
sacerdolem. qnem ecc/esiaslica sedis probatum habéi, illi iniuriam 
fecerii vei plagaveril. irípliciier cos conponal. S í emu occiderii 
pívsbilerum, sóival CCC solielos aura adpiveialos; sí anronim non 
habéi, tlonel alia/tecunia mancipia lerra vei quicquid habéi, usque 
dwn impleal; diaconum vem am i CC so/idis sóival; iilrisque ad 
illám ecclesiam. ubi iniiiislri fuerunt, episcopo rcquirenle el duce 
cogenle. qni in illa provincia sírni ordinali. E l p r o f elő in pnhlico 
sóival solidos XLX. in exinde sil reverenda sacerdolum. E l ho- 
nor ecclesiasiicus non condamnelur neque praeswnpiio crescal 
in plebe.
Schmitz, 2011,44. p.
Lex Baiuvariorum. I. 14. Si qnis dominico operám senilem  faece- 
'  il M er homo. si kövem iimxerii el am i carro ambulaveril, dexlrum 
bovem perdül; si aulem secaveril feniim  vei collegeril anl inessem 
seeaveril aul collegeril. vei aliquid opus servile fecerii die domi
nico. corripialur semel vei bis. El si non emendaveril, rumpatur 
dorso eius 1. pcrciissiones. El si ilenim  praesiimpsil operare die 
dominico. auferatur de rehus eius léniám pariéin. E l si non ces- 
saverit. nme perdal libériáiéin suam el sil sem is, qui noluit in die 
sanda esse liba; S i servus aulem. pro lale erimine vapuletui: El si 
non emendaveril. mamim dexteram perdal. quia lalis causa velen- 
da esi. quae Danii ad iracundiam pm vocat el exindeflagellamur in 
fvg ib u s el penuria palimul; El hoc vetandum esi in die dominico, 
el si quis in itinere posilus cum cárrá vei cum nave. pausset die

dominico usque in secunda feria. El si noluerii a m id b e  praecep- 
lum Domini. quia Dominus dixii: 'Nullám opus sá r iié  facias in die 
sanclo, neque tu, neque servus luus. neque ancilla dia. neque hős 
luus. neque asinus luus, neque ulla subieclorum luorum \ el qui hoc 
in idmere vei uhicumque ohservare neglexerii. cum XII solidis con
damnelur El sifiequens hoc fecerii, superiora senlenlia subiaceal. 
Bencdictus l.evita 1. 340. Si quis die dominico opera servilia fece
rii, M er homo si bovem iunxeril el cum cano ambulaveril. dexlrum 
bovem perdal. El s i aha, quae canonica auctoritale proliibila süni, 
servilia fecerii opera, sacerdolibus illa emendet. sicui de reliquis 
neglegenliis iudicihus emendari solel. ei ab ipsis sacerdolibus pae- 
niienliam iuxla módúm adpae accipiai. Sim ililer el de praecipuis 
fesliviialibus observari piacúit. Quod s i sacerdoles eos nequiverini 
corripere. lunc a iudicihus a d  sacerdoles adducantur, eisque oboe- 
dire in omnibus faeiant 

150 Schmitz. 2011,46. p.
160 Bencdictus Levita 3.422.
Inl Schmitz, 2011, 47. p.

Lukas. V.: Philologische Beohachiungen zűr Rezepdon dér Re- 
lulio episcoporum von 829 bei Bencdictus Levita. In: llarlmann. 
W.-Schmitz, G. (hrsg.): Fonschriu durch Fálschungen? Ursprung. 
Gesiali und Wirkungen dér pseudoisidorischen Fálschungen 
(MGH Studicn und Texte 31. Hannover, 2002. 61. p. skk.; 87. p.) 

165 Schmitz, 2011.48. p.

Bevezetés

Minden emberi közösség elemi érdeke, hogy tag
jai! ne csupán a liberális ,.ne tedd azt, amit nem 
szeretnél, hogy veled tegyenek” elve vezérelje, 
hanem az aktív, altruista ..tedd azt. amit szeretnél, hogy 

veled tegyenek”1 erkölcsi alapprincípiuma is. ..Ezt a kö
zösségi érdeket az egyén felé a vallási parancsok és társa
dalmi normák egész sora közvetíti. Magyarországon már 
az önálló állam kialakulásának időszakában megjelentek 
azok az intézmények, amelyek a mai nonprofit szerveze
tek ősének tekinthetők, sőt, annak az együttműködésnek 
a csírái is, amelyet napjainkban mint a kormányzati és a 
nonprofit szektor közötti munkamegosztást szoktunk em
líteni. Géza fejedelem és István király a lázadó pogány 
vezetőktől elkobzott birtokok egy részét a katolikus egy
háznak és a Magyarországra hívott szerzetesrendeknek 
adományozta Mint Kecskés László írja,3 ez a vagyonát- 
engedés pontos előképe volt a későbbi alapítványtételnek, 
hiszen minden olyan követelménynek eleget tett. amely
nek a mai alapítványok létrehozásakor meg kell felelni. 
Az alapító a vagyont tartós közérdekű célra adományoz
ta, azt a későbbiekben v issza nem vonhatta, joga volt vi
szont ahhoz, hogy előírásaival befolyásolja a vagyonból 
származó jövedelmek felhasználását. A középkori magyar 
királyság történetén végigvonuló tendencia, hogy az ala
pítványok rendszerint vallási-oktatási célokra jöttek létre. 
Ezeknek a céloknak az elérése, valamint a vagyon keze
lése szervezet létrehozását követelte meg az alapító ter
mészetes vagy jogi személytől. Ezek tipikusan iskolák, 
felsőtanodák voltak, amelyeket többnyire az alapító (vagy 
az általa kijelölt jogi személy, rendszerint egyházi entitás)

Rixer Adóm

A civilség általános 
és jogi jelentése 
Magyarországon 
a kezdetektől 1989-ig

felügyelt. Minthogy az alapítványtétel királyi jóváhagyást 
igényelt -  a római katolikus egyház esetében a főkegyúri 
jogból adódóan az alapítványok felett a király is fel
ügyeletet gyakorolt.'1

A civilség és az egyház kapcsolata

Az egyháznak (a szerzetesrendeknek) nemcsak a keresz
tény tanítások, illetve a hit teijesztése volt a feladata, 
hanem a szükséget szenvedők gyámolítása is. Az evan
gélium parancsa alapján keresztényi kötelezettségnek 
számított az adakozás, akár -  értelemszerűen egyházi 
intézményeknek, akár konkrét, szükséget szenvedő sze
mélyek javára. A szerzetesrendek a királyi adományokon 
túl más világi személyektől is kaptak olyan birtokokat, 
birtokrészeket, amelyek átengedésével a támogatók a 
legelesettebbek ellátásához kívántak hozzájárulni. Tehát 
a világi hatalom (a király), az egyházi szervezetek és a



magánadományozók már kezdőitől fogva együttesen, bár 
nem feltétlenül azonos arányban vállaltak szerepet a szo
ciális problémák kezelésében. „A kolostorok mellett szá
mos világi fraternitás (fralres conversi) és testvéridet jött 
létre. Ezeknek eredetileg többnyire az volt a funkciójuk, 
hogy a gazdasági és jótékonysági feladatokat átvegyék, 
műveljék a földeket, működtessék a vendégfogadókat és 
ispotályokat, alamizsnát osszanak a szegényeknek. Innen 
már csak egy lépés volt hátra, hogy a kolostortól függetle
nül ispotályos testvérületek jöjjenek létre abban a korban, 
amikor a korporációs szellem szinte a levegőben lebegett, 
és a különféle társulatok végeláthatatlan sorát hívta életre 
a legkülönbözőbb célok érdekében”.5

A kézművesek társaságai és a céhek is törekedtek arra, 
hogy -  gazdasági funkciójuk betöltése mellett a tagjaik 
közötti kölcsönös segítségnyújtást és a közösség érdeké
ben szükségessé váló közszolgáltatásokat (közfeladatok 
ellátását) is megszervezzék.6 A városok és polgáraik -  mi
helyt elég erősnek érezték magukat hozzá -  kísérletet tel
tek arra, hogy a közszolgáltatásokat nyújtó intézményeket 
városi hatáskörbe vonják. A jótékony célú alapítványokat 
létrehozó magánadományozók lehetőleg a város tekinté
lyes polgáraira vagy vezetőire, illetve magára a városi ha
tóságra bízták az alapítványok kezelését.

Az így létrejött intézmények „se klasszikus nonprofit, 
se klasszikus közintézmények nem voltak, inkább vala
milyen köztes formát képviseltek. Alapítóik jóvoltából 
rendelkeztek bizonyos alaptőkével, vagyonukat gyakran 
hagyatékok és speciális célú (például alapítványi helyek 
létrehozására szánt) felajánlások gyarapították, működé
süket kisebb-nagyobb magánadományok segítették, de 
ugyanakkor városi támogatásban is részesültek”.’

Civilség és zsákutcás fejlődés

A 15. század végéig a magyar gazdaság és társadalom (s 
következésképpen a magyar jótékonysági intézmények és 
önkéntes szervezetek) fejlődési útja nem különbözött lé
nyegesen a többi európai országban lezajlott fejlődéstől. 
A központi hatalom a városi polgárságnál talált támoga
tást a földesurak és az egyház hatalmi törekvéseivel szem
ben. s e támogatásért olyan privilégiumokat adott cserébe, 
amelyek lehetővé tették, hogy Magyarországon is kezde
tét vehesse a „harmadik rend" kialakulása.11

A 16. században az egész európai fejlődés kritikus út
elágazáshoz érkezett. Az új munkamegosztás és az „euró
pai világgazdaság" kialakulása a kelet-európai országokat 
perifériára szorította. Ez volt az. a pont. ahol a magyar- 
országi jótékonysági intézmények és önkéntes szerveze
tek is letértek az Európa fejlettebb országaiban követett 
útról, hogy elszenvedjék mindazokat a traumákat, s ki- 
kinlódják mindazokat a kényszermegoldásokat, amelyek 
„máig ható érvénnyel vannak jelen a kollektív emlékezet
ben. alakítják a kihívásokra adott közösségi válaszokat, 
így áttételesen befolyásolják a mai nonprofit szervezetek 
magatartását is”."

A következő Bibó István által a magyar társadalom
fejlődés zsákutcájának nevezett -  két évszázad teljesen el

lehetetlenítette a társadalom önszerveződését, az öntevé
keny szervezetek normális működését. A török megszállás 
állandósította a második jobbágyságot, stabilizálta a fő- és 
köznemesi rétegeknek a Dózsa-féle parasztlázadás után 
létrejött (illetve megerősödött) szövetségét. A társadalmi 
viszonyok megmerevedtek, a városfejlődés azokon a terü
leteken is megtorpant, amelyek nem kerültek török meg
szállás alá. Fejlett polgárság híján természetesen azok az 
önkéntes szerveződések is csökevénycsek maradtak, ame
lyeknek a társadalom immunrendszereként kellett volna 
működniük a külső megszállással és belső elnyomással 
szemben. Nem alakulhattak ki „a szabadság kis körei", 
nem bontakozhatott ki az állampolgári öntevékenység, 
amely a modem nyugati társadalmakban a fejlődés egyik 
motorja volt.10

A helyzet a török hódoltság megszűnése után sem vál
tozott lényegesen, hiszen a Habsburgok politikája inkább 
fékezte a polgárosodást és a társadalom integrációját, 
semmint gyorsította volna. Az ellenreformáció vezető ere
jeként ismét államvallássá tették a katolicizmust, s ezzel 
nemcsak a protestáns egyházakat bénították meg, hanem 
a katolikus egyházat is megakadályozták abban, hogy in
tézményei az önkéntes szerveződések kiinduló pontjává 
váljanak." Az alapítványokra vonatkozó, 1715-böl, illetve 
1723-ból származó szabályozás szerint az uralkodó, illet
ve a helytartótanács tagjai felügyelték és ellenőrizték az 
alapítványok működését (lásd még alább). Az alapítványi 
és egyesületi élet magyarországi továbbfejlődését azon
ban ezt követően hosszú időre visszavetette a kiegyensú
lyozatlan belpolitikai helyzet és az ország területén zajló 
háborúk.12

Civil megújulás Magyarországon.
A felvilágosodás és a reformkor 
öntevékeny szervezetei

A török hadsereg kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc le
verése után a Habsburgok hosszabb távra rendezkedtek 
be Magyarországon. A felvilágosult abszolutizmus első 
évtizedeiben végrehajtott reformok (új adórendszer be
vezetése, a jobbágyok jogainak és kötelezettségeinek sza
bályozása, az oktatás, a szociális ellátás és az. egészség
ügy reformja) során figyelmük a jótékonysági és önkéntes 
szerveződésekre is ráterelödött.11 A Corpus luris 1 iungari- 
ci anyagát megvizsgálva egyértelműnek tűnik az egyhá
zi kegyes alapítványok közjogi jellege, amely alapvetően 
különbözik a hatályos Alkotmány elválasztási modelljé
töl. A korabeli közjogi jelleg alapvetően a főkegyúri jog 
következetes alkalmazására vezethető vissza az 1723:70. 
te. alapján, amely minden kegyes alapítvány ellenőrzé
sét az uralkodónak tartotta fenn, s „az állami hatóság az 
egyházi kegyes alapítványok ellenőrzésétől" csupán a 
9.555/1863. számú helytartótanácsi rendelet nyomán „te
kintett el”.14 Itt említendő, hogy jóval később -  az. 1917. 
évi Codex luris Canonici az 1544-1551. kánonokban sza
bályozta a kegyes alapítványok (pia lündatiók) tevékeny
ségét. amelyek -  egyebek mellett -  arra voltak rendelve.



hogy „jámbor cselekedetekéi végezzenek”, aminek szo
kásos formája a kórházak, szegényházak, nevelőintézetek, 
idősek otthonai fenntartása volt.15

A levéltári források nagy részének megsemmisülése 
miatt főleg a 19. századtól vannak ismét alapítványok
ra vonatkozó infomiációk. Balázs Magdolna kutatásai
ból ismert, hogy a 19. századi alapítványok legnagyobb 
részében az adományozó -  a maiakhoz hasonlóan -  jó
tékonysági, oktatási, kulturális és tudományos célokat 
fogalmazott meg. és ingatlan- vagy pénztámogatás for
májában igyekezett ennek feltételeit megteremteni.16 Az 
alapítványtételben a jótékonyság, a humanitás mellett a 
lakóhelyhez való tartozás, sőt az önkifejezés szándéka is 
szerepet játszott. A nők esetében például a jó szándékú 
segítségnyújtás a közéletben történő részvételre, a társa
dalmi ismertség, elismertség növelésére is alkalmat adott. 
Fontos megemlíteni azt is, hogy az alapítványtétel vagy 
alapítványi hozzájárulás -  a mai gyakorlattól eltérően -  az 
alapító, adományozó számára semmilyen tekintetben nem 
járt anyagi haszonnal, köztartozásait, adóját nem csök
kenthétté a felajánlott ingóság vagy ingatlan ellenértéké
vel. A jótékonysági alapítványok például eleinte többnyire 
árvaházak, szeretetotthonok, menhelyek létesítésére jöttek 
létre, szerepkörük azonban az idők folyamán -  a minden
kori társadalmi szükségletek függvényében kibővült, át
alakult.

Az 1790-es években létrehozott olvasókörök lényegé
ben társadalompolitikai célú egyesületek, ..olyan politikai 
társulások voltak, amelyeknek programjában az olvasás 
és művelődés mint a társadalmi átalakulás eszköze és 
az osztrák gyarmatosítás elleni harc fegyvere kapott he
lyet”.1 A magyar jakobinusok mozgalmának leleplezése 
és felszámolása után nem
csak az olvasóköröket til
tották be. hanem még a 
közkönyvtárak bezárását 
is elrendelték. Amikor a 
könyvtárak 1811-1812 
folyamán -  korlátozott 
számban -  újra megnyíl
hattak. tevékenységük 
szoros hatósági ellenőrzés 
alatt zajlott, külön csá
szári rendelet mondta ki. 
hogy az újonnan felállí
tandó kölcsönkönyvtárak 
..sem nyilvános olvasóte
remmel. sem pedig tudo
mányos egyesülettel nem 
kapcsolhatók össze".18

A reformkor (1825—
1848) felszabadullabb 
politikai légkörében az 
állampolgárok önkéntes szerveződése is új lendületet ka
pott. Az egyesületek, olvasókörök, kaszinók, irodalmi tár
saságok fontos bázist jelentettek az ország iparosítását, a 
feudális jogrendszer felszámolását és a nemzeti függet
lenséget zászlajára tűző reformmozgalom számára. Az 
önművelési és társalgási célok mellett számos egyesület

olyan egyéb polgári és nemzeti jellegű törekvéseket is 
megfogalmazott alapszabályaiban, amelyek tökéletesen 
egybevágtak „a reformpolitika művelődési, gazdasági, ne
velési és emberbaráti irányával, mint pl. a mezőgazdaság, 
az ipar és kereskedelem fejlesztése, a szépmüvészetek, az 
irodalom és színház támogatása, a magyar nyelv kimű
velése, a városiasodás és civilizálódás előmozdítása, az 
erény és jóízlés gyarapítása, a szegények segedclmezése 
stb.”.19 Bár a reformmozgalom vezető erejét a nemesség 
és a kialakulóban levő értelmiség alkotta, az alacsonyabb 
néposztályok társadalmi aktivitása is fokozódott. Az arisz
tokrácia és a köznemesség tagjait tömörítő egyletek és ka
szinók mellett az 1830— 1840-es években egyre nagyobb 
számban jelentek meg a polgárság és a munkások egyesü
letei, mi több, a „gubás kaszinók” és a parasztok önkéntes 
szerveződései is.20

Egyesületek és egyletek sokasága adott lehetőséget a 
honpolgári aktivitásra, s utólag cgy-egy szerveződés ese
tében alig-alig választható el a közösségi időtöltés és a po
litikai aktivitás eleme. Az 1830-as években különösen jel
lemzővé vált a civil aktivitás: „Egyesüljünk! E szó korunk 
jelszava, mióta azt a nemes lelkű gróf Széchenyi István 
kimondta. [...] Egy évtized óta mindennemű tudományos, 
művészeti, emberiségi és anyagi célok elérésére számos, 
naponként szaporodó társaságok és egyesületek alakulnak 
közöttünk, melyek minden osztályúakat egyesítenek ke
belükben, e társulatok kizárólag egyenlőségi elven alapul
nak".21 Egyre több, kifejezetten politizáló csoport jött lét
re, például a Társalkodási Egylet, amely 1834-ben indult 
cl. „A magyar közélet jellegzetesen reformkori jelensége 
a nyilvánosság robbanásszerű kiszélesedése”.22 Miként 
Vasvári Pál fogalmazott: „S mégis találkoznak emberek,

kik ily körülmények közt 
is fényt akarának árasz
tani a láthatárra”.23

A társulatok (collegia) 
közé tartoztak az irodal
mi-művészeti és tudo
mányos társaságok, mint 
például az 1836-ban lét
rehozott Kisfaludy Tár
saság.24 A Honi Iparvéd- 
egylet hivatalosan 1844. 
október 6-án, nemesi 
kezdeményezésre alakult 
meg. de a polgárság, az 
iparosok, a céhlegények 
és a parasztok körében 
is komoly befolyásra tett 
szert. Az alakulási kö
vető év novemberében 
tartott közgyűlés idején 
a Védegylet már 138 re

gionális szervezettel dicsekedhetett, szervezeteik is valódi 
civil szervezetek voltak.

A nyomtatott szó szabadságát megteremtő 1848:18. 
törvénycikk (sajtótörvény) hazánkban első ízben deklarál
ta. hogy „gondolatait sajtó útján mindenki szabadon kö
zölheti és szabadon terjesztheti”.

A Kisfahtdy-Társaság ünnepélyes közg\’iilése 1892. február 7-én, 
íc  Akadémiai Falnia dísztermében (Vasárnapi Újság. 1892. 3. szám)
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Összefoglalva: az egyesületi élet felvirágzása nem 
egyszerűen kísérőjelensége, hanem szerves alkotóeleme 
volt a reformmozgalomnak. Nem meglepő ezért, hogy az 
1848 1849-es forradalom és szabadságharc leverését kö
vetően a bécsi udvar mindent megtett az egyesületek fel
oszlatása vagy legalábbis megbénítása érdekében.25

Jótékonysági és önkéntes 
szerveződések az önkényuralom 
kezdetétől a II. világháború végéig

Az 1848/49-es szabadságharc bukása után formálisan 
nem tiltották be az összes egyesületet, de nagy részüket 
gyakorlatilag felszámolták, megfélemlítették, vagy leg
alábbis állandó zaklatásnak vetették alá. Szinte kínálja 
magát a párhuzam, amelyet ezen események és az 1948 
után, illetve az 1957-tcl kezdődő időszakban megfigyel
hető hasonló attitűdök között vonhatunk.

Az 1848 előtt létrehozott egyesületek fele mégis túlélte 
ezt az időszakot, volt ereje hozzá, hogy hosszabb-rövi- 
debb szünetelés után újra kezdje működését, sőt. minden 
akadály ellenére, új szervezetek is alakultak. Az. 1852. no
vemberi pátens hatására a reformkorban kibontakozás
nak indult egyleti élet fejlődése kissé megtorpant, a kor 
légkörének megfelelően hatósági felügyelet alá került. 
A nálunk legjelentősebbnek tekinthető kaszinók és olva
sótársaságok száma 1848 előestéjén -  a mai Magyaror
szág területén -  mintegy 180 lehetett. A kiegyezés után 
-  az. örökös tartományok törvényi szintű szabályozásától 
eltérően -  Magyarországon az egyesülési jog érvényesü
lésének rendeleti úton biztosítottak működési keretet.2'’ Az 
1870-es évek végén Magyarországon már mintegy 230 
kaszinó (25 000 taggal) és 460 olvasókör (31 000 taggal) 
működött, az egyesületek száma pedig (az ipar- és vízmű- 
társulatok nélkül) összesen elérte a 2700-at, taglétszámuk 
pedig közelítette a hatszázezret.27

Különösen meggyorsult a fejlődés az 1867-es kiegye
zést követően. A növekedésnek újabb lendületet adott 
a céhek 1872-ben bekövetkezett feloszlatása (1872:8. 
törvényezikk, közkeletű nevén ..ipartörvény”). Maga 
a törvény is utalt rá, hogy a kézművesek a továbbiak
ban egyesületi formában biztosíthatják a szakmán belüli 
együttműködést, érdekeik képviseletét, valamint a szociá
lis ellátások megszervezését.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem. hog}’ a ci
vil mozgalmak ez idő tájt nemzetiségi jelleget is öltöttek. 
„A 48-as alkotmányreformmal megszűnt a magyar neme
si életforma gravitációs ereje, felszakadtak azok a kötelé
kek. amelyek a nemzetiségeket a magyarsághoz fűzték, a 
nemzetiségek idegen hatalmak befolyására a magyar ne
mességtől kapott szabadságot és egyenlőséget a testvéri
ség ellen használták fel, s a nemzetiségi polgári osztályok 
kialakulásával megbomlott a nemzetiségi törekvések és az 
új magyar állam közötti egyensúly” írta Mikó lmre.2s

A vizsgált időszakban a szegénygondozás terhének fo 
hordozói a társadalmi karitatív egyesületek voltak; a 20. 
század első éveiben 300 400 egylet foglalkozott nyil

vános segélyezéssel. A felekezeti szervezetek közül ki
emelendő az 1908-ban alakult katolikus Szociális Misz- 
sziótársulat, az 1891-ben létesített református Lorántffy 
Zsuzsanna Egyesület és a számos izraelita nöegylet. Nem 
elhanyagolható a világi szervezetek szerepe sem, pl. a 
Magyar Vöröskereszt Egyleté (1879) vagy a Budapesti 
Általános Közjótékonysági Egyesületé (1908).

Az állam nonprofit szervezetekhez való viszonya el- 
lenmondásos volt, s ez a jogi szabályozásban is tükröző
dött. Bár a törvények és rendelctek egész sora (pl. a bűn
tettekről és vétségekről szóló 1878:5. törvény, a megyék 
háztartásáról szóló 1883:15. törvény, a törvényhatósá
gokról szóló 1886:21. törvény, a jövedelmi adóról szóló 
1909:10. törvény, illetve az 9555/1863. sz., 16031/1886. 
sz., 16784/1900. sz. és a 10271/1924. sz. rendelet) tartal
mazott olyan előírásokat, amelyek az alapítványok és köz- 
alapítványok létrehozását, működtetését, regisztrációját és 
kormányzati ellenőrzését szabályozták, ezek a jogszabályi 
rendelkezések nem álltak össze egységes szabályrend
szerré.2'’ Betartásukra csak ritkán és részlegesen került 
sor, az alapítványok és az alapítványokat kezelő szerveze
tek döntő többsége nem a jogi előírásoknak megfelelően 
működött Az egész időszakban egyetlen olyan törvény
javaslat készült (1928-ban), amely átfogó szabályozást 
eredményezett volna, de ezt a parlament sohasem emelte 
törvényerőre.3"

Az egyesületek jogi szabályozása sokkal szigorúbb 
volt. Az 1873/1394. sz. rendelet alapján az. újonnan lét
rehozott szervezetek alapító okiratát jóvá kellett hagyatni 
a hatóságokkal, s a működés megkezdésére csak a jóvá
hagyás megérkezése után kerülhetett sor. (Rendkívül ha
sonló az 1980-as évek törvényerejű rendeletéinek szabá
lyozása!) Az 1875/5008. sz. rendelet kinyilvánította, hogy 
„nemzetiségi egylet csak mint irodalmi és közművelődési 
egylet alakulhat; politikai és munkásegyleteknél fiókegy
letek alakítása meg nem engedtetik".31

A 1912:43. törvény felhatalmazta a Belügyminisztériu
mot, hogy megtiltsa új egyesületek létrehozását, s hábo
rú esetén akár a már korábban bejegyzett önkéntes szer
vezeteket is feloszlassa. Miután a törvényt az 1914-ben 
kibocsátott 5735. számú rendelet hatályba léptette, két 
évig szigonyán tilos volt az egylet alapítás. Ezt a tilalmat 
az 1916/1442. számú kormányrendelet valamelyest eny
hítette, de új egyesületet azután is csak a Belügyminiszté
rium engedélyével lehetett létrehozni. A Belügyminiszté
riumnak ahhoz is joga volt, hogy az állam szempontjából 
veszélyesnek minősített szervezetek tevékenységét kor
látozza, sőt esetenként teljesen betiltsa. Ez a szabályozás

egy rövid demokratikus közjátéktól eltekintve, amikor 
a Károlyi-kormány az 1919. évi 111. néptörvényben ga
rantálta az egyesülési és gyülekezési szabadságot lénye
gében változatlanul, egészen 1945-ig érvényben maradt. 
A szigorú feltételek megnehezítették, de nem akadályoz
ták meg, hogy a magyar társadalom szinte valamennyi 
rétege, szakmai, vallási és életkori csoportja létrehozza 
(akár állami elismerés nélkül is) a maga egyesületeit. A ci
vil szférával szembeni további bizalmatlanság jele volt, 
hogy rendelkeztek fokozottabb felügyeletükről és ellen
őrzésükről, ami alapvetően kivételessé, méltányosságból
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gyakorolt hatósági döntéssé tette új egyesületek megala
kulásának engedélyezését az alapszabály miniszteri lát- 
tamozása révén (5. 084/1919. ME és 77. 000/1922. BM 
számú körrendelet).

A helyhatóság rendszeresen ellenőrizte a területén lévő 
egyesületeket, éves jelentést készítve a belügyminiszter
nek szabályszerű működésükről. A rendelet értelmében 
„különös figyelmet kel! fordítani azon egyesületek mű
ködésének és vezetésének ellenőrzésére, amelyek ható
sági vagy társadalmi támogatásban részesülnek. Ennek 
az ellenőrzésnek ki kell terjednie annak megállapítására 
is. hogy az egyesület gazdálkodása az alapszabályokban 
meghatározott közérdekű cél megvalósítása szempont
jából megfelelőnek tekinthető-e, és a kiadások, (admi
nisztrációs stb.) költségek arányban állnak-e az elért 
eredményekkel.” Az ennek meg nem felelőt feleslegesnek 
minősítették (181. 001/1937. BM számú körrendelet). Az 
általános jellegű tilalmak mellett komoly jogkorlátozást 
vezettek be bizonyos szerveződésekkel szemben, beleért
ve a faji (zsidótörvények) és a közvetlenül politikai jel
legű megszorításokat is. Például az egyetemi, főiskolai 
ifjúsági egyesületek működését is hatósági felügyelet alá 
helyezték. A vallás- és közoktatásügyi miniszter látta el 
ezt a feladatot, így megállapíthatta, hogy „egyetemi és fő
iskolai hallgató milyen előfeltételek esetében lehet tagja 
egyetemi vagy főiskolai hatóság alatt nem álló egyesület
nek vagy egyesületi jellegű szervezetnek”. (Az egyetemi 
és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló 
1940:39. te.)

Az 1920-as. 1930-as és 1940-es években a „szegény- 
gondozás személyi és anyagi terheinek nagyobbik részét 
továbbra is a magánjótékonykodás, főleg az egyesületi ka- 
rilász vállalta magára". Az 1930-as években mintegy 900 
társadalmi egyesület működött országosan ezzel a céllal: 
Budapesten 77 egyesület és nagyszámú egyházközség 
foglalkozott szegénygondozással, s közülük 13 még nép
konyhát is üzemeltetett.'’2

Az egyesületek szerepköre és a tevékenységeikben 
részt vevők száma a kiegyezést követő időszakban folya
matosan bővült. A feudalizmusból lassan kibontakozó or
szágban zajló társadalmi és kulturális differenciálódás, az 
elkésett polgárosodás folyamata a társadalom önszervező
désében is éreztette hatását. Az újonnan (vagy újra) for
málódó rétegek magától értetődően hozták létre önkéntes 
szervezeteiket, amelyek nemcsak a csoportidentitás erősí
tését szolgálták, hanem egy sor érdekvédelmi, szociális, 
kulturális és szabadidős tevékenységet is folytattak. A ne
mesek. értelmiségiek és a városi polgárok már korábban is 
működő szervezetei mellett (és részben valószínűleg azok 
mintájára) a 19. század utolsó és a 20. század első évti
zedeiben sorra jöttek létre a munkások, kézművesek és a 
falusi lakosság egyesületei is. Ennek köszönhető, hogy az 
egyesületi szerveződés a két világháború közötti időszak 
Magyarországán már valódi tömegjelenséggé, a társada
lom mindennapi életének részévé vált.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a második vi
lágháborút megelőző időszakban Magyarországnak már 
fejlett egyesületi szektora volt. Viszonylag csekély volt 
ugyanakkor az a szerep, amelyet az egyesületek a szol

gáltatásokban játszottak. 1932-ben az egészségügyi és 
szociális területen az összes egyesület egyötöde műkö
dött, de ezek főleg önsegélyező egyletek voltak. A valódi 
jótékonysági szervezetek aránya alig érte cl a 6%-ot," s 
tevékenysége gyakorlatilag a városi szegények megsegí
tésére korlátozódott. Az oktatásban részt vállaló egyesü
letek rendkívül alacsony aránya 1878 és 1932 között még 
csökkent is.34

Más volt a helyzet az alapítványok esetében, amelyek 
hagyományosan igen erősen kötődtek a jótékonysági cé
lokhoz, s ugyanakkor -  tagság híján -  kevésbé játszhattak 
aktív társadaiomszervező szerepet. Természetükből adó
dóan az alapítványok elsősorban támogatóként, finanszí
rozóként vettek részt a társadalmi szolgáltatások fejlesz
tésében. Rendkívül gyakori volt, hogy a legkülönbözőbb 
jóléti szolgáltatások a magánalapítványok és az állami in
tézmények együttműködése nyomán jöttek létre. Az ala
pítványi támogatások, valamint a magánadományok és a 
hagyatékok jelentős része az állami fenntartású szociális 
és oktatási intézmények munkáját segítette. A közkórhá
zakban működő „alapítványi ágyak”, az iskolákban, egye
temeken, árvaházakban, szeretetotthonokban, menhelye- 
ken található „alapítványi helyek” hétköznapi jelenségnek 
számítottak. Az sem volt ritkaság, hogy -  éppen fordítva 
-  a kormányzat járult hozzá anyagi eszközökkel, vagy te
lek. épület biztosításával az alapítványi szolgáltató szer
vezetek létrehozásához.35 Az erők egyesítésének szándéka 
már azokban a rendelctekben is megmutatkozott, ame
lyekkel az 1920-as években az adománygyűjtést próbál
ták szabályozni, de különösen világosan fogalmazódott 
meg az -  Egri Norma, majd Magyar Norma néven ismert
té vált -  új szociálpolitikai modell bevezetése során.36 Az 
új modell kiinduló feltevése az volt, hogy az egyházak, az 
önkéntes szervezetek és a hatóságok együttesen nagyobb 
valószínűséggel tudnak megbirkózni az egyre terjedő 
szegénységgel, mint bármelyik szereplő külön-külön. 
Bevezetését -  ún. Magyar Normaként -  a 1936/172.000- 
os belügyminiszteri rendelet írta elő a városok számára, 
s -  főszolgabírói engedéllyel -  a nagyobb községek szá
mára is lehetővé tette.37

A hagyományos közösségek viszonylag gyors bomlása 
már a korai háborús években elkezdődött. A leventemoz
galom már 1941-1942-ben megindította a támadást a nem 
katonai jellegű és akkor még igen gazdag, sokszínű ifjúsá
gi mozgalmak és szervezetek ellen.Ezzel párhuzamosan 
pedig egyes közösségek társadalmi szerepvállalásának 
korlátozására, illetve a későbbiekben egy teljes népcso
port fizikai megsemmisítésére is sor került.

Egyesületek és társadalmi szervezetek
a II. világháború után
és az államszocializmus időszakában

Az 529/1945-ös kormányrendelet feloszlatta a szélsőjobb
oldali szervezeteket, a Magyarország államformájáról 
szóló 1946. évi I. törvény pedig kimondta az egyesülési 
szabadságot, sőt, az emberi alapjogok hatályosabb védel
méről szóló 1946. évi X. törvény kidolgozta -  egyebek
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mellett az egyesülési jog megsértése (ide értve annak 
akadályozását is) esetén alkalmazandó szankciók rend
szerét is. A gyakorlat és a jog  által biztosított lehetőségek 
között eg\re nagyobb lett a távolság. 1947-töl az auto
nóm szervezetektől szabadulni igyekeztek, meglehetősen 
változatos eszközök alkalmazáséival. Az állami tulajdon
ba vétel, a törvénnyel létrehozott köztestület vagy átala
kított, központilag megszabott 
működési rendszer éppúgy 
szerepelt az eszközök között, 
mint a telekkönyvi törlés vagy 
a feloszlatás. A be nem tiltott 
szervezetek tehát teljes párt- és 
állami ellenőrzés alá kerültek, 
akárcsak a felülről, mestersége
sen létrehozott új típusú „tár
sadalmi szerezetek ", amelyek 
azonban állami támogatásban 
részesültek.

A szervezetileg is összefo
gott, hagyományos közössé
gek bomlása az 1940-es évek 
második felében felgyorsult.
A KALOT-nak (Katolikus Ag
rárifjúsági Legényegyesülctek 
Országos Testületé) mintegy 
félmillió tagja és 3000-nél is 
több helyi szervezete volt a 
harmincas évek végén, s még 
1946. júliusi feloszlatásakor 
is 631 helyi szervezetet tartott 
fenn. Leányegyesületi testvcr- 
szcrvczctének, a KALASZ-nak 
1940-ben mintegy 950, 1946-os 
feloszlatásakor pedig még min
dig 576 helyi szervezete műkö
dött. S akkor még nem is szóltunk a KlOE-ról, a Soli Deo 
Glóriáról, illetve a Cserkész Szövetségről.59

Az egyesületek többségét szétzilálták és feloszlatták, a 
betiltásokat túlélő szervezeteket pedig teljes párt- és álla
mi ellenőrzés alá vonták. Az új öntevékeny szervezetek 
létrejöttét hatalmi eszközökkel akadályozták, helyettük 
inkább művi úton hoztak létre felülről irányított, úgyneve
zett társadalmi szervezeteket.40 „A közösségek elburjánzá
sa csak megnehezítené a döntést, megzavarná az igazga
tást, áttekinthetetlenebbé tenné a társadalmi rendet" -  írja 
le Hankiss Elemér a kor gondolkodásmódját.41

A kor átalakuló közösségeinek jellemzéséhez nagy se
gítségünkre van a közvetlen és eszmei közösségek közötti 
különbségtétel. Az eszmei közösség tagjai térben egymás
tól távol is élhetnek; a közös értékek és célok tudata köti 
össze őket, anélkül, hogy feltétlenül ismernék egymást 
személyesen is. Igaz volt ez a vallásfelekezetekre vagy 
éppen a humanista mozgalom 16. századi „tagjaira" is,42 
de az internacionalista törekvések egészen új jelentéstar
talmat kölcsönöznek a fogalomnak, különösen egy olyan 
társadalmi közegben, ahol a múlt szerves struktúráinak to
tális felszámolása az elsődleges cél. Természetesen az új 

_  korszak csoport- és személyközi viszonyaiban nem csu- 
30

pán új folyamatok megjelenése, hanem „hagyományos" 
jelenségek kiépülése is megfigyelhető: Johan Galtung pél
dául „újfeudális" szerveződésnek nevezi a személyi füg
gőségek és kapcsolatrendszerek államszocializmusban is 
kiválóan felismerhető rendszerét.4-1

Az alapítványokat a hatalom még az egyesületeknél is 
nagyobb gyanakvással kezelte, amennyiben „a központi 

hatalom szemszögéből az ala
pítvány veszélyt jelent, hiszen 
elkülönített vagyona befolyást 
biztosít számára, mégpedig ép
pen azokon a területeken (ok
tatásban, kultúrában, társada
lompolitikában), amelyeket az 
állam ellenőrzése alatt szeretne 
tartani.”44 A Rákosi-rendszer 
az alapítványokat megszün
tette, sőt az alapítványi formát 
is kiiktatta a magyar jogrend
szerből. A Gazdasági Főtanács 
474/1948-as számú határozata 
elrendelte a közalapítványok 
megszüntetését és az állami 
költségvetésbe való beolvasz
tását, a magánalapítványok lét
rehozását, illetve működését 
pedig a 2/1949-es számú tör
vényerejű rendelet az alapító- 
levélben megfogalmazott cél 
szerint illetékes miniszter jóvá
hagyásához kötötte. Ilyen en
gedély kiadására azonban nem 
került sor.

A Polgári törvénykönyv, az 
1959. évi IV. törvény (a továb
biakban Ptk.) az akkori jogi fel

fogásból kiindulva a magánszemélyek vagyonának köz- 
szolgálatra rendelését a közérdekű kötelezettségvállalás 
intézményének bevezetésével kívánta megoldani, amely 
részben hasonlított az alapítvány jogintézményéhez, de a 
közérdekű célú kötelezettségvállalással új jogalany nem 
jött létre. Az alapítványrendelés a Ptk. 1987. évi módo
sításával vált újra lehetővé. Az 1987. évi 11. számú tör
vényerejű rendelet a Ptk. 74/A §-74/F §-ai beiktatásával 
lehetővé tette, hogy magánszemély és jogi személy tartós 
közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozzon lét
re. Az alapítvány jogi személyisegét a törvény deklarálta.

Az 1949. évi Alkotmány kizárólag a „dolgozók" szá
mára garantálta az egyesülés szabadságát. A belügymi
niszter a 7330/1946. M.É. sz. rendelet felhatalmazása 
alapján sorra tiltotta be mindazokat az egyesületeket, ame
lyek nem állami kezdeményezésre születtek.41

Az 1956-os intermezzót követően az 1972. évi al
kotmánymódosítás a „dolgozók" helyett immár az ál
lampolgárok egyesülési szabadságát ismerte el, de nem 
változtatott az egyesülési jog gyakorlására vonatkozó 
részletszabályokon. így hatályban maradt az egyesületek
ről szóló 1970. évi 35. törv ényerejű rendelet is, amely elő
írta, hogy az egyesületek megalakítása érdekében végzett
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szervezőmunka megkezdéséi is be kell jelenteni az egye
sületi cél szerint illetékes államigazgatási szervnek. Mi 
több. tíz évvel később újabb, további szigorításokat tar
talmazó törvényerejű rendelet született (az egyesületekről 
szóló 1970. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról és 
egységes szövegéről szóló 1981. évi 29. tvr. -  lásd még 
alább). Ennek értelmében az. illetékes hatóság már a szer
vezést is megtilthatta, ha az egyesület célját az állami, tár
sadalmi. gazdasági renddel ellentétesnek ítélte.

Az állampolgárok szinte kizárólag a rendszer képvise
lői szemében is ártatlannak látszó, politikailag semleges 
-  leginkább közművelődési és szabadidős (sport) -  egye
sületeket hoztak létre."' „A csoport- és egyéni érdekek ki
fejezésében fontos szerepük van a társadalmi és tömeg- 
szervezeteknek, mozgalmaknak, így mindenekelőtt a 
szakszervezeteknek, a szövetkezeteknek, az. ifjúsági szer
vezeteknek. A párt és a kormány, valamint e szervezetek 
képviselői közötti különböző szintű rendszeres eszmecse
rék hozzájárulnak az érdekek áttekintéséhez és egyezteté
séhez, ami pártunknak már hosszú idő óta természetes és 
bevált gyakorlata" -  fejtette ki Kádár János, az MSZMP 
KB akkori első titkára.47 ..A tömegszervezeteket és -moz
galmakat a párt elvi, politikai eszközökkel irányítja" -  
szögezte le az MSZMP XII. kongresszusa, fenntartva a 
párt „forradalmi élcsapat" jellegét. „A tömegszervezetek 
elsőrangú feladata, hogy változatos formában, minden ré
teghez eljutva mozgósítsanak az időszerű politikai, társa
dalmi. gazdasági teendők jobb elvégzésére, és képviseljék 
tagságuk érdekeit."48

Az 1970-es évek végétől, az 1980-as évek elejétől a 
hatóságok a látszat szerint politikailag kifejezetten sem
leges állampolgári szerveződéseket (ifjúsági klubok, film
klubok. amatőr színjátszó csoportok, értelmiségi körök, 
táncházak stb.) is gyanakodva figyelték, de betiltásokra 
egyre ritkábban került sor. Az 1980-as évek elején éledező 
mozgalmak hatására az Elnöki Tanács az egyesületekről

szóló 1970. évi 35. tvr.-t az 1981. évi 29. és az 1983. évi 
27. törvényerejű rendeletekkel módosította. Tette ezt oly 
módon, hogy már a szervezési munka is csak a hatóság 
előzetes írásbeli engedélye alapján vehette kezdetét, to
vábbá a tényleges egyesületi munka csak az alapszabály 
hatóság általi jóváhagyását, illetve a tényleges bejegyzést 
követően indulhatott meg. Tette mindezt a bírósághoz for
dulás lehetővé tétele nélkül, azaz a hatóság következmé
nyek nélkül, adminisztratív módon megakadályozhatta az. 
egyesületek létrejöttét.40

Kisebb-nagyobb konfliktusok és időszakos tiltások kö
zepette, de még a későbbi rendszerváltó ellenzék legkü
lönbözőbb szervezeteinek (SZETA, népfőiskolák, repülő 
egyetemek) működését is megtűrte -  elviselte, follángo- 
lásszerüen akadályozta a hatalom.

Az alapítványok jogi „rehabilitációja” már a politikai 
változások előtt, 1987-ben megtörtént, a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsának 1987. évi II. számú törvénye
rejű rendeletével az intézmény ismét bekerült a Polgári 
Törvénykönyvbe.

Két évvel az alapítványi forma hivatalos elismerése 
után a Parlament az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvényt is elfogadta, s ezzel megteremtette az egyesülési 
szabadság törvényi garanciáit. A törvény I. §-a kimond
ja, hogy „az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető 
szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és 
biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog 
alapján mindenkinek joga van arra hogy másokkal szer
vezeteket. illetőleg közösségeket hozzon létre, vagy azok 
tevékenységében részt vegyen."

Az egyesülési jogról szóló törvény hatályon kívül he
lyezte a korábbi törvényerejű rendeleteket, valamint mó
dosította a Ptk.-t. Ekkor szűnt meg a közvetlen államigaz
gatási felügyelet is az egyesületek felett. A köztársasági 
alkotmány*reform) elfogadásával (az Alkotmány módosí
tásáról szóló 1989. évi XXXI. tv.) a változás abban fog-



laiható össze, hogy az egyesület elnyerte az alkotmányos
ságnak megfelelő szervezeti, gazdasági és társadalmi 
autonómiáját, ám a szabályozás a szükségesnél is szűk
szavúbban (például a Ptk.-ban összesen három szakasz
ban) rendelkezett az egyesületekről és a társadalmi szer
vezetekről.

Az alapítványok és egyesületek jogi státusának rende
zése tehát megelőzte a politikai rendszerváltást, ami arra 
utal, hogy a civil szféra fejlődése nem csupán következ
ménye, hanem legalább részben -  előkészítője is volt a 
bekövetkezett változásoknak.50

A civil társadalom fogalma 
a Kádár-rendszerben

A civil társadalom mint kulcsfontosságú fogalom már a 
kádári autoritárius rendszerben felmerült, amikor a „de
mokratikus szereplők önmagukat akarták megérteni, 
továbbá fontos változó a demokratikus átmenet problé
máinak újabb elemzéseiben is"’.51 Ez utóbbi elemzések 
középpontjában az autoritárius uralomból való átmenet 
áll. az az átmenet, amely két -  kevéssé mesterkélt -  sza
kaszra bontható. Az első a „liberalizáció" időszaka (amely 
az egyéni és csoportjogok helyreállításával, illetve kiter
jesztésével határozható meg), majd ezt követi a második: 
a „demokratizáció" szakasza. A magyarországi átmenet 
eredményessége (értve ez alatt az 1989-1990-es rendszer- 
változást) is erősen függött a „civil társadalom" feltáma
dásától. A különböző elemzésekben a használt fogalom a 
formalizált csoportok és társulások azon hálózatát jelenti 
a családok, a kiscsoportok, valamint az egyértelműen „ál
laminak" tekinthető szenek, szervezetek „között", amely 
közvetít az EGYÉN és az ÁLLAM, a magán- és a kö
zösségi szféra között. Az átmenet magyar társadalmának 
szerveződései, eltérően a klánoktól, maffiáktól, klikkektől, 
páholyoktól, illetve földalatti mozgalmaktól, már rendel
keznek egy nyilvános, polgári minőséggel, amely össze
függ a „létezés elismert jogával” és azzal a képességgel, 
hogy „nyíltan megvitassák [...] a közös ügyeket, és nyilvá
nosan fellépjenek a jogos érdekek védelmében.”53 Mások 
az érdekképviselet mellett hangsúlyozzák az önkifejezés 
fogalmát, vannak, akik a civil társadalom feltámadását úgy 
értelmezik, hogy az erőteljesen mobilizált és koncentrált 
formában éri el csúcspontját, amit a „tömegek mozgósítá
sával" és „népi megmozdulással" jellemeznek, amikor is a 
„civil társadalom különböző rétegei és szintjei átmenetileg 
egyetlen kollektív azonosságot fejlesztenek ki”.53

Az említett tömeg fogalma maga is kettős értelemben 
használatos.-54 Egyrészt: a liberalizálódó káuári autoritá
rius államban a civil társadalom jellegzetes és jól elkülö
nülő rétegei mozdulnak meg: értelmiségi csoportok, kö
zéposztálybeli (!) szervezetek, emberi jogi szerveződések, 
szakmai egyesületek, az ipari munkásság mozgalmai stb. 
Ezek a csoportok, társaságok, szervezetek a demokrati
kus átmenet „olvasztótégelyében" sem olvadnak egyetlen 
alaktalan tömeggé. Másrészt, a főnixként feltámadó civil 
társadalom fórumai jellegzetesen „nyilvánosak” és nem 
„tömegesek", amennyiben világossá válik, hogy a párto

kon innen és túl „az állampolgárság gyakorlása és tanulá
sa a mindennapos gondok megtárgyalása által virágozhat 
fel”.55

Van egy lényeges szempont, amely arra ad magyará
zatot, miért nem volt a rendszerváltásnak, a politikai át
menetnek széles, minden társadalmi rétegre, csoportra 
kiterjedő bázisa: „Az a tény, hogy az értelmiség az em
beriség történetében először uralmon levő társadalmi 
osztállyá válik, megakadályozza ellentétes osztályideo
lógiák kialakulását, valamint az elnyomott osztályok or
ganikus értelmiségének létrejöttét".56 Az átmenet egyik 
legsarkosabb kérdése a paraszti, illetve munkástömegek 
identitástudatának problematikája. A kádári szocializmus 
ideológusainak érvelése meggyőzően hatott, végső soron 
a munkásosztályé a hatalom, ezért nincs már szükség kü
lön munkásszervezetekre. A modem, gondoskodó, ateista 
állam címszava alatt a szociális kérdések csaknem teljes 
együttese is kikerül az egyéni és közösségi felelősségtudat 
köréből, a szakszervezetek érdekfeltáró, aggregáló és kép
viseleti szerepvállalása fokozatosan elhal, átadva helyét 
a munkásokat ellenőrző (!) testületeknek, amelyek már 
csak nevükben szakszervezetek. Ezeknek a szakszerve
zeteknek talán legerősebb diszfunkciója, hogy az ágazati 
minisztertől a segédmunkásig mindenkit „tömörítenék”, 
megakadályozva ezzel a munkásság számára önálló ér
tékek képviseletét, illetve egy szerves fejlődés nyomán 
kialakuló munkásarisztokrácia megjelenését. Szelcnyire 
kell hivatkoznom, aki szerint „a munkások [Magyarorszá
gon] érzékelnek osztálydichotómiát, erős köztük az azo
nosság érzése, sőt képesek felismerni az osztályviszonyok 
konfliktusos jellegét is, ám az osztály totalitásának érzése, 
bármely alternatíva képe hiányzik belőlük".57

A civil társadalom hazai fogalma az elmúlt három év
tized magyar irodalma alapján a következő definícióban 
foglalható össze (erős leegyszerűsítéssel): A szociológiá
ban és a politikai irodalomban g\-akran használt fogalom, 
amely az államhatalomtól elkülönült, attól függetlenedni 
képes polgárok önszerveződő közösségére utak A civil 
társadalom eszméjének e megfogalmazásaiban súlyponti 
elem, hogy az emberek igenis képesek életüket és tevé
kenységüket az államhatalom beavatkozása nélkül is ösz- 
szehangolni, adott esetben érdekeiket az állammal szem
ben is megvédelmezni, illetve korlátozni az államhatalom 
túlzott kiterjedését.58

Összefoglalás, avagy 
a civil (önkéntes) szervezetek 
magyarországi történetének főbb 
történeti jellegzetességei

A magyar -  mai fogalmaink szerinti -  civil/nonprofit 
szektor fejlődését történetileg a megszakílottság és egy 
részlegesen szervesnek mondható intézményesülés jel
lemezte. A rendszerváltást követő évek nonprofit szek
torának fejlődését nemcsak a megelőző évtizedek, de a 
korábbi évszázadok során kialakult viselkedésminták is 
számottevően befolyásolták és befolyásolják. A jelenleg
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zajló folyamatok megértésére is csak akkor van esélyünk, 
ha sikerül megragadnunk a történelmi tapasztalatok azon 
elemeit, amelyek máig ható érvénnyel vannak jelen a kol
lektív tudatban, azaz a „mai problémák és fejlődési pers
pektívák szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek” 
látszanak.5'’

Az állam cs a nonprofit szektor közötti együttműködés
nek már a történelmi időkben is négy igen fontos területe 
volt. nevezetesen: 

a) a szociálpolitika kidolgozása,
I) a jóléti szolgáltatások finanszírozása, 
ej a tényleges szolgáltató tevékenység és 
d) a szabályozási keretek kialakítása.
Az állam „soha nem volt abban a helyzetben, hogy a 

társadalompolitikát egyedül alakíthatta volna, bár több
ször lett (néha igen erőszakos) kísérletet ennek a szerep
nek a kisajátítására. Az első évszázadokban a szociális és 
az oktatási szolgáltatások fejlődésének irányait a legfonto
sabb szolgáltatók és finanszírozók határozták meg, így az 
egyháznak, a királyoknak, s valamivel később már a vá
rosi magisztrátusoknak és a céheknek is megvolt a maguk 
befolyása. Mivel a kormányzat pozíciói a későbbi száza
dok során fokozatosan erősödtek, a társadalmi beleszólás 
technikáinak is fejlődniük kellett”.60

Bármely történelmi időszakot vizsgáljuk is, az önálló
ságra (autonómiára) irányuló szándékok valamilyen mér
tékű jelenléte és a külső -  közvet’e vagy közvetlenül az 
állam által biztosított -  pénzügyi eszközök iránti igény sa
játos kettéissége (kettős szorítása) megfigyelhető a vizsgált 
szerveződések vonatkozásában. A közvetlen és közvetett 
állami támogatások már a középkorban is széles körben 
ismertek voltak, a jótékonysági intézmények munkáját 
királyi adományok, különböző kiváltságok és adókedvez
mények segítették. „Az első (egyházi működtetésű) ispo
tályok anyagi alapjait Szent István király nagyvonalú ado
mányai teremtették meg. IV. Béla még a tatárjárás élőn 
felmentene az ország valamennyi kórházát a bordézsma 
fizetése alól. Az állam a nonprofit szervezetek támogatá
sában azóta is ugyanezeket a finanszírozási technikákat al
kalmazza. csak annyi változott, hogy gazdagodtak a konk
rét megjelenési formák, s a rendszerbe beépültek bizonyos 
garanciális elemek is”.'’1 Az egyedi döntéseken alapuló 
állami adományokat az idők során egyre inkább kiegé
szítették a rendszeres, sőt esetenként már szerződésben 
garantált kormányzati támogatások is. A nonprofit szektor 
állami támogatásának mai technikái közül valójában csak 
az adományozó által igénybe vehető adókedvezményeket 
lehet igazán újnak mondani.62

A katolikus egyház primátusa mellett a királyi hatalom 
egyrészt a királyság fennállta alatt mindvégig megpróbált 
garanciákat teremteni arra, hogy az egyház jövedelmeinek 
meghatározott hányadát mindenképpen a szegények gon
dozására fordítsa, másrészt maga is számos jótékonysá
gi intézményt alapított és támogatott. Továbbá a szabad 
királyi városok polgárainak az előjogok egész sorát biz
tosította. ezzel képessé téve őket arra. hogy létrehozzák 
azokat a világi jótékonysági intézményeket, amelyek már 
nem tartoztak a katolikus egyház befolyása alá.6’ A protes
tantizmus terjedésével párhuzamosan a katolikus egyház

a szegényügy és az egészségügy kérdései mellett (s rész
ben helyett) egyre inkább az oktatásra összpontosította a 
figyelmét, mint olyan stratégiai területre, ahol híveket le
hetett toborozni (vagy -  az adott körülmények között -  in
kább visszahódítani).

Lényeges továbbá annak rögzítése, hogy’ az egyház ál
tal közvetlenül vagy tanítása révén közvetetten más szer
vezeteken keresztül is én’ényesiilő igények és elvárások 
mellett a 19. századié)! a hazai civil társadalom fejlődésé
nek égjük lényeges „feszítőereje" a nemzetiségi mozgal
mak kialakulása és fejlődése is.

Az állam és az önkéntes szerveződések közötti vi
szony történelmi alakulását -  mindvégig -  a hullámzás, az 
együttműködés és a szembenállás legkülönbözőbb kom
binációi jellemzik.64 Az 1980-as évek elejére világossá 
vált a hatalom és a társadalom látszategységének felbom
lása; megindult a (civil) „társadalom leválása a hagyomá
nyos gondoskodó államról”.65 Ez az időszak a társadalom 
„kettéválásának" ideje is; kialakult egy alternatív vagy 
„politikai" civil társadalom,66 amelynek tagjait elsősorban 
a „kritikai nyelv kultúrája" kötötte össze, s részben emiatt, 
részben konspiratív-illegális módszereik okán képtelenek 
voltak szélesebb körben is terjeszteni társadalomszerve
zési és etikai normáikat (mintáikat). Az 1980-as években 
a civil társadalom fogalma -  mely éppen az említett értel
miségi csoportok révén került be a közbeszédbe -  radi
kálisan politikai töltetű volt: uraloméi lenesség, részvételi 
alapú bázisdemokrácia harmadikutasság jellemezte.67

Voltak időszakok, amelyek során -  politikai okok foly
tán -  nem volt jogi természetű lehetőség mai értelemben 
vett civil szervezetek alapítására (1914-1916), illetve 
a szabályozás formailag lehetővé tette ugyan, ám admi
nisztratív úton a gyakorlatban ellehetetlenítették az új ala
pításokat vagy a már működő szervezetek tevékenységét.

A szocializmus időszakában mesterségesen létrejövő 
kollektívák68 egyrészről nem válhattak igazi közösséggé, 
másrészt azonban az alternatív mozgalmak egy része ép
pen az eredetileg a rendszer támaszaként mesterségesen 
létrehozott társadalmi szervezetek (Hazafias Népfront, 
KISZ-szervezetek) égisze alatt kezdte el bontogatni szár
nyait.

A civilség hazai (és tágabb Közép-Kelet-Európai tér
ségbeli) fejlődéstörténete részben annak is magyarázata, 
hogy az új közép-európai demokráciák miért nem a szé
les társadalmi részvételen alapuló, kifinomult társadalmi 
koordinációs eljárásokra és intézményrendszerre építették 
az 1989 utáni politikai rendszert, a parlamentarizmust a 
politikacsinálás parlamenti monopóliumaként értelmez
ve. Anheier és Seibel kutatásaik során azt is megállapí
tották. hogy a rendszerváltás idején az állam és a társada
lom kapcsolatát a kooperatív szegmentáció jellemezte, 
bázisát értelmiségi körök alkották, vállalkozói jellegű 
volt és a szektor tipikus szervezetei a szolgáltató alapít
ványok voltak.66

Az egyik legjelentősebb hazai szerző, Kuti Éva az 
egyik legtartósabb -  a vizsgált időszak utáni eseményso
rokat is magában foglaló -  tendenciának a fentieken túl 
a mindenkori szabályozások esetleges, inkoherens voltát 
tekinti:„Ugy tűnik, hogy a valóban testre szabott és átfo-



gó szabályozás hiánya krónikus betegsége a magyar non- szabályok hosszú ideje szükségesek lennének, de még a
profit szektornak. Az átlátható, tartósan és következetesen mai napig sem születtek meg. Kérdés, hogy valaha is elö-
érvényesített. minden szervezetre egyaránt vonatkozó állhat-e egy ilyen „ideális" állapot?"70

Rixek, Adám

Die allgemeine und juristische Bedeutungder Zivilgesellschaft in Ungarn von den Anfangen bis 1989
(Zusammenfassung)

In Ungam erschienen schon zűr Zeit dcr Entstehung dcs 
unabhángigen Staates Institutionen, die als Vorganger 
dcr heutigcn Non-Profit-Organisationen betrachtct wer- 
den können und sogar die Keimzellen jener Zusammen- 
arbeit, die heutzutage als Arbeitsteilung zwischen dem 
Regierungs- und Non-Profit-Sektor bezeichnet wird. 
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unterschieden sich 
die Entwicklungswegc dér ungarischen Wirtschaft und 
Gesellschaft (und folglich dér Wohlfahrtscinrichtungen 
und Freiwilligenorganisationen) nicht erheblich von dér 
Entwicklung in den anderen europaischen Staaten. Die 
Herausbildung dér „europaischen Weltwirtschaft" int 16. 
Jahrhundert drangte die osteuropaischen Staaten auf die 
Peripherie. Das war dér Punkt wo auch die Wohlfahrtsein- 
richtungen und Freiwilligenorganisationen in Ungam von 
dem in den besscr entwickeltcn Staaten F.uropas gefolg- 
ten Weg abwichen, um die Traumas zu erleiden und die 
Zwangslösungen zu erkámpfen, die „mit bis heute wir- 
kender Geltung im kollektiven Gedáchtnis prásent sind 
und die gesellschaftliche Antworte auf I lerausforderun-

gen prágen, und mittelbar auch das Verhalten dér heuti- 
gen Non-Profit-Organisationen beeinf!ussen“. Dér Tátig- 
keitsbereich dér Vereine und die Zahl dér Mitwirkenden 
an dérén Tátigkeit erweiterten sich stets im Zeitraum nach 
dem Ausgleich 1867. Die gesellschaftliche und kulturellc 
Differenzierung im aus dem Feudalismus langsam heraus- 
wachsenden Land, das Prozess dér verspáteten bürgerli- 
chen Entwicklung lieB ihre Wirkung auch in dér Selbst- 
organisation dér Gesellschaft spüren. Die sich neu (oder 
wieder) formierende Sichten gründeten selbstverstandlich 
ihre Organisationen, die nicht nur die Stárkung dér Grup- 
pcnidentilát dienten, sondem verrichteten eine Reihe von 
Tatigkeiten im Bereich dér Interessenvertrelung, dér sozi- 
aien Fürsorge, dér Kultur oder dér Freizeitgcstaltung. Dér 
Aufsatz analysiert am dctailliertesten die Regelung und 
politische Praxis des Zeitalters dér Staatssozialismus, mit 
besonderen Hinblick auf die Tatsache, dass die „Kontinu- 
itat dér Werten des Zeitalters dér Staatssozialismus in den 
Tiefstrukturen" die Praxis dcr Freiwiiligenwesen und dcr 
Selbstorganisation in Ungam bis heute stark prágt.
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MŰHELYAz ujj- és tenyémyomatok bűnügyi célú felhaszná
lásával foglalkozó daktiloszkópia hazai bemutatá
sát célzó kriminalisztikai profilú müvek, vagy akár 

népszerűsítő cikkek szinte bizonyosan és visszatérően tar
talmaznak két nevet. Az egyik egy személynév: dr. Pekáry 
Ferenc rendőrkapitányé, aki a daktiloszkópia tudományát 
! 902-ben Londonból hazahozta, a másik egy földrajzi 
név: Dános, ahol 1907-ben egy borzalmas négyes rabló
gyilkosság történi, amelynek vándorcigány elkövetőit az 
akkor már a budapesti rendőrkapitányságon alkalmazott 
daktiloszkópiának (is) köszönhetően sikerült felelősségre 
vonni.

Volt azonban valaki, akinek neve a nagyközönség szá
mára ismeretlen, és sajnos a kriminalisztika művelőinek 
többsége előtt is feledésbe merült, pedig az előbbi két 
nevet az ö munkássága köti össze. Dr. Gábor Béla volt 
az. aki a Pekáry által „felfedezett”1 daktiloszkópiát Ma
gyarországra adoptálta, elméleti munkáiban a szakma és 
a laikus közönség számára is sikeresen bemutatta, majd 
gyakorlati formába öntötte, és a daktiloszkópia első tör
vényszéki szakértőjeként a dánosi bűnügyben adott szak
értői véleményével hozzájárult ahhoz, hogy azt a bíróság 
vitathatatlanul a bizonyítékok közé emelhesse.

I lógván is történt mindez?
A történet eleje, a daktiloszkópia Magyarországra ke

rüléséről aránylag jól ismert. A 19. század utolsó har
madának legfontosabb kriminalisztikai megoldást váró 
problémája a bűnözök által használt álnevek miatt a 
személyazonosítás volt. éppen ezért a kriminalisták el
sődleges feladatuknak egy megbízhatóan működő sze
mélyazonosítási rendszer megalkotását tartották. Ennek 
a jegyében születeti a kezdetben komoly eredményekkel 
kecsegtető Bcrtillon féle antropomorfia (bertillonage),

Ibolya Tibor

A daktiloszkópia és 
a dánosi rablógyilkosság

majd nem sokkal később, a megnyugtató megoldást fel
mutatni tudó daktiloszkópia.

Az Alphonse Bertillon (1853-1914) francia kriminalis- 
ta: által kidolgozott és ezért róla elnevezett személyazo
nosítási módszer alapja annak felismerése volt, hogy az 
ember csontváza 20 éves kora után alig változik, és mé
reteit olyan aránykombinációk jellemzik, amelyek egyedi 
sajátosságok. Ennek alapján dolgozta ki mérési módsze
rét, mely az emberi test 11 változtathatatlan és könnyen 
mérhető sajátosságán -  pl. testmagasság, fej hosszúsága, 
szélessége, kiterjesztett karok hossza stb. -  és 7 szem
színen alapult. A módszert a párizsi rendőrség 1882-ben 
vezette be, de aránylag hamar kiderültek a rendszer hát
rányai; drága volt, és az adatok gyükével egyre nehéz
kesebbé és megbízhatatlanabbá vált a használata. Ennek 
ellenére a budapesti rendőrkapitányság is tervezte a be
vezetését olyannyira, hogy dr. 11. Arányi Taksony le is for
dította Alphonse Bertillon témával foglalkozó könyveit, 
sőt a bűnügyi osztály vezetőjével felkeresték Bertillon! 
Párizsban, hogy a módszer budapesti bevezetéséről tár
gyaljanak. Rudnay Béla budapesti főkapitány utasítására 
Gárdonyi Viktor detektív el is végezte a párizsi Bertillon


