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Szakmai beszámoló
az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 3508/01167 számú pályázatához
A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910‐es években
(Az első világháború hatásai)

Konferencia, Veszprém 2014. október 14.
A konferencia célkitűzése:
Az első világháború kitörésének 100 éves évfordulóján számos konferencia, szakmai találkozó
foglalkozik az adott esztendő katonai és politikai eseményeivel. Örvendetes, hogy e
hagyományos megközelítés mellett, illetve ezt kiegészítve újabb szempontok kerülnek
előtérbe, amelyeknek köszönhetően a fronton harcoló katonák, másrészt az itthon maradott
családok, közösségek mindennapjai is megismerhetővé válhatnak. A köz‐ és magángyűjtemé‐
nyekben lévő iratok mellett családi hagyatékokból máig előkerülnek olyan dokumentumok,
levelezések vagy éppen fényképek, amelyek a korabeli hétköznapokról, mentalitásokról
tudósítanak érzékletesen. Ezek a források azonban nemcsak az adott személyre és családjára,
hanem akár foglalkozásán, kapcsolatain keresztül közösségeire, egyes szakmákra vonat‐
kozólag is rendelkezhetnek információkkal.
Bár a későbbi évtizedekhez viszonyítva az adott időszak és ágazat nem túl adatgazdag,
mégis például az ipartestületek, magán‐ vagy társas vállalkozások, egyesületek iratai
(irattöredékei) kiegészítve a már említett privát forrásokkal megismerhetővé tehetik a hazai
kisipar és kiskereskedelem hétköznapjait.
A konferencia megrendezésével az volta a célunk, hogy a magyar kisipar és
kiskereskedelem helyzetét az adott évtizedben, azon belül is, akár esettanulmányok
formájában az utolsó békeév és egyben az első háborúsév keretein belül vizsgáljuk, feltárva a
helyi, az országos, a birodalmon vagy akár Közép‐Európán belüli sajátosságokat,
hasonlóságokat. Szükségesnek láttuk megvizsgálni, milyen hatással volt a hazai kisiparra és
kereskedelemre a háború kitörése, mennyire befolyásolták a nemzetközi gazdasági és politikai
változások, érezhető volt‐e egyáltalán mindez a háborús frontoktól távol levő ország egyes
településein, közösségeiben.
Választ kerestünk arra a kérdésre, vajon 1914‐et tarthatjuk‐e cezúrának a magyar
gazdaságtörténetben, vagy ennek az esztendőnek inkább politikatörténeti szempontból van
kiemelt szerepe.
A konferencia programja:
A konferencia programja a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának
kiállítótermében kezdődött az MNL Országos Levéltára által összeállított Hátország a nagy
háborúban című vándorkiállítás megnyitójával. A kiállítást Nagy Szabolcs főlevéltáros mutatta
be az időközben szépszámúvá növekvő közönség számára. Ezt követően az érdeklődők és az
előadók a díszterembe vonultak, ahol Hermann István az MNL Veszprém Megyei

Levéltárának igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a
levéltár fontos feladatának tartja az őrizetében lévő iratanyagok bemutatását, elemzését és
ennek a közkincsé tételét. Őt Markovszky György, a Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke követte, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a szakmai tanácskozásnak éppen
Veszprém városa ad otthont.
A konferencia két nagyobb tematikus blokkra oszlott, elsőben az általános kérdésfelvetések és
elemzések után egy‐egy magyarországi nagyváros kisiparának és kiskereskedelmének
jellemzőit voltak hivatottak bemutatni az előadók.
A tanácskozás második részében pedig a történeti Magyarország különböző régióinak, kisebb
településeinek száz évvel ezelőtti helyzetét mutatták be az előadók.
A konferencia levezető elnöke Czetz Balázs, az MNL Fejér Megyei Levéltárának igazgató‐
helyettese volt, aki bevezetőjében áttekintette a hazai levéltárakban őrzött azon forrástípuso‐
kat, amelyek értékes információkkal szolgálhatnak a száz évvel ezelőtti kisipar és kiskeres‐
kedelem helyzetéről és az ebben érdekeltek mindennapjairól.
A tanácskozás bevezető előadását Szűts István Gergely a MNL Veszprém Megyei
Levéltárának munkatársa tartotta, A vidéki kisiparosok és kiskereskedők társadalma a századfordulón
címmel. A hazai kisipar dualizmus kori történetében több jelentősebb változás is volt, így
például a céhrendszer eltörlése, az Osztrák‐Magyar Monarchia közös vámrendszere vagy az
ipartestületek és iparkamarák létrehozása. A bevezető előadás az ágazat jogi kereteinek
felvázolása mellett olyan általános kérdésekkel is foglalkozott, mint a kisiparosok és
kiskereskedők statisztikai meghatározása, pénzügyi helyzetük és társadalmi beágyazottságuk.
Az előadás záró részében pedig egy‐egy ágazat jellegzetességei mellett a kisiparosok és
kiskereskedők mindennapjait meghatározó munkakörülményekre tért ki az előadó.
Ezt követően Klement Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutató Központ Történettudományi Intézet kutatója következet, Magyarország gazdasága az I.
világháború előestéjén: vidéki városok és a főváros viszonya címmel megtartott előadásával.
Áttekintést adott az 1910‐es évek Magyarországának gazdasági helyzetéről, elsősorban az
iparra és a bankszektorra fókuszálva, és külön kitért a fővárosi és vidéki különbségekre. Az
előadásában felvázolt elemzések jellemzően makrogazdasági léptékűek voltak, amelybe
beépítette az ország korabeli városfejlődésének sajátosságait is. A hazai iparszerkezet
változását – külön kitérve egyes kisipari ágazatokra – összehasonlító alapon a monarchia
egyes államaival összevetve vizsgálta. Előadása végén a hallgatóság számára is világossá
válhatott, hogy a magyar gazdaság milyen helyzetben érkezett el a Nagy Háború kitörésének
évéhez.
Ezt követően Ferenczi Szilárd, a kolozsvári Babes‐Bolyai Tudományegyetem
Történettudományi Intézetének doktorandusz hallgatója Kolozsvár kisipara és kereskedelme az
első világháború idején címmel tartotta meg előadását. Kiemelte, hogy Kolozsvár kisipara és
kereskedelme nem sínylette meg jelentősen sem a háború kitörését, sem a nagyüzemeknek az
azt megelőzően történt ugrásszerű növekedését. Ezekben az években több ágazat fellendülni
látszott, a foglalkoztatottsági mutatók szerint a ruházati‐, textil‐, bőr‐ és fémipar ekkor élte
virágkorát éppen a háborús konjunktúrának köszönhetően. Hasonló, bár csekélyebb mértékű
volt a növekedés a fa‐ és építészeti ipar esetében, hiszen ekkor még nagyban tartott a
századfordulón kibontakozott építési láz, illetve – a számos új napi‐ és hetilapnak hála – a
papíriparban is létszámnövekedés volt tapasztalható. A háború hátországának mindennap‐
jaival kapcsolatban kiemelte, hogy ezekben az években a belvárosban megsokasodtak a
kávéházak, a külterületeken pedig az italmérések korábban sosem tapasztalt szaporulatával
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számolhatunk. Előadása utolsó részében azokról az iparos és kereskedő virilisekről beszélt,
akik komoly szerepet játszottak a Szamos‐parti város fejlődésében.
A szekció utolsó előadását Hlbocsányi Norbert, Budapest Főváros Levéltárának
munkatársa tartotta, Kecskemét gazdasága a Nagy háború első éveiben címmel. Kecskemét modern
gazdasága két jelentős városvezető regnálása idején alakult ki. Ennek részeként kiépült a
pénzintézetek hálózata, a gyáripar és a helyi érdekű vasúthálózat. 1914‐re az ország egyik
legnagyobb területű városa volt, itt volt a legtöbb szőlő‐ és gyümölcsültetvény, itt termelték
legtöbb kajszi‐ és őszibarackot, amelyet a helyi hajnali piacon vagy a bécsi Naschmarkton
értékesítettek. Szintén a helyi termékekre épült az ország ekkor még második legnagyobb
konzervgyára, ami leginkább a hadsereg számára szállította termékeit. Sándor István
polgármestersége idején jelent meg a hadigazdálkodás, ami nagy mértékben befolyásolta
Kecskemét életét. A hadbavonultak miatt felütötte fejét a munkaerőhiány, áruhiány és a
feketézés. Hatóságilag szabályozták az árak maximálását, biztosították a lakosságnak az
elsőrendű szükségletek kielégítésére szolgáló cikkekkel – pl. élelmiszer, tüzelőanyag – való
ellátását. A legnagyobb gondot a tej és tejtermékek hiánya jelentette. Ezek az intézkedések a
helyi kisiparosokat, illetve a távolabbi településekre is értékesítő kiskereskedőket érintette a
leginkább. Előadása végén néhány példát hozott arra, hogy mely ágazatok képviselőit
érintette negatívan, melyeket pozitívan a háborús helyzet, a hadigazdálkodás bevezetése.
A délelőtti szekcióülés végén egy rövid kávészünet következett, ahol pogácsával,
ásványvízzel és kávéval kínáltuk az előadókat és a hallgatóságot.
A délutáni szekció első előadását Ilyés Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutató Központ Kisebbségkutató Intézetének munkatársa tartotta,
amelynek címe Az abaúj‐tornai Macenzéf hámoriparának mikro‐ és makroregionális vonatkozásai az
1910‐es években volt. A történeti Magyarország észak‐keleti régiójának társadalmáról és
gazdaságáról talán kevesebb ismerettel rendelkeznek a dunántúli érdeklődők, ezért volt
különösen izgalmas egy kis, Kassától nem messze fekvő falu kisiparának és kereskedelmének
bemutatása. Az egykor döntően németek által lakott, de a 20. század elejére magyar tudatúvá
váló Mecenzéf hámoripara, az itt készült mezőgazdasági szerszámoknak köszönhetően
Monarchia szerte ismert volt. Ezekben az évtizedekben termékeik száma több százra rúgott,
elsősorban különböző típusú és méretű szerszámokat gyártottak, amelyek értékesítéséről
kiskereskedelmi módszerekkel ők maguk igyekeztek gondoskodni. Ezek a szerszámok
eljutottak a birodalom szinte minden pontjába, így természetesen akadt olyan eszköz, amelyet
Veszprémben is használtak.
Ezt követően Kaposi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára tartotta meg
előadását A kisipar változásai és lehetőségei Nagykanizsán az 1910‐es években címmel.
Nagykanizsa, amely a Déli Vasút megjelenésével a századfordulóra fontos kereskedelmi
csomóponttá vált, éppen vasútállomása és laktanyái miatt került nehéz helyzetbe a hűbotrú
második felében. Az előadó bevezetőjében felvázolta a város 1914 előtti társadalmi és
gazdasági jellegzetességeit, a helyi kisipar és kiskereskedelem eredményeit. 1914 előtt komoly
előnyt jelentett a vasúti csomóponti helyzet, a háború kitörése után azonban nagy tehertételt
jelentett a megindult migrációs hullám. Statisztikai adatok elemzésével mutatta be, hogy egyes
kisipari szakmák és kiskereskedelmi ágazatok milyen helyzetbe kerültek a hadigazdaság
miatt.
Ezt követően Molnár Tibor, a Zentai Történelmi Levéltár munkatársa tartotta meg
előadását A zentai iparosság és az Ipartestület története az I. világháború végéig címmel.
Bevezetőjében Zenta kézműves iparának történetét egészen a Mohács‐előtti kortól kezdőden
megismertette a hallgatósággal. Az 1872‐es ipartörvény jelentős változást hozott a település
életében: megszűntek a céhek, új egyesületek alakultak, a zentai Ipartestület 1888‐ban. A
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zentai Ipartestület tevőlegesen kivette részét a város gazdasági‐társadalmi életéből, példa erre
I. Ferenc József 1895‐ös látogatása, valamint a Tiszán átívelő vashíd építésének
kezdeményezésében való részvétel is. A zentai iparosok részt vettek az I. világháborúban: a
zentai Ipartestület elnöke – Horváth Ödön szappangyáros – 1916‐ban hősi halált halt az orosz
hadszíntéren. Az 1920‐ban aláírt békeszerződés Zentát elszakította az anyaországtól: a város
és iparosai életében is új fejezet kezdődött.
A konferencia záró előadását Márkusné Vörös Hajnalka a Magyar Nemzeti Levéltár
Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa tartotta, Veszprém kisipara és kiskereskedelm az 1910‐
es években címmel. Veszprém hagyományosan a Dunántúl egyik fontos kisipari központjának
számított, termékeiket egyrészt helyben másrészt viszont a környező vármegyében
értékesítették. Nem véletlen, hogy 1910‐ben a lakosság majd egyharmada élt iparból és
kereskedelemből. Az előadó elsősorban egyéni életutak bemutatásával igyekezett azokat a
változásokat érzékeltetni, amelyeket az első világháború kitörése jelentett. Így például egy
olyan helyi szűrszabóról is beszélt, aki a hadsereg számára készített kulacsvédőket, illetve
néhány szabó és csizmadia sikeréről is szót ejtett. Ugyancsak bemutatott két olyan kisiparost,
akik üzleti érzékük, kapcsolataik és termékeik sikerei révén az 1910‐es években
„nagyvállalkozóvá” váltak.
A konferenciát egy hosszabb elemző és értékelő zárszóval Czetz Balázs zárta, majd a
szervezők egy ebédre invitálták az előadókat és a megjelent társintézmények munkatársait. A
rendezvény délután négy órakor ért véget.
A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910‐es évekbe (Az első
világháború hatásai) című konferencia egy olyan hiánypótló tanácskozás volt, amely felhívta a
figyelmet az első világháború kapcsán eddig kevésbé érintett és kutatott társadalmi
csoportokra és gazdasági vállalkozásokra. A Kárpát‐medence különböző vidékeiről érkezett
kutatók és bemutatott témák, bár legtöbb esetben azonos forráscsoportból dolgoztak, mégis
elemzéseik rámutattak arra, hogy a kisipar és kiskereskedelem helyzete milyen sok tényezőtől
is függ. A megjelent érdeklődök, egyrészt a szomszédos megyék közgyűjteményeinek
munkatársai, másrészt a helyi polgárok olyan egyedi információkat, kivetített fotókat
kaphattak Kolozsvártól Mecenzéfen át Zentáig, amelyekkel eddig minden bizonnyal nem
találkoztak.
Az első világháború centenáriuma kapcsán az elért eredmények, újonnan kialakított
szakmai kapcsolatok alapján mindenképpen fontosnak tartjuk a folytatást. A magyarországi
és tágabb értelemben a monarchia kisiparának és kiskereskedelmének kutatása ugyanis
nemcsak gazdaság, hanem társadalom‐ és hadtörténet szempontjából is fontos lehet.
A konferencia sikerét talán az bizonyítja leginkább, hogy Veszprém Megyei Jogú Város
Első Világháborús Centenáriumi Bizottsága támogatta pályázatunkat a konferencián elhangzó
előadások megjelentetésére. Ennek értelmében a 2015‐ben a szakma és az olvasóközönség
számára is megismerhetővé válik a konferencián elhangzott anyag.
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Konferencia helyszíne: Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára
8200, Veszprém Török Ignác u.1.

Időpont: 2014. október 14. 10.00.

Program:
10.00. A hátország a nagy háborúban című vándorkiállítás megnyitója, megnyitja
Nagy Szabolcs (MNL VeML)
10.15. A konferencia megnyitása:
Markovszky György, a Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Hermann István, az MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója
Elnök: Bevezető Czetz Balázs (MNL‐FML)
Klement Judit (MTA BTK TTI, Budapest): Magyarország gazdasága az I.
világháború előestéjén: vidéki városok és a főváros viszonya
Szűts István Gergely (MNL‐VeML, Veszprém): A vidéki kisiparosok és kiskereskedők
társadalma
Hlbocsányi Norbert (BFL, Budapest): Kecskemét gazdasága a Nagy háború első
éveiben
Kaposi Zoltán (PTE, Pécs): A kisipar változásai és lehetőségei Nagykanizsán az 1910‐
es években

Kávészünet
Ferenczi Szilárd (BBTE, Kolozsvár): Kolozsvár kisipara és kiskereskedelme az első
világháború idején
Ilyés Zoltán (MTA TKKI, Budapest): Az abaúj‐tornai Mecenzéf hámoriparának
mikro‐és makroregionális vonatkozásai az 1910‐es években
Molnár Tibor (Történelmi Levéltár, Zenta): A zentai iparosság és az Ipartestület
története az I. világháború végéig
Márkusné Vörös Hajnalka (MNL‐VeML, Veszprém): Veszprém kisipara és
kiskereskedelme az 1910‐es években
Zárszó: Czetz Balázs
Ebéd

A szakmai beszámoló internetes elérése: http://www.veml.hu/leveltar/cat‐33.html

Veszprém, 2014. december 3.

Szűts István Gergely
levéltáros
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MEGHÍVÓ

Előadások:
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára
tisztelettel meghívja Önt

A vidéki Magyarország kisipara és
kiskereskedelme az 1910-es években
(Az első világháború hatásai)
című konferenciájára
A konferencia helyszíne:
8200 Veszprém Török Ignác u. 1.
Időpontja:
2014. október 14. (kedd)

Program:
9:30 Hátország a Nagy Háborúban című vándorkiállítás
megnyitója. Megnyitja: Nagy Szabolcs (MNL VeML)
9:45 A konferencia megnyitása:
Markovszky György, a Veszprémi Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke és Hermann István, az MNL VeML
igazgatója

Szűts István Gergely (MNL VeML, Veszprém)
A vidéki kisiparosok és kiskereskedők társadalma
a századfordulón
Klement Judit (MTA BTK TTI, Budapest)
Magyarország gazdasága az I. világháború előestéjén:
vidéki városok és a főváros viszonya
Ferenczi Szilárd (BBTE, Kolozsvár)
Kolozsvár kisipara és kiskereskedelme az első világháború
idején
Hlbocsányi Norbert (BFL, Budapest)
Kecskemét gazdasága a Nagy háború első éveiben
11:30–11:45 Kávészünet
Ilyés Zoltán (MTA TKKI, Budapest)
Az abaúj-tornai Mecenzéf hámoriparának mikro-és
makroregionális vonatkozásai az 1910-es években
Kaposi Zoltán (PTE, Pécs)
A kisipar változásai és lehetőségei Nagykanizsán
az1910-es években
Molnár Tibor (Történelmi Levéltár, Zenta)
A zentai iparosság és az Ipartestület története az
I. világháború végéig

10:00 Konferencia:

Márkusné Vörös Hajnalka (MNL VeML, Veszprém)
Veszprém kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években

Levezető elnök Czetz Balázs (MNL FML, Székesfehérvár)

Zárszó: Czetz Balázs

