Lövöldözések, szelidebb párbajok, regatták a programhoz 

tartoznak. Bál esténkint, de csak a »kék vér« számára.”492 Keszthelyen hasonlóképp: „A fürdı 

elég olcsó, a szoba s az étkezés igen drága, s rosz. … A szétszórtság egyébbként megóvja a 

különbözı állású vendégek összevegyülését, mely a vidék körülményeihez mérve, ugy látszik, 

nagyon helyesnek tartatik… A fürdı 15 percznyi távolságban fekszik a várostól… ezen 

körülményigen elmésen osztja itt fel a vendégeket lovasság – s gyalogságra – kik már az uton 

megtanulják egymást köcsönösen lenézni és irigyelni. – Israel fiai szerepelnek e helyt is, mint 

maholnap mindenütt. Ez lesz elıbb utóbb a mi középosztályunk, de ki is lenne más, szeretném 

tudni, mióta mi, a gentry, - mágnásoknak felütöttünk.”493  

 A fürdıvendégek társadalmi hovatartozás szerinti megoszlásának statisztikai 

vizsgálata azt mutatja, hogy a fürdılátogatás a 19. század második harmadára a középosztály 

szórakozása lett. Az viszont kérdés, hogy mindez értelmezhetı-e úgy, hogy a fürdıben való 

pihenés a „polgári értelemben vett szabadidı” 494 eltöltésének módja lett. Katona Csaba 

interpretációjában a „polgári” itt azokra utal, „akik anyagilag több-kevésbé függetlenek, 

                                                 
490 Katona Csaba: Füred és vendégei… 60. 
491 Ld. errıl még Katona Csaba: Füred és vendégei…60–63. 
492 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. szept. 20. 
493 Zala-Somogyi Közlöny, 1863. okt. 1. 
494 Katona Csaba: Füred és vendégei… 75. 
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illetve munkájuk nem köti ıket bizonyos szezonokhoz.”495 Ez az elgondolás egybecseng az 

általam is fejtegetett „fogyasztói forradalomról” szóló elképzeléssel, amennyiben arra utal, 

hogy a társadalom egy bizonyos csoportja a munkájából származó többletbevételét 

(kulturális) fogyasztásra fordítja, abból szabadidıt vásárol. Néhány ponton azonban 

mégiscsak problematikus a fogyasztói forradalom sémájának használata. A nyári szezon 

fürdıhelyen való eltöltése egyfelıl korántsem újdonság, hiszen legalább a reformkor óta 

igencsak divatos volt az arisztokraták, fıurak, sıt uralkodók körében.496 Ezek szerint nem 

annyira újfajta fogyasztási forma megjelenésérıl, mint inkább egy szokás vagy divat 

„leszivárgásáról” van szó. Egyébként az arisztokratákra éppen úgy igaz, hogy „anyagilag 

függetlenek”, és „munkájuk nem köti ıket bizonyos szezonokhoz”, mint a hivatalnok 

nemesekre vagy a kereskedı zsidókra, sıt. Vajon hová tőntek ık a fürdıközönségbıl, és 

miért? De a megyei fürdıélet belsı rendjének ismeretében nehezen használhatjuk a „polgári” 

jelzıt a polgári normákon, az egyenlıségen alapuló, a társadalmi rangbéli különbségeket 

leromboló értelemben is, hiszen ahogyan a Közlöny beszámolóiból kiolvasható, Füreden és 

Keszthelyen az 1860-as években még éppen hogy nem történt meg a hagyományos társadalmi 

válaszfalak lebomlása. 

 Amitıl viszont Füred mégis „modernné” (vagy ha tetszik, „polgárivá”) vált a 

korszakban, az a fürdızéshez kapcsolódó többletszolgáltatások körének kiszélesedése. 1861 

és 1863 között önálló fürdılap jelent meg (a sajtóról szóló fejezetben ismertetett Balaton-

Füredi Napló), megnyitott a település kölcsönkönyvtára is, sıt egy lövölde is a vendégek 

rendelkezésére állt, és rendszeressé váltak az évente megrendezett Anna-bálok.497 Mindezek 

mellett Katona Csaba a fürdıhöz kapcsolódó nagyberuházásokat említi, amelyeket – mint írja 

– ebben a korszakban már „elsısorban nem a szükség, hanem az elırelépés szándéka 

diktált.”498 Mindezek az újdonságok valóban arra utalnak, hogy az 1860-as években lezajlott 

valamiféle fogyasztói fellendülés (ha nem is forradalom) a balatoni fürdıhelyen. 

 

 

 

 

                                                 
495 u. o. Katona itt Petneki Áron írását idézi (Petneki Áron: A magyarországi gyógyfürdık idegenforgalma és 
vendéglátása a XVIII. század végén és a XIX. század elsı felében. In: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum Évkönyve. Budapest, 1982. 150.) 
496 Kósa László: Fürdıkultúra és természetszemlélet kapcsolata a felvilágosodástól a 20. század elejéig. In: R. 
Várkonyi Ágnes és Kósa László (szerk.): Európa híres kertje. Budapest, 201–210. 
497 Ld. Katona Csaba: Füred és vendégei… 69. 
498 u. o. 70. 
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4. Összegzés 

 

A fejezet elején a hatalom legitimitásának kritikájával kapcsolatban említett példák 

szemléletesen mutatják be, hogy miközben az intézményesített nyilvánosság – a sajtó és az 

egyesületek – végletekig szabályozott keretei között a hatalom – leggyakrabban – 

érvényesíteni tudta a maga akaratát, és e fórumokról a hatalommal szembeni kritikát, a 

politikát és a politizálást gyakorlatilag teljesen számőzni tudta, addig a hétköznapok 

nyilvánosságában a hatalom kritikájának finom és kevésbé kifinomult formái léteztek. 

 A nyilvánosság nem intézményesített fórumainak hagyományos és modern típusai egy 

idıben, egymás mellett mőködtek. Jellegzetesen eltért azonban az e fórumokon résztvevık 

köre, és ugyancsak fontos az a különbség, amely a tartalmukat, a segítségükkel közvetített 

értékeket vizsgálva feltőnik. Amíg a megye vidéki, azaz városokon kívüli részén még a 

század második harmadában is a nyilvánosság hagyományos fórumai voltak az uralkodók, 

addig a városokban az egymással összekapcsolódó gazdasági és társadalmi változások 

hatására a vizsgált korszakban a nyilvánosságnak mind több újszerő fóruma is megjelent. 

Részben még Zala megye partikuláris példáján is igazolva látom azt a megállapítást, amely 

szerint az ipari fellendüléssel egy idıben, azzal összefüggésben megváltozott a fogyasztói – 

ezzel együtt a kulturális fogyasztói – magatartás is, ami a szabadidı eltöltésének (és ezzel 

együtt a nyilvánosságnak) új és változatos formáit hívta életre. Amíg azonban a „fogyasztási 

forradalomról” szóló nyugati szakirodalom szerint e folyamat egyik lényeges társadalmi 

hozadéka a társadalmi osztályok közötti átmenet könnyebbé válása, addig – legalábbis a talált 

források tükrében, Zala esetében úgy tőnik – nálunk ezen új fórumok is csak kevéssé tudtak 

hozzájárulni bizonyos merev társadalmi határvonalak (mindenekelıtt például a keresztények 

és izraeliták vagy a nemes birtokosok és cselédjeik) bomlásnak indulásához.  
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Összegzés 

 

Ahogyan a bevezetı fejezet zárásaként K. Lengyel Zsolt gondolatai nyomán felvetettem, a 

neoabszolutizmus magyarországi történetének kutatása során, úgy tőnik, megkerülhetetlen a 

folytonosság versus diszkontinuitás kérdése. Jogtörténeti szempontból nem kétséges – és ez a 

dolgozatomban hozott példák, a sajtóra, az egyesületekre vagy éppen a társas élet egyéb 

formáira irányuló törvényi szabályozás bemutatása is alátámasztja –, hogy a forradalom 

leverését követıen radikális változások bevezetésre került sor az ország területén. 

Mindazonáltal ezek a változások, nem törték derékba azokat a reformkorban nekilóduló 

folyamatokat, amelyeket a történetírásban számos néven – de legfıképp polgárosodásként 

vagy modernizációként – szokás nevezni. Nem kétséges, hogy a forradalmat követı 

megtorlás, az újonnan berendezkedı államhatalom rendelkezései cezúrát jelentettek az ország 

történetében, a társadalmat a történetírás középpontjába helyezı szemlélető vizsgálatnak 

azonban azt is látnia kell, hogy a – legtágabb értelemben tekintett – „polgári átalakulás” 

folyamata a forradalom leverése után sem állt meg. Legfeljebb lelassult, bizonyos esetekben 

új mederbe került. Az 1850-es éves évek dermedtségét azután a következı évtizedben 

fokozatos újjáéledés követte. 

 A nyilvánosság általam választott definíciója lehetıvé tette, hogy dolgozatomban 

nyomon kövessem, hogy a forradalom leverésétıl a kiegyezésig tartó idıszakban az emberek 

között formálódó nyilvános viszonyok területén milyen formát is öltött a továbbélés. Ez a 

definíció ugyanis a nyilvánosságot – Andreas Gestrich nyomán – kommunikációként 

értelmezi, amely változatos módokon és változatos fórumokon zajlik a társadalom tagjai 

között. Túllépve ezáltal a Jürgen Habermastól örökölt – és nemcsak a szociológiában, de a 

történetírásban is mindmáig meghatározó – felfogáson, a nyilvánosságot nem úgy tekintettem, 

mint bizonyos – gazdasági helyzetüknél fogva kitőntetett szerepet betöltı – társadalmi 

csoportok hatalommal való interakcióját. Ehelyett a nyilvánosságot az ismeretszerzés 

helyeként kezeltem (ebben Richard Sennettet követve), amely a társadalom minden tagja 

számára nyitva hagyja a részvétel lehetıségét. Az ilyen értelemben vett nyilvánosság 

különbözı fórumainak vizsgálata pedig módot nyújt arra, hogy a törések helyett a 

hétköznapok folytonossága kerüljön a kutatás fókuszába. A dolgozat módszeréül használt, 

egy megyére szőkített nézıpontú lokális megközelítés pedig azt tette lehetıvé, hogy a 

nyilvánosság vizsgált fórumainak mőködését komplex társadalmi háttérbe ágyazhassam.  
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Megyei sajtó 1848-at megelızıen Zalában nem létezett, és a helyi lapélet csak az 

1860-as évek elején indult meg. Hasonlóképpen volt ez a többi dunántúli megyében is, kivéve 

Gyır és Sopron városát, amelyekben viszont már az 1850-es évek közepétıl legalább egy lap 

folyamatosan megjelent. Hogy csak ilyen késın indultak meg a helyi lapok, a mögött 

alighanem okkal sejtjük az 1850-es években bevezetett megszorító sajtópolitika hatását. A 

magas kaució és a szigorú cenzúra alighanem sokak kedvét elvette a lapalapítástól. Az 1860-

as években végül mégis szárnyra kapó lapok (az 1861-ben induló és hamar elhaló két lap, a 

címében a megyénél tágabb spektrumot megcélzó Dunántúli Társadalmi Közlöny, illetve a 

szezonális Balaton-Füredi Napló, valamint az 1862-ben induló Zala-Somogyi Közlöny) 

fennmaradásért folytatott mindennapos küzdelme azonban, ahogyan ezt a szerkesztık maguk 

is többször kifejezték, nem a cenzúra szorításának, és nem a politikai légkör nyomásának 

vagy nyomottságának a következménye volt. A lapok szerkesztıi e helyett rendre a megyei 

olvasóközönség érdektelenségére, a lapok nem kellı anyagi pártfogására panaszkodtak. A 

Zala-Somogyi Közlöny egyik felkért cikkírója egyenesen odáig merészkedett, hogy a lap 

nehéz életben tartása miatt – és más magyar nyelvő lapok elhanyagolásáért is – az 

arisztokráciát vádolja meg a nemzet elárulásával. 

 Mindemellett úgy a két rövid élető zalai lap, mint a végül megerısödı és hosszútávon 

fennmaradó Zala-Somogyi Közlöny, fontos szerepet töltött be a megye olvasni tudó 

közönsége kulturális igényeinek kielégítésében, „a hely czivilizált népének szellemi életet” 

biztosítottak. A tartalmi elemzés azt mutatta, hogy a lapokban olyan értékek éltek tovább és 

bontakoztak ki, amelyek gyökerei legalább a reformkorig nyúlnak vissza. A felvilágosításba 

és a fejlıdésbe vetett hit, vagy az – itt elsısorban gazdasági értelemben vett – hasznossá válás 

ideája, amely gyakran a felvilágosodás racionalizmusának szellemi gyökereibıl táplálkozik. A 

Dunántúli Társadalmi Közlöny szerzıje lapját úgy tekintette, „mint egy csőrt, melybe minden 

hazafi összehordani tartozik mindazon szellemi terményeket, melyek a polgárisodás 

elımozdítására jótékony hatással vannak.” A polgárisodást mint civilizációs elırehaladás 

felfogásának képviselete kapcsolatot teremt a forradalom elıtti és utáni korszak között. Ebben 

az értelmében a polgárisodás kívánalma nem pusztán társadalmi változások iránti igényt 

jelent, hanem a szószerinti értelemben vett polgárivá válást, amely az életmódot, a 

gondolkodásmódok, a társas viszonyok kifinomulttá válását is magában hordozza. Ezt a fajta 

érték-viszonyt leghőbben a Zala-Somogyi Közlönyben a zsidóság emancipációjáról folytatott 

vita során azonosíthatjuk. 

A megyei nyilvánosság fórumai közül következıként az egyesületeket vizsgáltam 

meg. Ennek során több szempontból is járatlan területre léptem. Egyfelıl Zalában a 
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neoabszolutizmus korszakának szervezett társasági életére vonatkozó kutatások eddig nem 

történtek. Ezért publikált, és – fıként – nem publikált források alapján összeállítottam a 

korszak megyei egyesületek kataszterét. A kapott eredmények ugyancsak azt igazolják, hogy 

a forradalmat nem követte végzetes törés. Sıt, inkább éppen az a folytonosság szembeötlı, 

amit a reformkori alapítási általános társas egyletek (kaszinók, olvasó körök és polgári 

egyletek) továbbélése jelez: Nagykanizsán, Sümegen, Tapolcán és Zalaegerszegen is 

megmaradtak az 1830-1840-es években alapított társulatok, olyan esetre ellenben, hogy egy 

reformkori egyesület az 1850-es évek szigorodó egyleti politikája miatt megszőnt volna, 

egyetlen példa sincs. Keszthelyen, Kıvágóörsön, Köveskállán ezzel szemben éppen az 

egyesületi szempontból legszőkösebb évtizedben, az 1850-es években születtek új általános 

társas egyletek. Országos szinten egyesületalapítás tekintetében (is) az 1860-as években 

köszöntött be újra aktív idıszak. Zalában nem annyira az új alapítások száma szembeötlı 

ebben az évtizedben, inkább az új, specifikus célú (dalárda, tornaklub, gazdasági egyesület, 

kisegítı-segélyezı egylet) társaságok számosabb megjelenése. Az alapítások dinamikáját 

tekintve – mind a típusok megjelenésének sorrendjét, mind a pedig központi városokból a 

vidék irányába való elterjedés földrajzi vonatkozását illetıen – Zala megye egyesületi térképe 

a nemzetközi irodalomban bemutatott példákhoz hasonlóan formálódott.  

Kutatásom egy másik sajátosságát az adja, hogy míg a külföldi és a hazai irodalomban 

mindezidáig a városi egyesületek vizsgálata élvezett kifejezett elınyt, saját vizsgálatom a 

vidéki egyletek mőködésének kutatását célozta. Ez elsısorban azért kap jelentıséget, mert a 

városi egyesületekrıl szóló elemzések egyik legfontosabb sarkpontja az a megfigyelés, hogy 

az egyesületek számának növekedése rendszerint azok társadalmi differenciálódásával járt 

együtt. A rendelkezésre álló források Zala megye esetében ugyan csak korlátozottan tették 

lehetıvé annak vizsgálatát, hogy miképpen mutatkozik meg a társadalom differenciálódása 

egyfelıl az egyesületek közötti, másfelıl az egyesületeken belüli tagozódásban, az 

eredmények azonban így is jól összevethetık a témával foglalkozó szakirodalom 

álláspontjával. Zalában ugyanis az egyletek számának növekedése csak kis mértékben járt 

együtt azok társadalmi rétegek szerinti differenciálódásával. Csak a legtöbb egyesületnek 

székhelyet biztosító Nagykanizsa esetében tapasztalható, hogy egyes foglalkozási csoportok 

képviselıi (jellemzıen a kereskedık) önálló egyesületalapítási szándékkal álltak elı. Ez 

részben a felekezeti differenciálódással is egybeesik. Az egyesületek tagságának belsı, 

társadalmi pozíció szerinti differenciálódásával kapcsolatban a Zala Megyei Gazdasági 

Egyesületet lehetett érdemben megvizsgálni. E szerint az egyesületi hierarchiában elfoglalt 

hely még – ebben az egyesületben bizonyosan – az 1860-as évek közepén is szorosan 



193 
 

összefüggött a társadalmi hierarchiában betöltött pozícióval, vagyis az egyesületek belsı 

szervezı elve még mindig inkább rendies, mint polgárias alapokon nyugodott. Az egyesületek 

mőködése mégis azt mutatja, hogy céljaik között a polgári értékek terjesztése fontos helyen 

szerepelt. A Gazdasági Egyesület felvilágosító elıadásokat, állat- és gépbemutatókat 

szervezett, a Dalárda a népdalok és egyházi énekek mellett nyugati operákból, operettekbıl 

átvett darabokat is szerepeltett a repertoárjában. A megye közönségével – az egylet 

mőködésérıl szóló sajtó híradásokon túl – az egyesületek leginkább a rendszeresen (bár 

különösen a báli idıszakban) szervezett mulatságok révén tudtak kapcsolatba kerülni. A 

sokszor több száz résztvevıvel zajló események fontos szerepet töltöttek be nemcsak az 

egyesület tagjai, de a megye tágabb közönségének egymással való találkozásában és 

keveredésében is. A zsúfolásig telt báltermek a zalai városokban a hiányzó köztéri sétányokat, 

parkokat, korzókat is hivatottak voltak pótolni, amelyek a nagy városokban ebben az idıben 

már sokhelyütt lehetıséget teremtettek a különbözı társadalmi csoportok egymás elıtti 

megmutatkozására, ezáltal az egymástól való tanulásra, a társas- és közéleti 

tapasztalatszerzésre. 

A mindennapok forradalom elıtti és utáni folytonossága vagy az azokban 

bekövetkezett törések legtermészetesebb formájukban a nyilvánosság általam nem 

intézményesítettnek vagy hétköznapinak nevezett fórumain volnának megragadhatók. Ezeket 

a fórumokat másrészrıl abból a szempontból is vizsgálatra érdemesnek tartottam, mert 

elızetesen feltételeztem róluk, hogy információval szolgálhatnak a társadalmi keveredés, a 

hagyományos rendi határok fellazulásának vizsgálatához is. 

 A katolikus hitéletet tanulmányozva azt tapasztaltam, hogy az ostromállapotot követı 

megszorítások még az olyan ártalmatlan – mármint nyilvánvalóan politikai célok nélküli – 

tömeges megnyilvánulásokkal szemben is teljes szigorral léptek fel, mint amilyen például a 

zalaegerszegi határjárás sok évtizedes hagyománya volt. Az 1860-as években az egyházi 

ünnepek újra tömegeket vonzottak. Mindazonáltal a vallási élet természeténél fogva mégis a 

folytonosságot képviselte: a korszak prédikációi olyan örök tartalmakat közvetítettek (a 

keresztény élethez illı jó magaviselet kívánalmát, a házasság szentsége, a jámborság, a 

felebaráti szeretet ideája stb.), amelyek – talán – ismertségüknél és a hívık körében való 

általános elfogadottságuknál fogva kapaszkodót jelenthettek a forradalom utáni feje tetejére 

állt világban. A profán világot (bálokat, ünnepeket) vizsgálva – hasonlóképpen ahhoz, amit az 

egyesületek tagságának elemzésekor is megállapítottam – úgy találtam, hogy a társadalmi 

nagycsoportok keveredése csak nagyon lassan és csak bizonyos rétegekben indult meg. Ez 

részben abban mutatkozott meg, hogy az egyes csoportok (a források természetesen 
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elsısorban a rangban feljebb állókról beszélnek) inkább saját köreikben, semmint másokkal 

keveredve ünnepelték hagyományos ünnepeiket, rendezték hagyományos báljaikat. Emellett 

viszont a korszakban a szabadidı eltöltésének új formái is megjelentek – ezek azonban olyan 

anyagi és kulturális hátteret követeltek meg a résztvevıiktıl, ami csak bizonyos társadalmi 

csoportok számára volt adott. Abban a korlátozott értelemben, amiben Magyarországon 

„fogyasztási forradalomról” beszélhetünk, az csak ebben az idıszakban és csak a társadalom 

felsı- és középsı rétegei számára jelentett változást.  

A hétköznapi életben a forradalmat követıen bekövetkezı törésre a legszemléletesebb 

példát az ellenállás nyílt és passzív megmutatkozásai szolgáltatják. A forradalmi dalok, a 

botrányos színi elıadások a hatalommal szembeni tiltakozás nyílt formái voltak, amelyekkel 

szemben a megtámadott tekintély határozottan fellépett. Az ellenállás kevésbé látványos, de 

éppoly kifejezı formájára volt a hódoló deputációban való részvétel megtagadása Ferenc 

József elsı, 1852-es magyarországi körutazásának alkalmával. 

 

Dolgozatomban megmutattam, hogy a nyilvánosság újszerő, a kommunikációt és az 

értékközvetítést középpontba helyezı definíciója lehetıvé teszi a merevnek, egyoldalúnak 

tekintett és többnyire kizárólag elnyomó jellege hangsúlyozásával értékelt korszaknak, a 

neoabszolutizmusnak olyan vizsgálatát, amely a törés helyett a folytonosságra, a 

megszakítottság helyett az átmenet egyedi módjaira helyezi a hangsúlyt.  A jogtörténeti 

változások nagy vonalakban való bemutatása mellett a nyilvános fórumok mélyebbre hatoló, 

társadalomtörténeti elemzése abban is segített, hogy a neoabszolutizmus majd két évtizedén 

belül hangsúlyt kapjanak a finom különbségek, láthatóvá váljék, hogy az 1850-es évek 

„átmeneti” depressziója után a következı évtizedben hogyan kapott újra lendületet a magyar 

társas élet. 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: Egyesületi kimutatás, 1851 

(ZML, IV. 151., Cs. kir. Megyehatóság iratai, 1849-1850, 41. doboz, VI. D 862. sz.) 
 
 

Name des Name der 
Vereines 

Zer Anzeige 
oder 
Bewilligung 

Name und/oder 
Character der 
Abgeordnete 
oder Behörde 

Anmerkungen 

Kreises 
oder 

Bezirks 

Ortes     

Zalaer 
Comitat 
Kanisaer 
Bezirk 

Gross-
Canisa 

Bürger 
Verein 

Im Jahre 1836 In Gegenwart 
der Herr k. k. 
Placz 
Commendator 
oder der Herr k. 
k. Bezirks 
Commisär, im 
locale des B. 
Vereins 
Verhandlungen 
öffentlich 
abgehalten. 

Zum gütigen 
Übersicht 
wurden die 
Statuten des 
G. Canisaer 
Bürger 
Vereins 
übersendet.  

 G. Kanizsa Lese-
Jugend 
Verein 

Im Jahre 1844 
dem fürsten 
Batthyány als 
herrschaftlich 
Behörde 
angezeigt 
bewilliget. 

Im Gegenwart 
Herr k. k. Platz 
Kommendator 
oder Herr k. k. 
Bezirks 
Comisair, im 
Locale des Jug. 
Verein die 
Verhandlungen 
öffentlich 
abgehalten. 

Zum gütigen 
Übersicht 
wurden die 
Statuten der 
Gr. Canisaer 
Jugend 
Vereins 
übersendet. 

Zalaer 
Comitats 
Kanisaer 
Bezirk 

N. Kanizsa Casino Wurde im Jahre 
1837 eröffnet 
wesentlich 
[einsperrt? – 
olvashatatlan 
szöveg] mit 
Begin des 
Jahres 1850. 

der Herr k. k. 
politische 
Oberstuhlrichter 
und der Herr 
Platz-
Hauptmann, 
Glavach 

der Zweck 
des Vereins 
ist die 
Vereinigung 
der Kräfte 
Gelegenheit  
zur 
Veredlung 
des geselligen 
Lebens zu 
verschaffen.  
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Name des Name der 
Vereines 

Zer Anzeige 
oder 
Bewilligung 

Name und/oder 
Character der 
Abgeordnete 
oder Behörde 

Anmerkungen 

Kreises 
oder 

Bezirks 

Ortes     

Lendva Alsó-
Lendva 

Casino 
Verein 

besteht seit 
längerer Zeit, 
mit Bewilligung 
der 
Oberstuhlrichter 

Lendvaer 
Bezirks k. k. 
Oberstuhlrichters 

 

Egerszeg Egerszeg Bürger 
Verein 

1847 Jahr 1e 
Jän[n]er 

Paul Fabian 
Oberstuhlrichters 

 

Sopronyi 
kerületi 
Zala megye 
– Sümeg 
járás 

Sümeg ujság 
olvasó 
társulat, 
néhány 
tagokból 
álló 

sem bejelentve, 
sem 
engedélyezve 
költség kiméllés 
tekintetébıl, 
ujdonságok 
olvashatása 
végett régiebb 
idıtıl 

Ezen társuat 
győléseket nem 
tart. – 
Tisztviselıi 
nincsenek, s így 
ez ideig 
Felügyetlenül 
állott. 

 

 Tapolca „Kör“ Angezeigt und 
bewilliget vom 
Herr Oberst. 
Knezsvics im 
Jahre 1849. 

Niemand.  

 



197 
 

2. melléklet: Ausweis der am Ende des Solar Jahres 1858. 

im Z[ala].Egerszeger/Kanizsaer/Sümegh/Tapolczaer/Keszthelyer Stuhlbezirke der 
Zalaer Komitats bestehende Privat Vereine  
(ZML, IV. 151. Cs.kir. Megyehatóság iratai, 1859 VI. D 187. doboz 68.sz.) 
 
 
Name Sitz Zeit der 

Entstehung 
Behörde Datum 
und geschäftszahl 
der Genehmigung 

Name und 
Charakter des 
Vereins 
Vorstandes 

Ob ein eigener 
Comissair, dem 
Vereine beigegeben 
würde, und welcher 
Behörde derselbe 
Angehört 

Anmerkung 

des Vereins      
Bürger 
Verein 

Zala 
Egerszeg 

noch im 
Jahre 1847. 
unter der 
voriger kk. 
Comitats 
Behörde 

Hohes k.k. Militair 
und Civil 
Gouvernement im 
Monat 8ber [1]852. 
Z[ahl].20256 

Franz von 
Koppányi 
Grundbesitzer 
und Bürger zu 
Egerszeg. – 
Isoó Franz 
Apotheker zu 
Egerszeg 
Cassier 

kein Comissair ist 
nicht beigegeben 
jedoch wen[n] 
außergewöhnliche 
Verhandlungen 
Abgehalten worden, 
wird ein polit: 
Stuhlrichter 
Ämtlichs Beamte 
hinzu delegirt. 

 

Burger 
Verein 

Gr. 
Kanizsa 

1e October 
1852 

k.k. Distrikts 
Obergespannschaft 
Oedenburg, 1e 
October 852. Z. 
192.  

Johann v. 
Szabó 
gewesener 
Advocat 

Wurde kein eigener 
Comissär 
beigegeben, sondern 
die Verhandlungen 
geschehen unter 
Aufsicht eines von 
Seite des hierortigen 
k. k. 
Stuhlrichteramte 
ausgesendete 
Beamter. 

 

Cassino 
Verein 

1e October 
1852 

k.k. Distr. 
Obergespannschaft 
1e October 852. Z. 
193.   

H. Guttmann 
Handelsmann 

 

Handler 
Cassino 

9e July 
1853. 

k.k. Milit. u. Zivil 
Gouvernement,. 9e 
July 853. Z. 8555. 

H. Weiss 
Handelsmann 

 

Spar 
Cassa 

seit Monat 
July 1845. 

k.k. Distr. 
Obergespannschaft 
Oedenburg, 11e 

Febr. 1852. Z. 131. 

Florian 
Albanits 
Bürgermeister 

die Spar 
Kasse bildet 
einen privat 
Actien 
Verein 

Casino Sümeg Im Jahr 
1841. 

k. k. Oedenburger 
Distrikts 
Regierung, 25 
September 1852. Z. 
20.256 

Johann 
Barcza, 
Gutsbesitzer 
zu Rigáts, 
wohnschaft in 
Sümeg 

am 9e December 
1855 wurde der k. k. 
Stuhlrichter Amts 
Actuar Johann 
Vértesi als Comissär 
ernan[n]t; der noch 
jetzt diese Function 
begleitet 
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Name Sitz Zeit der 
Entstehung 

Behörde Datum 
und geschäftszahl 
der Genehmigung 

Name und 
Charakter des 
Vereins 
Vorstandes 

Ob ein eigener 
Comissair, dem 
Vereine beigegeben 
würde, und welcher 
Behörde derselbe 
Angehört 

Anmerkung 

des Vereins      
Cassino Tapolcza 1845 zum 

erstenmale, 
1852 den 
1te October 
abermals 
bekräftigt. 

den 1te October 
1852 durch den 
Herrn 
Obergespann, der 
Oedenburger 
Regirungs Distrikts 
Freiherr von Hauer 

Joseph Nagy 
Stadtrichter 
von Tapolca 

Es ist kein 
beständigen 
Comissar, sondern 
wohnt jeden Sitzung 
des Cassinos ein von 
hinraus delegierter 
Beamter bei. 

 

Cassino Keszthely im Jahr 
1852. 

Stadthalterei Erlass 
von 16 Jänner 
1852. Z. 328. 
intimirt mit Decrete 
der Obergespanns 
von 20. Jänner 
1852. Z. 615. 

Ladislaus 
Bohrer 
k. k. 
Stuhlrichter 

In dem alljährig in 
Gemässheit der 
Statuten 
abgehaltenden 
Hauptversam[m]lung 
werden Mitglied der 
k. k. Stuhlrichter 
Amtes abgeordnet.  
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3. melléklet: Kronland Ungarn – Verwaltungs Gericht Oedenburg Staatspolizeilich 
Notizen zu den in Komitat Zala bestehenden Privat Vereine  
(ZML, IV. 151., Cs. kir. Megyehatóság iratai, 1859. VI. D 187. doboz, 658. sz.) 
 
Name Sitz Vorstandschaft Anzahl der 

Mitglieder 
Vereins 
Vermögen 

Anmerkung 

des Vereins     
Bürger 
Verein 

Zala 
Egerszeg 

Praeses. Fanz 
von Koppányi 
Cassier Franz 
von Isóó 

 
 

122 
 

 
 
keines 

 

Cassino Keszthely Anton 
Beliczay 
Privat 
Ingenieur  

 
 

85 

mit Ausnahme 
einigen 
Möbeln kein 
Vermögen 

 

Casino Sümegh Praeses.: 
Johann Barcza 
Ausschuss 
Männer: Paul 
von Horváth, 
Johann 
Takács, Josef 
Eitner 
Notar: 
Péter Binder 
Advocat: 
Paul von Szőts 
Cassier: 
Emrich 
Mojzer 

 
 
 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 
 
 

keines 

 

Bürger 
Verein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gross 
Kanizsa 

Johann von 
Szabo gew[ese 
ner] Advokat 

 
136 

beständige 
20 

auswärtige 

das Haus N. 5 
zu Gr. Kanizsa 

mit den 
Passivstand 
von 5250 
f[o]r[int] 

 

Casino I. H. Gutmann 
Handelsmann 

 
 

157 

ein Loos von 
Jahre 1854 
und eine 

Bibliothek 

 

Handels 
Casino 

H. Weiss 
Handelsmann 

 
 

190 

eine 
Bibliothek und 

die Möbel 

 

Sparkassa Florian 
Albanich 
Bürgermeister 

 
300 

15000 
f[o]r[int] 

C[onventions]. 
M[ünze]. 
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4. melléklet: Zala megye egyesületeinek kimutatása a budai helytartó 1861. nov. 20-i rendeletének nyomán 

 (ZML IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai, 1862/670.) 
 
 

Az egylet 
megnevezése Czélja Tagjainak 

száma Az elnök neve Az egylet eddigi m őködése politicai 
szempontból tekintve 

A legfels ıbb helyr ıl nyert engedély 
kelte és száma 

 
 

Polgári Egylet 
Zala Egerszegen 

Olvasás, társas körbeni 
szórakozottság, ugy egyéb 
mulatás 

165 
T. Szabó Samu 
ügyvéd 
Zalaegerszegen 

Az egyleti alapszabályok is tiltván a politikai 
szempontbóli mőködést; az egyleti kör a 
politicától szorsan tartózkodik 

A Nagyméltóságú Magy. kir. helytartó 
Tanátsnak 860ik évi December 6rol 
35200 szám alatt kelt rendeletével 
engedélyeztetett 

654 m.i./537 j.k. 

Kölcsön és segély 
egylet Zala 
Egerszegen 

A szőkölködı iparosok és 
részvényes tagoknak 5% 
kamatra adandó - s 50 xrnyi 
részletekben visszafizetendı 
összegekkeli rögtöni kisegíttése 

205 

Stern Jakab és 
Fischer Miksa 
Zala Egerszegi  
kereskedık 

Minden politikai szempontbóli mőködést mellız 

Az alapszabályok a N. M. magyar Kir. 
Helytartó Tanácshoz jóváhagyás végett 
fölterjesztettek, azomban annak magas 
határozata le még nem érkezett 

654 m.i./537 j.k. 

Polgári Egylet 
Nagy Kanizsán 

Társalgás, ujságok olvasása 172 Hegedős Jósef Az egyleti tagoknak jelenlegi maguk tartása, és 
higgadt viselete ellen semmi kifogás. 

A Soproni Cs. Kir Helytartósági 
osztálynak 1852 évi September 25. 
20256 szám alatti rendeletével 
engedélyeztetett 

781/eln. 

Cassino 
Nagykanizsán Ugyanaz 140 Gutmann I. H. Az egylet mőködése a politikával nem 

foglalkozván, kifogás ellene nincs. 
detto, M. Hauer ker. fıispántól 
megküldve 781/eln. 

Kereskedelmi 
Cassino 
Nagykanizsán 

Kereskedésnek élénkíttése, 
ujsági s egyébb olvasmányok 

100 Stern Móór detto 

A Soproni Cs. K. Helytartósági 
osztálynak 1853ik évi Julius 30án szám 
nélkül kelt rendeletével 
engedélyeztetett. 

781/eln. 

Takarékpénztár, 
Nagykanizsán 

Hitel, gazdálkodás 
elımozdítása 

300 Albanits Flórián detto 

A magas Belügyminisztériumnak 
engedélye, közölve Zala megye cs.kir 
fınöki hivatalától 1858ik évben 8083 
szám alatt 

781/eln. 
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Az egylet 
megnevezése Czélja Tagjainak 

száma Az elnök neve Az egylet eddigi m őködése politicai 
szempontból tekintve 

A legfels ıbb helyr ıl nyert engedély 
kelte és száma 

 
 

Polgári társas kör 
Tapolcán 

Egyedül szórakozás és lapok 
olvasása 94 Vadona Ferenc detto 

Állítólag van engedélye, melly 1848 
kelt, mellyben egy Tapolcán keletkezett 
polgári társas kör fönnállása 
engedélyeztetett, az egylet azomban 
ezen engedélyét felmutatni nem képes, 
sem annak holléte iránt fölvilágosítást 
adni nem tud. 

633/eln. 

Olvasókör Tapolcán 
Egyedül szórakozás és lapok 
olvasása, mellyek közköltségen 
hozatnak 

30 
Feichtmann 
Adolf, orvos 

Politicai szempontból tekintve az egylet még 
eddig semmi jelét sem adta mőködésének. 

Az egyletnek még eddig fölsıbb 
engedélye nincs. 

Az egyleti 
elnöknek 
nyilatkozata 
szerint most 
vagynak 
folyamatban az 
elıkészületek a 
fölsıbb 
engedély 
kinyerése 
végett,- az 
egylet 1861. év 
telén 
keletkezett; 
633/eln. 

Társas Kör 
Keszthelyen 

Társalgás és ujság olvasás 80 Lenhard János detto 

A Soproni Cs. Kir. Helytartósági 
osztálynak 1852 évi Januar hó 16án 
328 számú rendeletével 
engedélyeztetett 

723/eln. 

Dunántuli Vinczellér, 
kertész és 
pinczemester képzı 
intézet, Keszthelyen 

Néposztályából alkalmas ifjakat 
vinczellérekké és kértészekké 
nevelni 

eddig 61 
részvényese 
van 

Hertelendy 
Kálmán és 
Jágocsi Péterffy 
József 

Az egylet politikával nem foglalkozik. 
Nagyméltóságú magyar királyi helytartó 
tanácstól 1861ik évi September hóban 
nyerte engedélyét 

723/eln. 

Kisegítı kölcsön 
egylet Sümegen 

A szegényebb sorsú 
szőkölködı lakosságot 5% 
kölcsön összegekkel segiteni, 
mellyeket apróbb helyi 
részletekben tartoznak 
visszafizetni. 

keletkezıben 
áll Aboizer Imre detto 

Engedélye még nincsen, ennek 
kinyerése végett azomban az értekezlet 
már megtartván, az e végetti 
folyamodás legközelebb föl fog 
terjesztetni. 

777/eln. 

Olvasó egylet 
Sümegen Társalgás és lapok olvasása 30-40 Takáts János detto 

Engedélye van; - a szolgabíró jelentése 
szerént, ez azomban eddig e helyre be 
nem mutattatott 

777/eln. 
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Az egylet 
megnevezése Czélja Tagjainak 

száma Az elnök neve Az egylet eddigi m őködése politicai 
szempontból tekintve 

A legfels ıbb helyr ıl nyert engedély 
kelte és száma 

 
 

Kisegíttı kölcsön 
egylet Csabrendeken 

A szegény sorsú szükségben 
lévı részvényes tagokat 5% 
kölcsön összegekkel segiteni, 
mellyeket apróbb heti 
részletekben tartoznak 
visszafizetni 

keletkezıben 
áll 

Bıhm Jónás detto 

Engedélye nincs még, annak elnyerése 
véget azomban a szükséges lépések 
megtétettek, s az e fölötti hivatalos 
tárgyalások folyamatban vagynak. 

777/eln. 

Polgári olvasó egylet 
Szt. Gróthon 

Társalgás és lapok olvasása 80 

Németujvári Gr. 
Batthyány 
Zsigmond úr 
alelnök, 
Nagytisztelendı 
Koller Ignácz 
plébános veratur 

detto 

Irásbeli engedély az egylet 
fönnállhatására nézve nincsen, mert 
ujolag csak 1861. évi Januar 1, tehát az 
elıbbi rendszer megszőntével az 
idıben az egylet engedély 
kieszközlését szükségesnek nem látta; 
azomban az egylet elnöke a volt 
megyei fıispán ı Mlga szóval jelentést 
tett, s az egyletet alakulhatására errıl 
szóbeli engedélyt nyert is. 

791/eln. 
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5. melléklet: Zala megye területén „a legfelsıbb helyrıl vagy a m. kir. udvari cancelláriától nyert engedély folytán fennálló egyletek” 
összeírásának eredménye a szolgabírói jelentések alapján („megyei 1864-65”) 
 
(ZML, Zala vármegye elsı alispánjának iratai IV. 257. 1865/325. sz.) 
 
Szolgabíró Járás Egyesületek a járásban 

Szívós István 
kapornaki járás felsı 
vidék nincs 

Szalmay Jószef 
zalaegerszegi járás II. 
vidék nincs 

Tuboly Victor alszb. kapornaki járás nincs 

Dávid [János] zalalövıi járás 

„Vidékemhez tartozó községekben még ez ideig semmiféle Egylet nintsen, ennélfogva mint nem 
létezıknek alapszabályaik is, amelyek beküldhetık volnának nintsenek. Különben alázatos 
tisztelettel jelentem, miképpen Zalalövın - különösen az Izraelita lakosság egy segély-egyletet 
alakítani szándékozik, de a lakosság csekély száma miatt ennek megalakításához igen kevés 
remény van.” 

Zakály Zsigmond szb. letenyei vidék nincs 

Bölcs György fszb. kapornaki járás 

„Nagykanizsai kereskedelmi és polgári egyletek alapszabályait azon tiszteletteljes megjegyzéssel 
terjesztem fel, hogy a Nagykanizsai Takarék-pénztár alapszabályait, miután az eredetirıl csak most 
másoltatik, csak pár nap mulva küldhetem fel.” 

Bölcs György kapornaki járás „Nagykanizsai takarék pénztár alapszabályát pótlólag felterjeszti 

Kisfaludy Elek szb. tapolcai járás, Sümeg 
„Rendeki és Sümegi kölcsön, ugy szinte a Sümeg Casino egylet szabályait csatolva van szerencsém 
hivatalos tisztelettel felterjeszteni.” 

Rozmanits Antal 
városbíró Nagykanizsa 

„1. A Segély egyletnek alapszabályai fıbb helyben hagyás végett már felterjesztve lévén mind ez 
idıig vissza nem érkeztek; 2. a Casinónak; 3. a kereskedelmi olvasó társulatnak; 4. a polgári 
egyletnek; 5. a dalárda egyletnek nyomtatott alapszabályai pedig ide mellékelve felterjesztetnek; 6. a 
helybeli és már 1845 év óta fenn álló takarék pénztárnak írott alapszabályai azon megjegyzéssel 
küldetnek fel, hogy ezek utólagosan hozzájuk érkezett rendeletek és minta alapszabályok szerint 
átdolgozva és idomítva lévén még fıbb helyben hagyásra várnak, amiután az alapszabályoknak még 
függıben lévı helybenhagyása az intézetnek szabad mőködésére nagy befolyással van. 
Kegyeskedjék Méltóságod odahatni, hogy alapszabályok minél elıbb megerısíttessenek, és 
leküldessenek. 

Göde Lajos szb. kapornaki járás nincs 

Terbocz György Dráva- és Muravidék 

„Ezen két vidékben egyedül Csáktornyán létezik egy ugynevezett Kisegítı egylet,- de ezen egyletnek 
engedély eránti folyamodására, mely a Fı M[éltóságú] M[agyar] Kir[]ályi Cancelláriához felküldetett, 
végzés még nem érkezett,-  egyéb engedélyezett egylet, vagy társulat ezen két vidékben nem 
létezik.” 
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Szolgabíró Járás Egyesületek a járásban 
Münzberg Ferenc 
fıbíró lövıi járás, Bellatinc nincs 
Mészáros Sándor szb. lövıi járás nincs 

Kossár Kornél szb. 
szántói járás közép 
vidéke nincs 

Tivadar Ferenc szb. muraközi alsó vidék nincs 
Malatinszky Lajos tapolcai járás nincs 

Bogdán Lajos szb. 
tapolcai járás, 
Balatonfüred nincs 

Bertalan Pál aszb. lövıi járás nincs 

Egyed Mihály aszb. 
zalaegerszegi járás, 
közép vid. nincs 

Kuthy Lukács tapolcai járás nincs 

Sztankó István szb. 
muraközi járás, felsı 
vidék nincs 

Kremszner János szántói járás, felsı vidék nincs 
Kováts György szántói járás, aszb. nincs 
Büky Gyula zalaegerszegi járás Zeg.-en alakított társaskör alapszabályai 

Bertalan Lajos szántói járás, fszb. 

„Keszthelyen ez év folytán országos gazdasági Tanintézetnek létre jöttével a Keszthelyi 
Vincellérképezde egylet már ez évi július hóban a gazdasági Tanintézetbe  be olvasztatott,- de 
egyébberánt is csak programmja lévén, az alapszabályok felsıbb helyrıl szentesítve még nem 
érkeztek meg.” 

Bertalan Lajos szántói járás „Szántói járás fıbírói vidékében egyedül csak a Keszthelyi Kassinoi egylet létezvén.” 
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6. melléklet: Az Zala megyében fennálló egyesületek kimutatása, 1866 
 – a legfelsıbb helyen engedélyezett, az országos kormányszék által engedélyezett, 
valamint a valamely megyei vagy városi hatóság jóváhagyásával mőködı egyesületek 
kimutatása („alispáni 1866”) 
 
(ZML Zala vármegye elsı alispánjának iratai IV. 257. 1866/3435. sz.) 
 
 
„B”: Hiteltársulatok um. Népbank, kölcsön segélyezı egylet s.a t. 
 
Cím, hely: kisegítı egylet, Csáktornya (ceruzával: 969/ n.i. ex865) 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1863 
Rendelvény: 1865. évi január 28-án 63.55 sz. alatt kelt helytartótanácsi intézvény 
 
Osztályzat: kölcsön egylet 
Cím, hely: kölcsön segély egylet, Rendek 
cél: takarékosság ébresztése és a néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1862 
Rendelvény: nincs 
Észrevétel: Az alapszabályok véglegesen helyben hagyva még nincsenek, hanem kiigazítás 
végett múlt évi aug. 24én 62069 sz. alatt kelt intézvénnyel ide leküldettek. 
 
Cím, hely: segélyegylet, Lendva 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1863 
Rendelvény: - 
Észervétel: az alapszabályok helyben hagyás végett f. évi mártius 14én 1540. sz. a. a 
N[agy]M[éltóságú] m[agyar] k[irályi] H[elytartó] Tanácshoz felterjesztettek. Szolgabírói 
jelentés szerint az egylet meg is szőnt. 
 
Cím, hely: segélyegylet, Nagy Kanizsán 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1862 
Rendelvény: 1865. december 1jén 91398. sz. alatt kelt Helytartótanácsi intézvény 
 
Cím, hely: takarékpénztár, Nagy Kanizsa 
Cél: kisebb pénzösszegek hasznos forgalomba való hozatala 
Alakulás: 1845 
Észrevétel: az alapszabályok helyben hagyására vonatkozó rendeletnek száma nem tudatik, az 
intézet elıadása szerint azonban az alapszabályok átidomítás végett a N[agy]M[éltóságú] 
m[agyar] k[irályi] H[elytartó] Tanácshoz felterjesztettek. 
 
Cím, hely: leszámítoló részvénytársulat, Nagy Kanizsán 
Cél: a kereskedés és az iparüzlet felsegélése 
Alakulás: 1866 
Rendelvény: 1866. évi május 2án 33329. sz. alatt kelt Helytartótanácsi intézvény 
 
Cím, hely: kölcsön segélyegylet, Sümeg (ceruzával: 6285/n.i. ex865) 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
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Alakulás: 1862 
Észrevétel: az alapszabályok véglegesen helyben hagyva nintsenek, hanem múlt évi aug. 24én 
62069 sz. alatt kelt intézvénnyel kiigazítás végett ide leküldettek 
 
Cím, hely: kisegítı egylet Tapolcán (ceruzával: 5954/n.i ex865) 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1864 
Észrevétel: az alapszabályok véglegesen helyben hagyva nintsenek, hanem múlt évi aug. 13án 
52217 sz. alatt kelt intézvénnyel kiigazítás végett ide leküldettek 
 
Cím, hely: Kölcsön segélyezı egylet – Zalaegerszegen (ceruzával: 3815/n. i. ex 865) 
Cél: takarékosság ébresztése és a vagyontalan néposztály sorsának könnyebbítése 
Alakulás: 1863 
Rendelvény: 1864 december 30-án 104490. sz. alatt kelt Helytartótanácsi intézvény 
Észrevétel: ezen társulat az illetı fıbírónak jelentése szerint megszőnt 
 
Osztályzat: gazdasági társulat 
Cím, hely: Zalamegyei gazdasági egyesület 
Cél: a mezei gazdászat minden ágainak felvirágzását elımozdítani 
Alakulás: 1861 
Rendelvény: 1860. nov. 29én 42321. sz. alatt kelt Helytartótanácsi intézvény 
Észrevétel: (ceruzával: 96/i. ex64 , 105/p. res.) 
 
„C”: Egészség fenntartására célzott egyletek um. Torna-, fürd ı-, hajós egylet s. a t. 
 
Osztályzat: egészség fenntartását célzó egylet 
Cím, hely: B.füredi fürdı intézet – B. füred 
Cél: az egészség fenntartása, s a test edzése 
Alakulás: 1790.  
Rendelvény:- 
Észrevétel: Az elıbbi rovatot a kellı okmányok hiánya miatt szabályszerőleg betölteni nem 
lehetett. 
 
„D”: mulatsági társulatok, um. Cassino, olvasó, dal egyletek s. a t. 
 
Cím, hely: polgári egylet, Nagykanizsa 
Cél: szórakozás és mívelt társalgás 
Év: 1836 
Rendelvény: N[agy] M[éltóságú] m[agyar] k[irályi] Helytartóságtól 1850. szentesítés 
Észrevétel: Halvax József elnök (tisztázaton: a helyben hagyás kelte és száma nem tudatik) 
 
Cím, hely: nagy-casino, Nagykanizsa 
Cél: a társas élet nemesbítése az erık egyesítése által 
Alakulás: 1837 
Rendelvény: a N[agy] M[éltóságú] m[agyar] k[irályi] Helytartóságtól 1852 oct. 1én 
szentesítetett  
Észrevétel: A helyben hagyás kelte és száma nem tudatik. 
 
Cím, hely: kereskedelmi egylet, Nagykanizsa 
Cél: társalgás és kereskedelmi közlekedés 
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Alakulás: 1853 
Rendelvény: N[agy] M[éltóságú] cs[ászári] és k[irályi] helytartósági osztály Sopronban 1853. 
júl 30án 1301/pr. Szám alatt 
Észrevétel: A helyben hagyás kelte és száma nem tudatik. 
 
Cím, hely: dalárda, Nagykanizsa 
Cél: a dal mővelése és ezáltal a társas élet elımozdítása 
Alakulás: 1863 
Rendelvény: a N[agy] M[éltóságú] m[agyar] k[irályi] Helytartóságtól Budán 1863. május 
16án, 37216. sz. alatt 
Észrevétel: Szép Károly elnök 
 
Cím, hely: casino, Sümeg 
Cél: szórakozás és mővelt társalgás 
Alakulás: 1841 
Rendelvény: 1850 a Soproni cs[ászári] és k[irályi] helytartóság által 
Észrevétel: a rendelet eltévedt, kelt és száma nem tudatik 
 
Cím, hely: Cassino, Keszthely mezıvárosban 
Cél: szórakozás és mívelt társalgás 
Alakulás: 1842 
Rendelvény: Januárius 20án 1842ik évben 615. sz. helytartósági Sopronban 
 
Cím, hely: Polgári Egylet, Zala Egerszeg 
Cím, hely: szórakozás és mívelt táraslgás 
Alakulás.: 1864 
Észrevétel: még engedélye nincsen 
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7. melléklet: 1873. ápr. 29-én 1394. sz. alatt kell ministeri rendelet folytán Csutor Imre 
alispán kimutatása –  
a Zala megyében létezı mindennemő egyletek – casinok – takarékpénztáraknak, minden 
czímő köröknek, jótékonysági és pénzmőveleti társaságoknak és intézeteknek 
(„alispáni 1873”) 
 
(MOL, 1884 – VIII – 8 – 13425) 
 
az egylet vagy 
kör és intézet 
címe 

székhely keletkezés 
ideje 

a hatósági 
engedély kelte 
és száma 

tagok 
száma 

észrevétel 

Zalaegerszegi 
Cassino 

Zalaegerszeg 1840-tıl áll 
fenn 

1852-ig nem 
volt engedély 
szükséges – 
1852-ben 3808 
sz., 1860-ban: 
25200. sz. 

112  

Nagykanizsai 
polgári egylet 

Nagykanizsa 1836. febr. 
2. 

alapszabályait 
ld. 35274/870. 
sz. a. 

150 emeletes háza 
és 
mulatókertje 
van 

Nagykanizsai 
tornaegylet 

Nagykanizsa 1866. márc. 1867. szept. 13. 
4159. sz. a. 

68 
 

 

Nagykanizsai 
dalárda 

Nagykanizsa 1862. okt. 1863. máj. 16. 
37216. sz. a. 

109  

Nagykanizsai 
nagy Cassino 

Nagykanizsa 1836 1854-ben 120 könyvtárral 
bír 

Nagykanizsai 
kereskedelmi 
egylet 

Nagykanizsa 1853 1853. 1301. sz. 
a. 

250  

Nagykanizsai 
takarékpénztár 

Nagykanizsa 1845 1869. ápr. 9. 
5871. sz. a. 

részvény 
300 

egy két 
emeletes 
házzal bír 

Segélyezı 
egylet 

Nagykanizsa 1862 
második 
évtized 
(sic!) 

1865. dec. 1. 
91398. sz. a. 

3800  

Szent Grothi 
Cassino 

Szent Groth 1861. szept. 
1. 

1869. szept. 5. 
4666 BM sz. a. 

133  

Sümegi 
Cassino 

Sümeg 1841 1850-es években 
megerısíttetett 

30 
helybeli 
tag 

az engedélyi 
okmány 
eltévedt, kelte 
és száma nem 
tudatik 
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8. melléklet: „Magyar Dal” 

(Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Com mando Ödenburg, Praes. 225.) 
 
Kosuth Lajos meg izente 
Országunkba is elkütte 
Bem bátsit a’ híres vezért 
Csatázni a’ szabadságért 
 Vesszen a német. 
 
Két száz ezer katonával 
és temérdek ágyujával 
Jött a’ Dunán Orsovára 
fut a német nem sokára 
 éljen a magyar. 
 
A’ magyar és Lengyeleknek 
Londonba Királyt neveztek 
Koborg Hertzeg let királyunk 
Kitől soha el nem állunk 
 még a’ világ áll. 
 
A’ muszka meg bánta tettét 
hogy át lépte hazánk földjét 
Kibékőlt Kosuth Lajossal 
a’ szabadság apostollal 
 éljen Kosuthunk. 
 
Magyar Ország Lengyelország 
ne kinozzon szomoruság, 
Szétvan zuzva rab lántzotok 
Mellyel igázva voltatok 
 itt a szabadság. 
 
Ledobták Ferentz Josefet 
a’ németh fattyu gyermeket 
Lett helette Koborg hertzeg 
az angol királyi gyermek 
 éljen a’ Király. 
 
Örüljetek jó magyarok 
hogy feltőnt a ti tsillagtok 
Tartsa Isten Kosuthunkat 
a’ szabadság bajnokunkat 
éljen a magyar. 
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9. melléklet: Bogyay Lajos megyefınök jelentése a Ferenc József Zala megyei 
átutazásakor az uralkodó elıtt hódoló deputáció tagjairól  
 
(Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Com mando Ödenburg, Nr. Titk. 224.) 
 

Wohnort Namen Character 
Bagod Emrich v. Farkas Grundbesitzer 
Baksa Johann Horváth Gemeinde Richter 
Bellatincz Mathias Korzet Gemeinde Notar 
Bellatincz Johann Obál Gemeinde Rath 
Besenyı Gabriel v. Skublics Grundbesitzer 
Csehi Michael Peslanovich Pferrer 
Egerszeg Johann Hıgyey Dechant 
Egerszeg Josef v Háry Advokat 
Egerszeg Stepfan Handler Eisenha:ndler 
Egerszeg Johann Pathy Grundbesitzer 
Egerszeg Michael Rózsás Grundbesitzer 
Egerszeg Paul v. Szecsıdy Grundbesitzer 
Egerszeg Georg Molnár Grundbesitzer 
Egerszeg Albert Kucser Handelsmann 
Egerszeg Jakob Mayer Handelsmann 
Egerszeg Emerich Horváth Stadt Rath 
Egerszeg Josef ?uisinger Stadt Richter 
Egregy Jochann Németh Gemeinde Richter 
Gógánfa Gusztav v. Gyömörey Grundbesitzer 
Gross-Kanisa Josef v. Hegedüs Advokat 
Gross-Kanisa Johann v. Babócsay Advokat 
Gross-Kanisa Josef Hollosy Advokat 
Gross-Kanisa Karl Klian Advokat 
Gross-Kanisa Floraian Albanics Bäcker 
Gross-Kanisa Franz Nagy Fleischhauer 
Gross-Kanisa Sigmund v. Salamon Grundbesitzer 
Gross-Kanisa Georg Axenty Kauffman 
Gross-Kanisa Ferdinand Spanier Kauffman 
Gross-Kanisa Bernhard Lesunajun. Kauffman 
Gross-Kanisa Ignaz Olepp Kauffman 
Gross-Kanisa Michael Lövenstein Kauffman 
Gross-Kanisa Alexander Rosenfeld Kauffman 
Gross-Kanisa Israel Gutman Kauffman 
Gross-Kanisa Israel Rosenberg Kauffman 

Gross-Kanisa Balthasar v. Chenorányi 
Post meister und 
Grundbesitzer 

Gross-Kanisa Georg Vajatz Schneider 
Keszthely Karl v. Svastitcs Arzt zu Keszthely 
Keszthely Josef Vörös Bürger 
Keszthely Johann Balog Bürger 
Keszthely Gerog Vlasics Bürger 
Keszthely Franz Laskai Bürger 
Keszthely Georg Lichterwallner Bürger 
Keszthely Wolfgang Prager Handelsmann 
Keszthely Alexander Schleifer Handelsmann 
Lendva Samuel Hoffman Handelsmann 
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Wohnort Namen Character 
Lendva Josef Faischtl Insasse 
Lendva Franz Hajmási Insasse 
Lendva Joannus v. Beliczai Privat Ingenieur 
Lendva Josef Phalor Stadt Rath 
Lendva Johann Matók Stadt Rath 
Lenti Samuel Grümvald Handelsmann 
Lenti Emrich Gálos Stadt Richter 
Lövı Josef Agoston Advokat 
Lövı Josef Brüchner Handelsmann 
Lövı Leopold Khohn Handelsmann 
Lövı Johan Simon Stadt Richter 
Mihályfa Karl v. Forintos Gutsbesitzer 
Rendek Karl v. Mihálovits Gutsbesitzer 
Rendek Anton v. Bogyay Gutsbesitzer 
Söjtör Alexander gr.Festetich Grundbesitzer 
Söjtör Alexander v. Kerkapolyi Grundbesitzer 
Sümeg Johan Shauer Dechant 
Sümeg Adam Nikola Gutsbesitzer 
Sümeg Vinzenz Ramazeter Handelsmann 
Sümeg Johann Schrotta Kauffman 
Sümeg Alexander Édeskuti Lebzelter 
Sümeg Josef Eitner Lederhändler 
Sümeg Franz Magyar Stadt Richter 
Sz. Györgyvölgye Josef Nemes Grundbesitzer 
Sz. László Sigmund Csepi Pfarrer 
Szántó Franz Galambos Dechant 
Szt. Grót Georg Kıszegi Bürger 
Szt. Grót Ignaz Bindermojzer Stadtrichter 
Tomaj Koloman v. Hertelendy Gutsbesitzer 
Turniscsa Josef Fehér Stadt Richter 
Türje Johann Vanizsák Stadtrichter 
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10. melléklet: Jelentések és névjegyzékek azokról a gazdagabb nemesi birtokosokról, 
akik megjelentek/távol maradtak Ferenc József átutazásakor 
 
(Hadtörténelmi Levéltár, K. K. Militär District Com mando Ödenburg, Nr. Titk. 463 és a 
Zala megyei  elöljárók névjegyzékei u.o. 190. eln.) 
 
In Tapolcaer Bezirk  Anmerkung  
B.on Josef v. Puteány Szigliget war anwesend ist aber nicht erschienen 
Gr. Carl Batthyán Szent Grót.  (Sümeger Bez.) 
Joseph Csepely Füred zu Füred anwesend, und nicht erschienen 
Gregor Saáry Diszely sehr schlecht gesinnt, und unter liessen die Huldigung 
Paul Saáry Diszely sehr schlecht gesinnt, und unter liessen die Huldigung 
Ludwig Diskay Kıvágó Eörs sind übel gesinnt, und haben Seine Majestat nicht 

gehuldiget Andreas Bárány Kıvágó Eörs 
In Sümeger Bezirk  

Gr. Sigmond v. Battyhány Szent Gróth 
war blos zwei Meilen von Keszthely entfernet, und 
unterliess daher absichtlich die Huldigung 

Georg Hertelendy Sümegh 

sind übel gesinnt, und haben Seine Majestat nicht 
gehuldiget 

Franz Hertelendy Mihályfa 
Paul Nagy Mihályfa 
Johann Korcsmáros Mihályfa 
Josef Külley Gógánfa 
Alois Füzik Gógánfa 
Josef Bogyay Rendek 
Ignatz Koltay Rendek 
Alexander Barcza Rendek ist nicht erschienen 
Balthasar Csik Rendek 

sind übel gesinnt, und haben Seine Majestat nicht 
gehuldiget 

Georg Oszterhueber Rendek 
Ludwig Oszterhuber Rendek 
In Kapornaker Bezirk  
Franz Kéthelyi Gelse sind übel gesinnt, und haben Seine Majestat nicht 

gehuldiget Michael Botka Pacsa 
Johann Botka Újfalu sehr schlecht gesinnt, und unter liessen die Huldigung 
Geisa Bátor Csány schelcht gesinnt, und sind nicht erschien 
Emrich Dıry Keretye war nicht erschien 
Ernst Bessenyei Mihályfa schelcht gesinnt, und sind nicht erschien 
Ladislaus Botka Pacsa 

sind übel geseiet und erschienen nicht 
Ladislaus Csillag Bekeháza 
In Zalaegerszeger 
Bezirk 
Franz Koppány Z.Egerszeg war nicht erschienen 
Ludwig Csillag Bekeháza war nicht erschienen 
Anton Nagy Andráshida war nicht erschienen 
Carl Nagy Andráshida 
Ladislaus Skublics Besenyı schelcht gesinnt, und sind nicht erschien 
Wilhelm Horváth Kaszaháza war anwesend ist aber nicht erschienen 
Johann Gombosi Andráshida schelcht gesinnt, und sind nicht erschien 
In Lendvaer Bezirk  
B.on N. von Dika Belatinc 

Invend Ghika Belatinc 
In Kanizsaer Bezirk  
Aloys Tárnok Kanizsa schelcht gesinnt, und sind nicht erschien 
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Forrás- és irodalomjegyzék 

 
1. Sajtó- és levéltári források, kéziratok 

 
Az ausztriai birodalmat illetı közönséges birodalmi törvény- és kormánylap. 1852-diki 

évfolyam. Bécs, 1852. 1109–1116. 

Zala-Somogyi Közlöny (1862-1867) 

Dunántúli Társadalmi Közlöny (1861-1863) 
Balaton-Füredi Napló (1861-1863) 

Gazdasági Lapok (egyes számok) 

galsai Kovács Vendel: Zalai titok (napló), 1859. (Zala Megyei Levéltár, IV. 433. 5744. sz.) 

 

Hadtörténelmi levéltár. K. K. Militär District Commando Ödenburg II. fondfıcsoport 7. fond 

Magyar Országos Levéltár, D2 K. K. Ministerium des Innern. Akten „Ungarn” und 
„Woiwodina” 

Magyar Országos Levéltár, D 216. III. Közigazgatási második kútfı 

Magyar Országos Levéltár, D 43 Polizei Section. Általános iratok 

Magyar Országos Levéltár, K 150 Polgári Kori Kormányhatósági Levéltárak – 
Belügyminisztériumi Levéltár 

Zala Megyei Levéltár, X. 107. Zala Vármegyei Gazdasági Egyesület iratai. 1858–1947  

Zala Megyei Levéltár, IV. 151 Megyefınöki iratok 

Zala Megyei Levéltár, IV. 151b Megyefınöki általános iratok 

Zala Megyei Levéltár, IV. 250 Zala vármegye fıispáni helytartójának iratai 

Zala Megyei Levéltár, IV. 256 Zala vármegye alispánjának iratai 

Zala Megyei Levéltár, IV. 257 Zala vármegye elsı alispánjának iratai 

Zala Megyei Levéltár, XI. 606. Palini Inkey uradalom iratai 1846–1852 

Zala Megyei Levéltár, XII. 2 Zalavári Apátság Házi Levéltára, 12-15. doboz 
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