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Az óra rövid tartalmi ismertetése: 
A szeminárium a társadalomszerveződés formalizált és informális tereinek 19. századi átalakulását 
igyekszik több oldalról megvizsgálni, és ezeken keresztül a nyilvánosság működését térképezi fel. 
Az óra kiemelt célja annak bemutatása, ahogyan az egyesületi keretek között szerveződő civil 
törekvések kulturális mintaként terjedve megjelennek Magyarországon, majd Pest példáját követve 
sorra a vidéki városokban is gyökeret eresztenek. Fontos szempont annak megértetése, hogy a 
folyamat túlmutat a politikatörténet síkján: a közéletben való részvétel új eszközeként lehetőséget 
kínál az elmosódó rendi határok átlépésével megvalósuló „koalíciók” megkötésére és ezzel 
társadalmi ambíciókat is szolgál. Az órákon a szakirodalom feldolgozásán túl forrásokat – 
fénymásolt, kézírásos levéltári iratokat, korabeli nyomtatványokat és a korabeli társas életben 
központi szerepet játszó személyekhez kapcsolódó forráskiadványokat – is olvasnak és elemeznek. 
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