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Szakmai besz6mol6

1.
(Szdveges beszamol1, amely magdban foglalja az elehronihts tartalom terjesztisi tervdt, mbdjdt, az

elirni kivdnt cilcsoportot, tartalomjeg,ziket, a honlap cimit, ebrAsi {ttjdt, amelyen az elektronihts
tar ta lmat kiizzd te szi)

R6csei Balizs: A prostitrici6 6s a polg6ri ethosz konfliktusai Somogy vrirmegy6ben az
1860-as 6vekt6l a 20. szhzad kiizep6ig cfmii e-kiinlw6nek kiadis616l

Az elektronikus tartalom terjeszt6si terve, m6dja: Ennek az e-k<in)'vtnknek 2019-ben miir
papiralapri el6zm6nye jelent meg azonos tartalommal a Somogyi Almanach 56. sz6mak6nt,
igy jelent6sebb hirver6st nem kellett neki biztositani, a kriztins6g m6r eleve v6rta
megjelen6s6t. Mivel a hagyominyos kiadvdnyb6l gyakorlatilag alig maradt p6ldSnyunk, igy
c6lszeninek l5ttuk e-k<inyvk6nt is publik6lni.
Az rij, digitdlis kiadv6nyunk megjelen6s6r6l tobbek k6z<itt int6zm6nyiink facebook-oldal6n
htr fnsn=no 6s a sokaks:l/ I
6ltal 6s meglehet6sen nagy rendszeress6ggel lStogatott honlapunkon 2021. mhjus 20-in
kiemelt hirk6nt tettiik kdzz6 hirt. Emellett kutat6ink n6pes dborrival szem6lyesen, valamint e-
levelekben is tudattuk legrijabb e-k<inyvtinket, amely dijmentesen lementhet6 honlapunkr6l az
alSbb k6z6lt link segits6g6vel.

Az el6rni kiv6nt c6lcsoportba potenciiilisan a t6rsadalom-, illetve mentalitest6rt6net,
valamint a somogyi hely6rt6netir6s irdnt 6rdekl6d6k tartoznak.

Az e-kiitet tartalomj egyz6ke:

Bevezet6
Pillant6s az 1860-as 6vekbeli vid6ki erk6lcsdkre 6s azok hat6s6gi kezel6s6re
A kiv6gzett k6jn5k esete
Az engedllyezett vagy a hat6sigok 6ltal megtfirt prostituci6 kezdetei Kaposvrirott
A prostituci6val kapcsolatos l6nyegesebb t<irv6nyek a dualista korszakban
A k6jelg6siigy a helyi sajt6ban, avagy kbjnbk az tjs5gir6k pennSjdn I.
Tovdbbi 6letk6pek 6s konfliktusok az 1882-es somogyi k6jelg6siigyi statutum el6tti
idriszakb6l
A leiinykereskedelemr6l I.
K6jelg6siigyi konfliktushelyzet egy fiiorvos hiz6ndl
Kuncsaftok 6s a lankadd hadipotencidl I
A statisztik6k diszla6t b6ja
Az | 882-es somogyi prostituci6s statutum kcizvetlen el6zm6nyei
Statutum-tervezetek
Az I 882-es Somogy v6rmegyei prostituci6s szab6lyrendeletr6l
A prostituci6 szab6lyozatlan somogyi korszaka lezirisinak marg6j|ra
A Somogy viiLrmegyei prostituci6s szab6lyrendelet id6szaka, 1882-1928
A,,szerelmi szabadfoglalkozistak"
Kuncsaftok 6s a lanknd6 hadipotencidl ll.
A k6jelg6siigy a helyi sajt6ban, avagy k|jnfik az rijs6gir6k penn6jan II.
Hadj6rat a kaposviiri titkos prostih,rci6s helyek ellen 1890-ben



Bord6lyok a kaposvSri V5r utciban
Kaposvir a ,,vdrbajosok vdrosa"
A legSlis prostitrici6 szerkezet6nek v6ltoz6sai a 19. sztuadvbgln
A leinykereskedelemrdl II.
Kaposvrir k6jelg6stigyi szabiilyrendelete
Tovdbbi prostituci6s helyzetk6p a ,,Nagy H6boru" el5tti 6vekbol
A bord6lyhrizakkal kapcsolatos biiniigyekr6l
Az 1914-es Somogy v6rmegyei k6jelg6si szab6lyrendeletr6l
A ,,Nagy H6boru" alatti 6vek k6jelg6siigyi 6s venereiis helyzet6r6l
Kaposvilr 6s az 1915-6s hivatalos magyarorsz6gi prostitrici6s statisztika
A ,,Nagy H6boru" utdni e1s6 6vek venereds 6s prostihrci6s viszonyair6l
N6hdny prostihrci6t 6rint6 jogszab6lyr6l 6s hivatali v6ltoz sr6l
Az 1920-as 6vek
Kiizdelem a nemi betegs6gek ellen
A bord6lyok v6gtapjai
A 160.100/1926. B. M. sz. rendelet r<ivid ismertet6se
A mag6n- 6s nyilv6nos tal6lkahelyek korszaka
Az erk<ilcscik v6delme a k<izteriileteken
A somogyi Balaton-part fiird6helyei 6s a prostitrici6
A pinc6mSkr6l mint potenciilis titkos k6jelg6kr6l
A lerinykereskedelemr6l IIL
A k6jelg6siigy a helyi sajt6ban, avagy k6jn6k az tjs6gir6k penn6j6n III.
A mdsodik vildgh6boru id6szaki,nak prostituci6s helyzet6r6l
A m6sodik vil6gh6boru v6gi 6s az azlkoveto 6vek tdrt6n6seib6l
Z6r6gondolatok
VSlogatott dokumentumok a prostituci6 6s a polg6ri ethosz Somogy v6rmegyei t6rt6net6b<il,
1872-1947
F<ildrajzi 6s kdzigazgat6si nevek mutat6ja
III. Vdlogatott dokumentumok Kaposviir kdzteriileteinek (n)6rtdrt6net6vel kapcsolatban
Kdztertileti n6vmutat6 a vrilogatott dokumentumokhoz
R<ividit6sek jegyz6ke

Az MNL Somogy Megyei Lev6ltira honlapj6nak cime, a kiadviny el6r6si ritja:
http://mnl .hu/sml
https://mnl.eov.hu.imnllsm1/recsei balazs a prosti io es a oolsari ethosz konfliktusar somogy v
armegyeben az 1860 as



Somogyi ElektroDiLEE L€v6lt6ri Kiadv6lyot

RECSEI BALAZS

A prostitrici6 6s a polgiiri ethosz konfliktusai
Somogy v6rmegy6ben az 1860-as 6vekt6l

a 20. szizad. L6zep6ig
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2.
(Az elehronihts tartalomrdl sz6l6 szalonai beszdmol6 betitlap)

KONvvKTADAsKoLLtGTuMA pdlydzariazonosito:203142100260-

SZAKMAI BESZAMOLo B ET E T L A P
elektronikus tartalom megjelentet6s6nek elsz6mol6s6hoz

A kiadiisra megielentetett mli

Kiad6ja: Magyar Nemzeti kv6ltiir Somogy Megyei Lev6lt6ra
Szerz6(k) neve: R6csei Balizs
Szerkeszt6(k) neye: R6csei Bahizs
Fordit6 neve:
Mff v6gleges cime: ,4 proslitrtci6 is o polgii ethosz konJliktusai Somog) vdrmegEben az 1860-as eveladl a 20
szazad kdzepeig
A kiadv6ny nyelve(i): magyar

A tartalom
sztiveges r6sz6nek formiituma: PDF, m6rete: 20 MB,
iltusztrdci6k darabszrima: 30 db, 6tlagos felbontdsa 700, 500 pixel, forrnltuma:JPc
Illusztr6tor szem6lye:
hanganyag (ha van) formiituma : ..........., darabsz6ma: ...............,6t1agos m6rete.
videoanyag (ha van) formatuma: ...........,darabszdma.............,atlagosmerete...
Tartalomszolg6ltatis eseten a honlap cime, ahol a tartalom el6rhettl:

https://mnl.sov.hu/mnVsml/recsei balazs a prosti io es a oolsari ethosz konfliktusai somosv v

MB
MB

armeqveben az 1860 as

A mii kiadils6nak szakmai v

A p6lyiLzati tiimogatessal digit6lisan me&ielentetett ktitet k6szit6se: amak megir6sa, lektonilisa, szerkeszt6se

nem t6rt el a hagyominyos (papiralapri) ktinyvek munkam6dszereitSl 6s munkafiizisait6l. Ugyanfgy rengeteg
id6r6forditest 6s szakmai r6termefts6get ig6nyelt. A digitrlLlis t4rhely adta lehet6s€geket jelen kiadv6ny esetdben

nem haszn6ltuk ki, mivel ez egy hagyomanyos formiiban miir megielentetett k6tet konyert6lt elektronikus
viitozata. A tap"sdalat azt mutatja, hogy ha a szerzb zz ut6bbi (szinte korl6tlan tdr-)hely adta lehet6s6gek
ismeret6ben iillt volna neki a munk6nak, fgy sokkal tededelmesebb 6s tartalrnasabb k6ziratot adhatott volna
kdzre. Ez a toviibbiakra n6zve (digitrilis kiadv6nyaink eseteben) mindenk€ppen meghatiiroz6 tanulsiig. Az
Elektronikus Somogyi Lev6lt6ri Kiadv6nyok tovebbi ktiteteiben nemcsak sztivegterjedelemben n<ivelhetjiik a

kd,zread6sra m6lt6 alkotdsokat, hanem az illusztrdci6k sz6m6t €s min6s6get is jelent6s m6rt6kben emelhetjiik.
(Amennyiben nem hagyom6nyos ktinyw ,digiti'lis fakszimil6j6f' adjuk ki.) Az rij e-kdnyviinket abban a
tekintetben is eredm6nyes munk6nak mondha{uk, hogy sikertilt az eredeti, hagyom6nyos kiadv6nl,nak nemcsak
a tartalmet, hanem a formdjrit is visszaadni (n6h6ny oldalalji 6s oldalkezd6 sor kiyetel6yel). Szakmailag egy
6rt6kes, a maga nem6ben egyediilill6 kiadv6ny jittt l6tre, melynek nagy val6sziniisdggel jelent6s olvas6t6bora

Kelt: Kaposv6r, 2021. m6jus 21. / /tt1.
POLG

a Tamogatott(

Param6terek

lesz.



3.
(A Tamogatott nyilatkozata arrdl, hogt az dltala megadott honlapon az elehronihs tartalmat - a
szabnai beszdmol6 benyujtdsdt6l szdmitva folyamatosan frissine 3 ivig ingtenes hozzdfdrissel

biztositja )

I\TYILATKOZAT

Alulirott, Polg6r Tam6s mint a Magyar Nemzeti Lev6lt6r Somogy Megyei Lev6ltiiriinak
igazgat6ja v6llalom, hogy R6csei Bal6zs: A prostitrici6 6s a polgiri ethosz konfliktusai
Somogy virmegy6ben az 1860-as 6vekt6l a 20. szlzad kSzep6ig cimii e-konyv6t a szakmai
besziimol6 benyujt6s6t kdvet6 h6rom 6ven keresztiil honlapunkon folyamatosan frissitve
ingyenes hozz6f6r6ssel kozz6teszem.

Kaposvar, 2021. m|jus 21.
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Az e-ktinyv linkje:

armeqveben az 1860 as


