
 1 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
TÉZISEI  

 
BALLA LORÁND 

 

Temesvár egyesületei a dualizmus 
korában, 

különös tekintettel a regionális identitást 
előmozdító egyesületekre 

 
Történelemtudományi Doktori Iskola 
Dr. Székely Gábor DSc, Doktori Iskola vezetője 
Társadalom- és Gazdaságtörténet Program 
Dr. Kövér György DSc, Program vezetője 
 
A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 
 
A bizottság elnöke:  Dr. Borsi-Kálmán Béla DSc, egyetemi tanár 
Felkért bírálók:   Dr. Marjanucz László CSc, habil. egyetemi docens 

Dr. Tóth Árpád PhD, habil. egyetemi docens   
Titkár:   Dr. Kiss Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktus 
Tagok:    Dr. Pajkossy Gábor CSc, habil. egyetemi docens 

Dr. Miskolczy Ambrus DSc, egyetemi tanár (póttag) 
Dr. Nagy Sándor PhD (póttag) 

 
Témavezetö:   Dr. Bácskai Vera DSc, professor emeritus  
 

 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2017 
 



 2 

1. BEVEZETÉS, CÉLKÍTŰZÉS 
 

Jelen disszertáció a Temesvári dualizmus kori egyesületeinek vizsgálatát tűzte célul, 

hogy rávilágítson többek közt a városfejlődés és az egyesületi mozgalom közötti 

összefüggésekre.   

A kiegyezést követően Magyarországon kialakult politikai, társadalmi és gazdasági 

helyzet megteremtette az egyesületi élet fellendülésének feltételeit. Temesvár szabad királyi 

város területén is sorra alakultak a városi, regionális és kisebb számban megyei hatókörű, 

legtöbbször temesvári székhelyű, változó élettartamú egyesületek, társaságok és klubok, 

megalapozva a lokális egyesületi mozgalmat. A mozgalom kezdete – amely Magyarországon 

összefügg az urbanizáció folyamatával – a reformkorra tehető, amikor kezdetben többnyire a 

szász városokban, valamint Pesten, Pozsonyban és más városokban osztrák és angol mintára, 

sorra alakultak a jótékonysági, szegényügyi, segélyező, gazdasági, tudományos, kulturális, 

sport és társas egyletek. A magyarországi egyesületi élet azonban igazi fénykorát az 1867-es 

kiegyezés után élte. Ezt a spontán társadalmi folyamatot az ország bizonyos területein 

drasztikus módon szakította meg a világháború kitörése, valamint az Osztrák-Magyar 

Monarchia felbomlását követő események; a modernizációs folyamat magasabb szintjén 

álló, a trianoni békével Magyarországtól elcsatolt városok egyesületi állományának jelentős 

része megszűnt. 

A 19. század végére Temesvár Magyarország egyik legnagyobb és egyúttal 

legdinamikusabban fejlődő ipari városává nőtte ki magát, sajátos társadalmi összetétele 

pedig speciális fejlődési folyamatot biztosított a városnak. A város gyors átalakulása, 

valamint nemzetiségi sokszínűsége – ahol a kisebbségi magyarság a hatalmat képviselte – 

termékeny terepet nyújtott egy olyan intézménytípusnak, amely jellegzetesen városi 

létesítmény, és amely szoros összefüggésben van a város fejlődésével.  

Kutatásom fő célja Temesvár szabad királyi városának, valamint a temesvári 

székhelyű megyei és regionális egyesületeknek a feltérképezése, továbbá ezen szervezetek 

működés szerinti osztályozása, az egyesületek monografikus, többfajta megközelítésből 

történő feldolgozása. A dolgozat célkitűzése rávilágítani az egyletek lokális 

társadalomfejlődésre gyakorolt hatására, valamint arra, hogy a temesvári nyilvánosság 

mennyire biztosított termékeny terepet a polgári szerveződések fejlődéséhez. 

Dolgozatomban azt is vizsgálom továbbá, hogy milyen társadalmi elvárások hozták életre a 
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különböző típusú szerveződéseket. Leegyszerűsítve, hogy Temesvár társadalmának milyen 

társadalmi, gazdasági és kulturális igényei voltak a 19. század utolsó negyedében, a háború 

kitöréséig, amely igényeket a civil szféra intézményein keresztül fejezett ki a város lakossága.  

Az egyesületi élet társadalomtörténeti megközelítése olyan kérdéseket vet fel, mint 

például az egyesületek szerepe a modernizációs folyamatban, ezek közvetítő funkciója az 

állam és a helyi társadalom között, illetve hogy az egyesületek mennyire tudták pótolni a 

hiányzó állami intézményeket. Másrészt egy olyan többnemzetiségű városban, mint 

Temesvár, kifejezetten érdekes megtudni, hogy milyen szerepet játszottak az egyesületek a 

lokális identitás kialakulásában, mennyire volt erős a nemzetiségi és társadalmi szegregáció a 

helyi társadalmi csoportképződésben.  

A dolgozat egyrészt összehasonlító módszerrel dolgozik, s ahol ezt a források 

lehetővé teszik, kiemeltem egy-egy azonos típushoz tartozó egyesületet vagy más, fővárosi 

vagy Temesvár közeli város hasonló funkciójú egyesületével vetettem össze. Ugyanakkor a 

különböző egyesülettípusokhoz tartozó csoportosulásokat összehasonlítottam egymással, 

aminek köszönhetően fény derült arra, hogy helyi szinten melyek voltak a leginkább kedvelt 

egylettípusok, illetve hogy milyen mértékű volt az átfedés a különböző típusú egyesületek 

tagjai között.   

 

2. FORRÁSOK, SZERKEZET 

 

 A temesvári egyesületkutatás kiindulópontját a viszonylag nagy mennyiségben 

fennmaradt fenn egyesületi alapszabályok vizsgálata képezi. Az egyesület alakuló 

közgyűlésén megszavazott alapszabály először a helyi polgármesteri hivatalba került, majd a 

helyhatóság legtöbbször a polgármester aláírásával továbbította azt, először a 

Belügyminisztériumnak, majd az illetékes minisztériumoknak. Temesvár dualizmuskori 

egyesületeire vonatkozó iratokat nagyobb mennyiségben két intézményben találhatunk. 

Egyrészt a Magyar Országos Levéltár Belügyminisztériumi Levéltár Általános iratok fondjában 

(K-150) őrzik az engedélyezett alapszabályokat, emellett az Elnöki (K-148) és a Reservált (K-

149) iratokban találunk különböző adatokat az egyesületek működéséről. Másrészt pedig a 

Román Állami Levéltár temesvári fiókjában található polgármesteri hivatali iratokban. Sajnos 

esetemben nem adatott meg az, hogy külön egyesületi fondokat találjak, mivel a temesvári 

levéltárban külön ilyen fondok nem állnak rendelkezésre, így az alapszabályok, 
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jegyzőkönyvek, számadások és más, az egyesületekre vonatkozó iratok ömlesztve vannak 

több iratgyűjteményben.   

A MOL belügyminisztériumi általános iratokban összesen 120 temesvári vonatkozású 

tételt találtam, majd ezek átnézését követően 108-at tudtam használni. Ezek egyesületi 

alapszabályok, polgármesteri kérőlevelek és néhány alapító gyűlési jegyzőkönyv. 

Keresésemet megkönnyítette a 2005-ben létrejött Magyarországi Egyesületek Adatbázisa, 

amely a világhálón szabadon elérhető (http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/polgari-kori-

egyesuletek), és több tízezer egyesület, szövetség, szakszervezet, liga, társaság, országos 

politikai szervezet, szekta, lap- és könyvtárszervezet felsorolását tartalmazza.  

A temesvári levéltár polgármesteri hivatal fondjában nem kevesebb, mint 207 

egyesületi alapszabályra bukkantam, amelyek között természetesen egy egyesületnek több 

statútuma is volt. Ezeket kiválogatva összesen 178 különböző egyletre vonatkozó alapszabály 

maradt. A két levéltári anyag mellett felhasználtam Vargha Gyula 1878-as, Koczányi Béla 

1899-es országos és Geml József 1898-as temesvári statisztikáit, valamint Pór Edit egyesületi 

címtárának adatait is. A levéltári és a statisztika adatokat táblázatban dolgoztam fel, így az 

átfedéseket korrigálva egy 281 tételes egyesületi adatbázis jött létre.   

Az egyesületek működése szorosan kapcsolódik a nyilvánossághoz. Ezek az önkéntes 

csoportosulások rendszeresen beszámoltak tevékenységükről, szervezeti változásaikról, 

anyagi helyzetükről, illetve tagjaikról, tehát vezetőségük által publikálandónak vélt 

információkról, amelyeket a nagyközönség elé évkönyvek vagy értesítők formájában tártak. 

Ezek a források szolgálnak a legtöbb adattal az egyesület tevékenységére, belső 

szerkezetére, pénzügyeire, a nagyközönséggel és más egyesületekkel folytatott kapcsolataira 

vonatkozóan. Esetünkben fennmaradt néhány ilyen publikáció – meglehetősen kevés az 

alapszabályok számához képest. Ilyen például a Természettudományi füzetek, a 

Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye, a Magyar méh, a 

Délmagyarországi Méhész Társulat közlönye, a Délmagyarországi Magyar Közművelődési 

Egyesület hivatalos értesítője, a Népoktató, a Temesvár-Józsefvárosi Polgári Olvasóegylet 

közlönye, Az Utazó, a Délmagyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületének hivatalos 

közlönye, a Délmagyarországi Tanítóegylet közlönye és végül a Temesvári Zenekedvelő 

Egyesület jelentése az 1904 évi működéséről.  

Alapos információkat nyerünk bizonyos egyesületek többéves működési 

beszámolóiból illetve történetük publikálásából. Például a részletes adatokkal szolgál a 
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Jelentés a Temesvári Néphivatal Tevékenységéről, 1904-1907, a Temesvári Zenekedvelő 

Egyesület Története, 1871-1896, a Délmagyarországi Természettudományi Társulat 

Története. A társulat 25 éves fennállásának ünnepére, az  Asociaţia Voluntarǎ „Salvarea” din 

Timişoara. 50 de ani de activitate, a Déli Kárpátok stb.  

Egy másik forrás, amely értékes adatokkal szolgál és segít fényt deríteni az 

egyesületek valós tevékenységére, a korabeli sajtó. Így e szervezetek az írott sajtón keresztül 

is értesítették a nagyközönséget aktivitásukról, és e formában próbáltak az egyletbe 

csábítani még több tagot vagy adakozót. 

A temesvári dualizmus kori egyesületi élet bemutatását három részre osztottam.  

A bevezetés után a 2. fejezet határozza meg a kutatásom elméleti keretét, az 

egyesületkutatás nemzetközi és magyarországi előzményeit, az ilyen típusú intézmények jogi 

szabályozását hazánkban. Ezt követően a téma kutatásának egyik kiindulópontja a korban 

működő intézmények sokaságából meghatározni, hogy pontosan milyen típusú szervezetek 

vizsgálatával foglalkozik a dolgozat. Így a hazai szakirodalom alapján létrehoztam saját 

dualizmus kori egyesület-definíciómat. Továbbá létrehoztam a temesvári egyesületek 

tipológiáját, ami azért fontos, mert ezek szerteágazó tevékenysége és több szintű 

szerveződése nehéz feladat elé állítja a kutatót. A végén pedig bemutatom a temesvári 

egyesületek alapítási dinamikáját a korral foglalkozó statisztikák alapján.   

A dolgozat legnagyobb részét az egyesületek monografikus feldolgozása képezi. A 3. 

fejezet a kulturális-népnevelő egyesületeket tárgyalja; egyrészt górcső alá vettem a város 

tudományos szervezeteit, másrészt külön vizsgálom a közművelődési egyesületek 

tevékenységét, továbbá a zeneélethez kapcsolódó egyesületek működését.  

  A 4. fejezet a város és a régió gazdasági életével, illetve az ezen a téren 

tevékenykedő egyesületekkel foglalkozik, amelyek a regionális (mező)gazdaság különböző 

szintjeit, valamint a lakosság külön rétegeit képviselték.  

Továbbá az 5. fejezet a turisztika, illetve a mozgáskultúra és sportélet kibontakozását 

tárgyalja a Délvidéki Kárpát Egyesület, valamint a temesvári kerékpár egyesületek vizsgálata 

révén. 

Az egység 6. fejezete pedig a közhasznú és szociális területeken szerveződő 

egyesületek tevékenységét analizálja.  

Az értekezés 7. fejezetében bepillantást nyerünk a temesvári nyomtatott sajtó 

életébe. A városi nyilvánosság intézményei, az egyesületek és a nyomtatott sajtótermékek 
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szoros kapcsolatban álltak és nagymértékben hatnak egymásra. Így az egyesületek 

társadalmi nyitottságát a saját kiadványaikon felül a sajtóban való rendszeres szereplés is 

kifejezi. 

Végül a 8. fejezet bemutatja a vizsgálat következtetéseit.  

 
 

3. EREDMÉNYEK, TANULSÁGOK 

 

A temesvári egyesületi mozgalom számos tekintetben beilleszkedik az általános 

magyarországi egyesületi élet fejlődésébe, noha földrajzi elhelyezkedése, a külön alakult 

későközépkori történelme és nemzetiségi sajátosságai kétségtelenül hatottak az emberek 

mentalitására, s ezáltal a nyilvánosság kialakulására. Az éppen aktuális hatalmi körök saját 

politikájuk alátámasztására próbálták használni a nyilvános szférát, mindenekelőtt az írott 

sajtót, valamint az egyesületek tevékenységét.  Így a temesvári egyesületi mozgalom egyik 

sajátossága a lokális öntudat erősítése. 

A bánsági regionális identitás interpretációját merőben eltérő perspektívából 

közelítették meg az itt élő népcsoportok. A 19. század folyamán a nacionalista történeti 

diskurzus elterjedésével a Bánság négy nagy etnikai csoportjának mindegyike nemzeti 

történetébe illesztette a térség múltját, következőképpen négyféle történelemi megközelítés 

élt az itt lakók között, más-más, az általuk politikailag dominált korszakot kiemelve. 

Általánosságban a vizsgált egyesületek működése megfelel a disszertáció elején 

megfogalmazott definíció valamennyi aspektusainak. Az szervezetek működésének egyik 

alapelvét képezi a piactól való függetlenséget, valamint a mindenkori államtól való 

autonómia. Azonban a temesvári egyesületek nagy részének esetében kimutatható, hogy 

ezek képtelenek voltak működni, céljaikat teljesíteni a vármegyei hatalom beavatkozása 

nélkül. Mint már kimutattam fentebb, bizonyos egyesületek esetében nagy volt a tagdíj 

befizetési hátralék, a tagok alacsony befizetési hajlandósága kiszolgáltatott helyzetbe 

sodorta a szervezetet a vármegyei hatalommal szemben.  Következésképpen az egyesületek 

nagymértékben függőségi helyzetben voltak az állami anyagi támogatásoktól. A vármegye 

folyamatos segélyeinek megszavazásának egy ára volt: a hatóságok gyakran beleszóltak az 

egyletek tevékenységébe, esetleg a célok kiszélesítését követelték, amelyek gyakorta 

eltértek az egyesület tevékenységétől. Így a 19. század végére nem volt olyan szervezet, 
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amely nem tette volna magévá például a „nemzeti eszme ápolását”, amely a vármegye egyik 

törekvése volt, legyen szó akár tudományos, sport, vagy közhasznú egyesületről. Így a 

dualizmuskori  magyar egyesületi mozgalom egyik sajátossága volt a vármegyei hatalomtól 

való függőség, azaz az egyesületi mozgalom egyik alapvető feltétele, az állammal szemben 

való autonóm működését nem teljesítette maradéktalanul. A vármegye kontrollja az 

egyesületek fölött mindenekelőtt az anyagi támogatások révén nyilvánult meg.   

Az egyéni szocializáción túlmenően az egyesületek jelentősége a lokális társadalom 

szervezésében nélkülözhetetlen volt. Számos területen, mint például a gyors orvosi segély- 

és életmentés, az elemi katasztrófák megelőzése, a kultúra, a tudomány, valamint a 

közhasznúság különböző területein mind-mind a polgári önszerveződés lényegesen 

hozzájárult a régió vagy a város társadalmi életéhez. A korszakban az állam még nem ragadta 

magához e területek irányítását, azonban minden esetben kontroll alatt tartotta ezen 

egyesületek aktivitását. Ha a leírtakból csupán a az egyesületek kultúraközvetítő szerepét 

emeljük ki, emlékezhetünk, hogy a színügyet felkaroló egyesület nélkül nem létezett volna 

színházi élet a városban, a történeti, illetve a természettudományi társulatok rengeteget 

tettek Temesvár tudományos életének fejlesztéséért, az olvasókörök valamint az egyletek 

könyvtárai képezték később a városi nyilvános könyvtár  állományát, a zenekedvelők egylete 

pedig Állami Filharmóniává változott. A kulturális életen túl a polgári egyesületek jelentősen 

hozzájárultak a sportélet fejlesztéséhez, valamint a Déli Kárpátok turizmusának 

kibontakozásában. Nem utolsósorban a nyilvános színtér, a sajtó és az egyesületek 

hozzájárultak a 19. századvégi női emancipációs mozgalom kibontakozásához. A jótékony és 

a dalegyleteken túl a 19. század 80-as éveitől a nők aktív tagokként jellentek meg a 

kulturális-tudományos, akár a sportegyesületekben is.  

A dolgozat során kísérletet tettem a dualizmus kori Temesvár nyilvános élet egy 

szegmensének feltárására, rá próbáltam világítani a polgári szerveződések tevékenységére. 

Megvizsgáltam, hogyan hatnak a város társadalmi életének alakulására, illetve átalakulására. 

Temesváron a különféle társadalmi-gazdasági faktoroknak köszönhetően előtérbe került a 

német mintán alapuló polgárosodási modell, amely a 19. század folyamán létrehozta sajátos 

egyesületi típusait. A század utolsó negyedében éppen ezek a szervezetek sajátították el a 

magyar (főként a fővárosi) egyesületek működésének jellemzőit, előidézve a helyi, nagy 

ütemben felgyorsuló társadalmi modernizációt. Az egyleti élet magyarosodási folyamata a 

német és zsidó polgárság asszimilációjával egyszerre alakult, s tetten is érhető bizonyos 
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egyesületek esetében. Mint láttuk, az alapszabályban szereplő hivatalos nevüket magyarra 

fordították, valamint a német nyelv „kiszorulásakor” azokat az egyleti kiadványokat, amelyek 

korábban kétnyelvűek voltak, szintén magyarra fordították.  

Az országos irányzathoz hasonlóan Temesvár esetében is az egyesületek egyik 

legfontosabb feladata volt az állami intézményrendszer hiányosságait pótolni, így a társasági 

szerepen túl az egyesületek voltak a szakmai szocializáció megtestesítői, illetve szorosabbá 

tették a hivatásból származó csoporttudat eszméjét. A különböző csoportok kollektív 

társadalmi stratégiái körvonalazódnak a tudomány, a szociálpolitika, a szervezett karitász, a 

tűzvédelem, a gyorsmentés stb. esetében. E stratégiák, avagy a különböző társadalmi 

önszerveződések érdekazonossága az intézményrendszer keretein belül különböző szinteken 

helyezkedett el. A meghirdetett célokon túl etnikai, vallási vagy szakmai alapon jelezték 

hovatartozásukat. Az egyletek strukturális elvek alapján történő számbavétele azonban 

aligha elegendő, ugyanis ezeket az alakulatokat az egyéni kezdeményezőképességek, az 

egyedi motivációk és érdekek is létrehozhatták. Az egyesületi célok megvalósítása mellett a 

társadalmi presztízs biztosítása is jelentős szerepet játszott a kor egyleti tagjainak 

magatartásában. Az egyesületi presztízshierarchia csúcsán helyezkedtek el a három-ötfős 

vezetőség tagjai, őket a 15-30 választmányi tag követte. Emellett az alapító tagoknak 

nagyobb tekintélyük volt, mint az egyszerű működő tagoknak, bár legtöbbször ők vettek 

részt a szervezet tényleges tevékenységében. Lényegesen nagyobb anyagi hozzájárulással az 

alapítók biztosították az egylet gazdasági működését, így ez a státusz nagyobb elismerésnek 

örvendett. Nagyobb presztízzsel járt a többszörös egyesületi tagság, a ranglétra legmagasabb 

fokán az egyesületi elnökök és titkárok álltak illetve a több egyesület elnökségét (vagy 

titkárságát) elvállalók szűk csoportja.   

A társadalmi presztízs mechanizmusa kölcsönös hatást gyakorolt az egyesületek 

intézményi renoméja és a jelentősnek ítélt tagjai között. Az egyleti tagság fokozta az egyén 

társadalmi megítélését, tekintélye exponenciálisan nőt a szervezetben betöltött funkcióval, 

illetve anyagi hozzájárulásával – mely megszabta tagsága típusát illetve jogait a 

szervezetben. Másrészt pedig a nagyszámú befolyásos tag jelenléte az egyesületben az 

anyagi biztonság megteremtése mellett további tekintélyes tagokat vonzott, növelve ezáltal 

társadalmi-intézményi presztízsét.  

Nem minden esetben könnyű a tagok társadalmi összetételének meghatározása. 

Amennyiben egy-egy egyesület társadalmilag jelentős szerepet játszott a város életében, és 
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fontos volt számára a rendszeres megjelenés a nyilvános életben, évi értesítőket közölt, 

amelyben céljainak teljesítési stádiumait, anyagi helyzetét, illetve tagjainak adatait közölte a 

lakossággal. A kutató számára az a taglista számít forrásértékűnek, amelyik közli a tag nevét, 

foglalkozását, címét, belépési évét, valamint a tagság típusát. Amennyiben a taglistát 

rendszeresen publikálták, időmetszetek alkalmazásával sok történeti ismeretre lehet szert 

tenni. Mivel az alapszabályok szerint a tagokat felekezeti hovatartozásuktól függetlenül 

választották, így az egyesületek nem rögzítették az ilyen típusú adatokat. Így a vallási 

megoszlás – megfelelő források hiányában – egyik egyesület elemzésekor sem 

meghatározható. 

Kevésbé ideális esetben az egyesület a névsoron kívül nem közöl többet. Ilyenkor a 

történész egyéb források segítségével azonosíthatja a tagok egy részét. Azonban a legtöbb 

egyesületről egyáltalán nem maradt fent semmilyen taglista, ami jelentősen megnehezíti a 

kutató dolgát. Ilyen esetben a címtárakban és a különféle sajtótermékekben megjelent 

tisztikari névsorok vizsgálatára kénytelen szorítkozni. 

A tagok száma illetve a tagdíjak befizetése biztosította az egyesület anyagi hátterének 

legfontosabb forrását. Az új tagok kizárólag egy vagy több régi tag ajánlásával léphettek az 

adott egyesületbe. Az egyesület általában magas tagdíjjal szűrte ki a nem kívánt társadalmi 

csoportokat, a tagdíj mértéke tehát indikátora is lehet az adott egyesület nyitottságának. 

Alapjában véve megállapíthattuk, hogy egy-egy vezető egyéniség akarata érvényesült 

az adott egylet létrehozását illetően. Továbbá  sikeres működése szinte mindig az elnök vagy 

az egyesületi titkár karizmatikus egyéniségétől, munkaerejétől, társadalmi pozíciójától 

függött. Kiválóan alátámasztja ezt Ormós Zsigmond főispán példája, aki számos, kulturális és 

tudományos életet támogató egyesület elnökségét, illetve alapító tagságát vállalta, ezen 

kívül három évtizeden át volt a helyi egyesületi mozgalom legfőbb pillére. Ormós főispáni 

kinevezésével a törvényhatóság első tisztviselőjévé vált, így személyén keresztül a temesvári 

civil szerveződés a mindenkori központi hatalom kontrollja alá került 

Ormós mellett egyébként mindegyik szakterületnek megvolt a maga karizmatikus és 

aktív embere. A mezőgazdasági élet önszervezésében jelentős szerepet játszott báró 

Ambrózy Béla és Blaskovics Ferenc apátkanonok, a zenevilágban August Pummer, a 

turistamozgalom kibontakozásában Petheő János, a szervezett mentésben pedig Neumann 

György közgazdász, és még sorolhatnánk. 
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A század utolsó évtizedétől az egyesületek a kormánykörök asszimilációs politikájának 

civil eszközei lettek, s noha valamennyi szervezet alapszabálya rögzítette az etnikai 

hovatartozás irreleváns mivoltát, a nemzeti eszme ápolása mégis kiemelt törekvésként 

szerepelt jónéhányuk alapszabályában. Így a magyar nyelvet terjesztő vagy a közművelődési 

alakulatok tevékenységén túl csaknem minden egyesület céljai között szerepelt a hazafiasság 

és a nemzeti eszme ápolása. Sőt, taktikai okokból az egyes nemzetiségi egyesületek is 

kifejezték alapszabályukban lojalitásukat a magyar állami eszme mellett. 

Voltak olyan, magyar jellegű szervezetek, amelyekbe belépett a német polgárság, 

mivel fontosnak tartotta az adott egyesület célkitűzéseit. A németek hajlottak a társadalmi-

kulturális együttműködésre a magyar polgársággal, mivel számukra ez a réteg a mindenkori 

hatalom pártfogoltjait képviselte. Ők adták az egyesületi élet tagságának meghatározó 

hányadát. 

Elenyésző számban ugyan, de azért a kisebb népességszámú etnikumok polgárait is 

vonzották bizonyos magyar egyesületek. Leginkább a szerb és a román közösség értendő 

ezalatt, akik javarészt gazdasági okokból voltak érdekeltek a hatalmi körökkel történő 

együttműködésben. Azonban náluk inkább az a tendencia érvényesült, amely a vallási-

nemzetiségi alapon történő szerveződést helyezte előtérbe, ezen kívül inkább saját 

népcsoportjuk társadalmi-kulturális emelkedését és saját anyanyelvük használatát tartották 

fontosnak. E kettősségből adódóan a temesvári egyesületi élet bizonyos területei atomizálva 

voltak, például a jótékonyság és a zenei élet legtöbbször felekezeti-etnikai alapon 

szerveződött. Másrészt pedig 1903-ig, amikor is elkezdődött a város falainak bontása, a 

belváros és a várfalakon kívülre eső két városrész, a Józsefváros és a Gyárváros szinte 

társadalmi corpus separatum-ként állt fent a város adminisztratív határain belül. Mindhárom 

városrészben működtek tehát a saját egyesületek, mely jelenség kis mértékben hasonlít a 

fővárosi kerületi egyesületek megoszlásának módjára. 

A dolgozat céljai között szerepelt a temesvári egyesületi kultúra dualizmuskori 

kibontakozásának vizsgálata. Elemzésre került az egyesületek lokális társadalomszervezésre 

és a társadalmi-gazdasági-kulturális életre gyakorolt hatása, valamint az a működési mód is, 

amelynek segítségével a vizsgált egyesületek pótolni tudták az állami intézmények 

hiányosságait. A gazdasági konjunktúra által előidézett jelentős demográfiai változások, 

például a lakosság koncentrációjának mértéke befolyásolhatta az egyesületek alapítási 

ütemét. A kezdődő modernizáció számos olyan társadalmi szervezetet eredményezett, 
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amely az állam megfelelő működéséhez volt hivatott hozzájárulni. A dolgozatból az is kiderül, 

hogy az urbanizáció folyamata milyen típusú civil szervezeteket generált a tanulmányozott 

korszakban. Mint azt a monografikus leírásokban láttuk, leginkább a gazdasági, a kulturális és 

a szociális gondoskodás területei tartottak igényt a civil szervezetek beavatkozására. A 

kaszinók és a társaskörök a társadalmi szociabilitás szükségletét fejezték ki. Temesváron ez 

az igény különösen nagy volt, a dualizmus alatt – Budapesten kívül – itt működött a legtöbb 

ilyen típusú intézmény, szám szerint hat. 

A létrehozott kataszter alapján készített egyesületi dinamika választ adhat arra a 

kérdésre, hogy a vizsgált korszakban – tíz éves ciklusokba tagolva – milyen volt az 

egyesületalapítási hajlandóság, és milyen típusú szervezeteket kedveltek a temesváriak. 

Bősze Sándor 20-50 főre becsülte a somogyi egyesületek átlagos taglétszámát a 

kiegyezés után. Igaz, hogy ez nem csupán a nagyvárosokra korlátozódik, hanem a megye 

összes településére. Temesvár esetében ez az átlag taglétszám lényegesen nagyobbnak 

tűnik. Ez a hivatalos összeírások alapján állítható: Vargha Gyula összeírása szerint 363 volt az 

átlag taglétszám 1878-ban, ha azonban nem vesszük figyelembe az 5000 tagnál is többet 

számláló betegsegélyező szervezeteket, számuk 190-re csökken. Átlag 186 tagot mutat a 

Geml-statisztika, Koczányi kimutatása pedig 160-at. Azonban ezek az adatok sem fedik 

teljesen a valóságot, mivel tudjuk, hogy számos kis taglétszámú kerületi, vagy éppen csupán 

papíron létező egyesület működött a városban, amelyek nyilvánvalóan nem szolgáltattak 

minden esetben adatot egy-egy összeírás során. 

Az egyesületi élet nagy része a magyar, vagy az elmagyarosodott elit kezében 

tömörült, egy-egy szervezet hatékony működése sokszor bizonyos személy akaratától, 

karizmatikus jelenségétől, vagyonától, valamint kapcsolatrendszerétől függött, személyisége 

köré tudta vonzani a városi elitet, amíg kialakult egy társadalmi presztízsformáló csoport. A 

konkrét célokon túl a különböző típusú egyesületek addig tudtak vonzást gyakorolni a 

városban, amíg presztízstőkét tudtak biztosítani a kaszinók, társaskörök, közművelődési 

egyletek stb. között hullámzó, potenciális tagdíjfizető középosztály képviselőinek. E 

vármegyei és városi elit hierarchiájának legmagasabb lépcsőfokán helyezkedett közel három 

évtizeden át a vármegye és a város főispánja, a temesvári egyesületi élet fő szervezője, 

csicseri Ormós Zsigmond.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása drasztikusan megszakította a temesvári 

civil önszerveződés magyar irányzatú fejlődését. A régió feldarabolása következtében a 
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létrejött új hatalmak bizalmatlanságot mutattak azon intézmények iránt, amelynek köze volt 

a régi államberendezkedéshez, ezért mindenféle civil képződményt beszüntettek. Bizonyos 

alakulatok, amelyek nem kötődtek feltétlenül a magyar népcsoporthoz, valamint a régi 

vármegyei hatalomhoz, akárcsak a nemzetiségi alapon tevékenykedő jótékonysági, 

közhasznú vagy dalegyletek, továbbá a bánsági németekhez kapcsolódó Délvidéki Földmívelő 

Gazdasági Egyesület, kisebb-nagyobb kényszerszünet után folythatták tevékenységüket. 

Amennyiben az új állam megbizonyosodott az alakulat politikai feddhetetlenségéről, 

kihasználhatta ezen egyesületek több évtizedes társadalomszervezési gyakorlatát. Más 

területeken már nem is volt szükség az adott egyesületek tevékenységére, mivel az állam a 

hatékonyabb működtetés céljából ezeket saját kezelésébe vette, mint például az Önkéntes 

Tűzoltó Testületet vagy a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulatot, 

melynek esetében a múzeumot elszakították az egyesülettől, amely egy ideig külön 

működött, és közintézmény formájában államosították. Mint láttuk, az Arany János Társaság 

utóélete mindenképpen rendkívülinek számit, mivel céljai között nyilvánvalóan szerepelt a 

kulturális magyarosítás. Az egyesület mégis újraszerveződött a feszült politikai légkör 

lecsillapodása után, mint a temesvári magyar (mostantól már) kisebbség kulturális 

szervezete.  

A fenti értekezésben rávilágítottam a dualizmus kori Temesvár nyilvánosságának 

egyik aspektusára, az egyesületi mozgalom fejlődésére. A temesvári egyesületi mozgalom 

beilleszthető az 1867 utáni általános magyarországi egyesületi élet kibontakozásának 

folyamatába, azonban kiderült, hogy számos területen ez különbözik az országos 

folyamatoktól. Az eltérő tendenciák, a kialakult külön történeti politikai, valamint 

demográfiai folyamtokban keresendők. A kisebbségben lévő, azonban hatalmi pozícióból 

fellépő magyar nemzetiség befolyásolta bizonyos tekintetben az egyesületek tevékenységi 

irányait. Mindemellett az egyesületi mozgalom hatékonysága a város modernizációjában 

kézzelfogható. Meggyőződésem, hogy a helyi sajátosságokon túl, aminek köszönhetően az 

egyesületek függetlensége csorbult az államhatalommal szemben, az ilyen típusú polgári 

önszerveződések nélkül elképzelhetetlen lett volna Temesvár „amerikai jellegű” 

városfejlődése.   
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