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20 I4-ben lesz az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója; annak a "Nagy

Háborúnak", amely alapjaiban változtatta meg a korabeli világrendet, s ezért gyakorta szokás

kezdőpontját a hosszú 19. század zárásaként is emlegetni. A világháború Magyarországon is

alapvető változásokat okozott, amely minden családot érintett, hol kisebb, hol nagyobb

mértékben. A történet végkifejlete a háborús vereséggel, a gyors rezsimváltásokkal és

Trianonnal mindenki számára közismert. Azzal viszont már kevesebbet foglalkozunk, mi is

történt a világháborút közvetlenül megelőző időszakban, miként éltek akkor nagy- és

dédszüleink, vajon tudták-e mi vár rájuk néhány év múlva? Ahhoz, hogy erre a kérdésre

\·álaszt kaphassunk, a konferencia vizsgált időpontjának az utolsó békeévet, 191 3-at

választottuk. A vizsgálat helyszíne pedig az a Budapest, amely ekkoriban már nemcsak az

ország fővárosa, politikai és gazdasági központja, hanem egyúttal európai mértékkel nézve is

jelentős nagyváros és kulturális centrum volt.

A "Nyitott Levéltárak" rendezvénysorozathoz kapcsolódó, 2013. május 29-én Budapest

főváros Levéltára Gárdonyi Albert termében megtartott konferencián a főváros lakóinak

mindennapjait elevenítettük fel akképpen, hogy mozaikszerű történetek segítségével jártuk

körül Budapest gazdasági, társadalmi és kulturális életét, az egyedi történetek révén

megelevenitették a lakosság akkori életviszonyait, bemutatták a főváros korabeli jellemző

társadalmi csoportjait, azok gazdasági helyzetét, szórakozási lehetőségeiket.

Bebizonyosodott, hogy hasznos volt a világháború közelgő jubileuma alkalmából ezen

évfordulót megelőzően a klasszikus politika- és eseménytörténeti, illetve hires hadvezérekre

és politikusokra koncentráló megközelítés helyett a mindennapok emberét bemutatni. Erre

nemcsak azért van szükség, mert e téma eddig meglehetősen mostohagyermeknek számított a



történeti kutatások terén, hanem azért is fontos, mert e történet rólunk is szól. S ez nem túlzás,

hiszen ez az időszak történelmi léptékkel nézve még csak a közelmúltunk, még sok-sok

magyar családnak van emlékképe a 20. század első két évtizedéből, amelyek mind a mai

napig meghatározzák identitásukat. A 21. század elején talán nem haszontalan fáradság

visszatekinteni száz évvel ezelőttre, vajon a korabeli problémákkal, válsággal miként

birkóztak meg elődeink.

A konferenciát levéltárunk történetét felelevenítő bevezető előadást követően két nagy

nyitóelőadás vezette fel, amelyben az I. világháború előtti évek fővárosi társadalmát,

gazdasági és politikai életét mutatla be a téma két avatott szakértője: Kövér György és Bihari

Péter. Mindez azt a célt is szolgálta, hogy a következő előadásokban nem kellett az alapvető

történeti problémákat és ismereteket az előadóknak megismételniük. E bevezető után három

szekcióban bonyolítottuk le az előadásokat a következő sorrendben (az előadások rezüméi

mellékletben olvashatók).

Bevezető előadások

1000_1020 Haraszti Víktor: Budapest főváros Levélára 1913-ban

1020_1050 Kövér György: Utolsó békeév vagy utolsó válságév?

1050_11 20 Bihari Péter: Árkok és törésvonalak a 20. század elején

l. szekció

11 40_1200 Sipos András: A negyven éves főváros

1200_1220 Bódy Zsombor: Igazságos lakbér, igazságos kenyérár. lunkások lakhatási és
megélhetési konfliktusai az I. világháború előtti Budapesten

1220_1240 Klement Judit: 1913 - Budapest, ahogy a gazdaság szereplői látták

1240_1300 Kántor Balázs: A Phöbus Villamos Vállalatok Rt. szerepe Budapest és környékének

villamosításában

II. szekció

1350_14\0 Kálniczkyné Katz Veronika: A József nádor tér képének megváltozása: a Magyar
Általános Hitelbank új székházának átadása

14\0_1430 Rózsafalvi Zsuzsa: Kiadóvállalat, könyvesház és kiadói lélek. A Révai Testvérek
Irodalmi Intézet Rt. az I. világháború előestéjén

1430_1450 Perczel Olivér: "Amikor egy üzlet beindul..." Az újjáépített fővárosi állatkert első

éve
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III. szekció

15 10_1530 Perényi Roland: Modern város - modern bűnözés? KriJninalitás az 1900-as évek
Budapestjén

153°_15 5o Szegedi Péter: A budapesti futball 1913-ban

1550_16 10 Katona Csaba: Sörgyártás Budapesten a nagy háború előtt

A konferencián összesen 102 főt regisztráltunk a következő megoszlásban: 13 előadó, 47 fő

levéltári dolgozó, 6 fő egyéb közgyűjteményi dolgozó, 13 fő egyetemi dolgozó és hallgató, 5

fő tudományos intézet munkatársa, 31 fő egyéb érdeklődő.

Pénzügyi adatok

Jelen pályázat keretein belül az előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, illetve a

konferenciát záró fogadás költségeire kértünk támogatást. A pályázaton 360 000,- Ft összeget

nyertünk el, 260.000,- Ft-ot az előadások tiszteletdíjaira, 100.000,- Ft-ot csoportos étkezésre.

A konferencia szervezésekor az egyik társszervező, a Legenda Közművelődési Egyesület

13 előadót kért fel az előadások megtartására. Budapest Főváros Levéltára - előzetesen

megkötött szerződés alapján (a szerződés mellékleve) - számlás kifizetéssel a 13 előadó

tiszteletdíját, 260000,- Ft-ot 2013. augusztus 5-én a Legenda Egyesületnek bankszámlájára

átutalta. A szerződés szerint a Legenda Egyesület vállalta a konferencián részt vevő 13 előadó

20-20 perces (2 előadás 30-30 perc) előadásainak kifizetését, egyenként járulékokkal együtt

20.000,- Ft, összesen bruttó 260.000,- Ft értékben, továbbá vállalta, hogy az átutalt összeget

csak a 13 előadó megbízási díjaira és azok járulékaira fordíthatja.

A konferencia zárásakor a részvevők számára csoportos étkeztetés formájában állófogadást

tartottunk, melynek költsége - 100 fővel és fejenként bruttó 1370 forinttal számolva 

összesen 137.000, forint volt, melybőlIOO.OOO,- Ft-ot e pályázati támogatásból fizettünk.

A konferenciáról szóló ismertető elolvasható, illetve az ott készült képek megtekinthetők

honlapunkon, a http://bfl.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=478 címen.

A Múlt-kor történelmi portál részletes beszámolóját ld.: http://www.mult

kor.hu/20 130530_1913_utolso_bekeev_vagy_utolso_valsagev?pldx=2 oldalon.

Budapest, 2013. augusztus 28.

Rácz Attila
főosztályvezető-helyettes
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Időpont:

Helyszín:

Rendezők:

Program:

Budapest 1913:

pillanatképek afőváros f. világháború előtti mindennapjaiból

tudományos konferencia

2013. május 29.

Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert terme

Budapest Főváros Levéltára,

Fiatal Levéltárosok Egyesülete,

Legenda KőzművelődésiEgyesület

Bevezető előadások

1000-10" Haraszti Viktor: Budapest Főváros Levéltára 1913-ban

Egy igen érdekes és figyelemreméltó kezdeményezés született Gárdonyi Albert levéltárnok tollából ez

évben, az egykorú feljegyzés tanúsága szerint 1913. szeptemberében. A feljegyzés egyik fő gondolata

a levéltár és az irattár szétválasztása alkalmazott elvének újragondolása, miszerint a fennálló rendszer

nem hatékony.

A levéltárat Gárdonyi Albert történelmi és közigazgatási osztályra javasolta szétválasztani, s ezzel

az önálló irattár megszüntetését irányozta elő. A történelmi (tudományos) osztály munkájában

nagyobb részt képzett levéltárosok vettek volna részt, míg a közigazgatási osztály vezetője levéltáros

lett volna, de a munkatársak hivatalnokok.

A közigazgatási osztály Őrizetéből 5 év eltelte után került volna át a levéltárba mindaz az iratanyag,

melynek hosszú távú megőrzését biztosítani kellett.

Az előadás az előterjesztésen túl kitekint arra is, mennyi jövedelemmel rendelkezett egy

levéltárnok 1913-ban és az egykorú piaci és más árak (lakberendezés stb.) ismeretében milyen

megélhetést biztosított.

10"-1050 Kövér György: Utolsó békeév vagy utolsó válságév?

Az előadás alapgondolata: 1913 gazdasági szempontból egy válságos év volt (egész pontosan 1912

őszétől 1913 őszéig tartott a világháború előtti utolsó válság), de utólag mintha erre senki sem

emlékezne. A normál ciklikus válságot utólag felülírta a világháború. Vagy úgy, hogy például a

visszaemlékezők már 1910-től kezdve csak a háború előszelét érzékelik, vagy úgy, hogy amikor a

háború előtti utolsó békeévhez mérik a háború utáni helyreállitást, akkor megfeledkeznek arról, hogy

válságévhez hasonlítanak. Ezt a problémátjárja körül az előadás.
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10'0_11" Bihari Péter: Árkok és törésvonalak a 20. század elején

Előadásom néhány olyan csomópontot érint, amelyek a magyar 20. század társadalmi és politikai

megosztottságainak, törésvonalainak létrejöttében kulcsfontosságúak. Főként három ilyet jár körbe:

I. az 1890-es évek: Tisza Kálmán bukása, majd a Millennium évei; utóbbinál egyfelől az

újkonzervativ irányzatok térhódítását (Néppárt és agrárius szervezkedés), másfelől egy újfajta

nacionalizmus megjelenését (turánista szárnybontogatás) érdemes rögziteni;

2. Az 1905-1906-os kormányzati válság időszaka, amely alapvető politikai és kulturális

cezúrának bizonyult;

3. Az első világháború évei - fóleg 1916-tól -, amely véglegesítette a mély társadalmi

törésvonalakat, főleg a középosztályon belül.

A rövid előadáshoz még rövidebb bevezetés, illetve összegzés is tartozik: az első a 19. század

általános tendenciára utal majd, a második a nyelv szerepére a háború alatt, illetve a gyűlölködés, a

bűnbak- és ellenségkeresés általánossá válására.

I. szekció

11'0_1200 Sipos András: A negyven éves főváros

Budapest 1913-ban a városegyesítés 40. évfordulóját ünnepelte, s az eltelt ídőszak a kiinduló

állapotokkal összevetve hihetetlen sikertörténetnek látszott. Még jelen voltak a "nagy idők" egyes

tanúi, de az irányítást már átvette az 1860!l870-es években született nemzedék. Milyen tervek és

perspektívák foglalkoztatták a városvezetést a nagy háború előestéjén? Hogyan tekintettek a város és

társadalma új típusú válságtüneteire és milyen eszközökkel igyekeztek ezeket kezelni? Hogyan

viszonyult a budapesti modell a várospolilika és urbanisztika nemzetközi tendenciáihoz? Mennyiben

volt a \"árospolitika a magyar liberalizmus megújulásának terepe? Milyen kisugárzása lehetett az itteni

fejleményeknek az országos viszonyokra? Az előadás e kérdéseket az utolsó történelmi pillanatra

koncentrálva vizsgálja, amikor a néhány esztendeje elindított kommunális reformpolitika sikeres

előrehaladása azt a reményt keltette, hogy Budapest a szociálpolitika reformok nemzetközi jelentőségű

"laboratóriuma" lehet, s igy a legmodernebb tartalommal teljesítheti be az egyesítés korában

megfogalmazott "világvárosi" és egyben "nemzeti metropolis" szerepigényt.

1200_12'0 Bódy Zsombor: Igazságos lakbér, igazságos kenyérár. Munkások lakhatási és

megélhetési konfliktusai az I. világháború elötti Budapesten

Az előadás az I. világháborí. előtti budapesti lakásállomány rövid bemutatása után alakáspiac

problémáihoz kapcsolódó konfliktusok több szintjét elemzi. Egyrészt az egyes munkásnegyedekben a

háború előtti években ismétlődően kitörő házbérbojkott-mozgalmakat vizsgálja, a kiváltó

körülmények, lefolyás, tipikus magatartások és a résztvevők érvelésének szempontjából. Másrészt

pedig a problémához tatozó korabeli politikai/társadalomtudományi diskurzusokat elemzi. melyek a

helyzet kezelését célzó különféle lehetséges intézkedéseket érintették, s többnyire különböző

társadalomreformer stratégiákat ajánlottak.
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1220_12'° Klement Judit: 1913 - Budapest, ahogy a gazdaság szereplői látták

Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogyan beszéltek a gazdaság szereplői 1913-ról - 1913-ban.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Gyáriparosok Országos Szövetsége 1913. évi jelentései,

az 1913-as év gazdasági sajtójának egy metszete és a budapesti gőzmalomvállalatok 1913. évi üzleti

jelentései adják azt a keretet, amely alapján vázolni szeretném, mit láttak fontosnak, miként látták és

miként láttatták a gazdaság állapotát annak aktiv résztvevői. A hangsúly szándékosan lesz az egykorú

vélemények bemutatásán, hogy ne utólagos, az "utolsó békeévről" szóló narrációk uralják a

beszámolókat, hanem kortárs vélemények, kilátások: milyennek ítélték 1913 eseményeit a korábbi

évekhez képest és mit vártak a (közel)jövőtől a gazdaság szereplői ebben az évben.

12'0_13°0 Kántor Balázs: A Phöbus Villamos Vállalatok Rt. szerepe Budapest és környékének

villamositásában

A Villamos Vállalatok Rt. villamosenergia-ipari vállalatként jött létre 1905-ben. Kezdetben fáként

vidéki villamossági központok létesítésével és üzemeltetésével foglalkozott. 1906-ot követően vasúti

beruházásokkal bővítette profilját. A Tátraftjredi HÉV kiépítését követően előbb elnyerte a MÁV

budapesti pályaudvarainak világosítására kiírt pályázatot, majd pedig megépíthette az ország első

villamosvasúti vonalát (Vác-Budapest-GÖdöllő).Ennek előfeltétele egy új villamos központ létesítése

volt, amely Újpesten kapott helyet. A vonalak kiépítése és a Budapest környékí települések árammal

való ellátása, azonban folyamatos befektetést és kölcsönök felvételét követelte meg a nevét 1905-ban

Phöbus Villamos Vállalatok Rt.-re változtató vállalattól. Az 1913-banjelentkező gazdasági válság és a

Vác-Budapest-Gödöllői vasút körüli bonyodalmak a vasúti ágazat és a \'idéki villamos telepek

folyamatos leépítésére késztették a vállalatot.

II. szekció

13'"_1410 Kálniezkyné Katz Veronika: A József nádor tér képének megváJtozása: a Magyar

Általános Hitelbank új székházának átadása

A Magyar Általános Hitelbank székházának felépítése előtt az általunk József nádor térként ismert,

akkor József térnek nevezett terület képe egészen más volt. A jelenleg egyként ismert épitmény több

épület megtartásával, a meglévő épületeknek az újba történt beépítésével nyerte el jelenleg ís ismert

formáját, amely Alpár Ignác munkásságának egyik, monumentalitásában is legkecsesebb épülete lett.

Előadásom célja az eredeti tér felelevenítése, majd ennek összehasonlítása az 1913. évi épületavatás

utáni képpel. Természetesen meg kell vizsgálnunk a Magyar Általános Hítelbank korábbi működési

területét, korábban használt épületeit is, amelyek még szintén állnak a Belvárosban, nem messze a

későbbi bankszékháztól.
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1410_1430 Rózsafalvi Zsuzsa: Kiadóvállalat, könyvesház és kiadói lélek. A Révai Testvérek

Irodalmi Intézet Rt. az I. vihígháború előestéjén

A Révai kiadó a világháború előestéjén a hazai könyvkiadó-vállalatok egyik legnagyobbika volt. Az

általuk közreadott könyvek ma is kutatómunkánk fontos forrásai. Előadásomban a vállalat

alakulástörténetét tekintem át az l. \ilágháború kitöréséig, amiről a kiadó vezetője, Révai Mór János

emlékirataiban a következőket írta: ,,1914 július 28-án, egy csapásra teljesen megszűnt az intézet

érverése." A prezentáció fóbb csomópontjai Révai Sámuel ódonászata, a Párizsi udvarbeli és a Váci

utcai székhelyek, végezetül a Révai Mór János elképzelése szerint, Sterk Izidor által tervezett, 1900

ban átadott. a kor kívánalmainak megfelelően épült Üllői úti kiadói központ bemutatása lesznek.

Mindemellett kitekintek fontosabb kiadványcsoportok ismertetésére is.

143°_1450 Perczel Olivér: "Amikor egy üzlet beinduL.•" Az újjáépített fővárosi állatkert első éve

Előadásomban a fővárosi állatkert újjáépítés utáni első évét mutatom be, de ehhez előbb röviden az

épitkezésekről is szót kell ejteni. Az öt évig húzódó hatalmas építkezés befejeztével 1912. május 20-án

került sor az állatkert ünnepélyes megnyitójára. Mit láthatott a közönség a megnyitáskor és utána

1913-ban? Egyedi és új látnivalót szolgáltattak a különleges épületek és természetesen maguk az

állatok is. Ne feledjük, a mai látogatóknak megszokott állatok jó néhány fajtáját, akkor láthatta először

a fővárosi nagyközönség. Emellett az előadásban kitérek majd a kertben kialakított egyéb szórakozási

lehetőségekre is. Hogyan múlathatták kellemesen az időt a látogatók a téli és a nyári szezonban?

Milyen hibák jelentkeztek az épületekben, miféle továbbfejlesztésekre volt szükség? És egyáltalán

hány látogató volt 1913-ban? Előadásomban a fenti kérdésekre is igyekszem választ adni.

III. szekció

151°_1530 Perényi Roland: Modern város - modern bűnözés? Kriminalitás az 1900-as évek

Budapestjén

Az l. világháború előestéjén a magyar· fóvárost a kortársak egyértelműen a modem európai

nagyvárosok közé sorolták, s hasonlóképp ábrázolják a korszak Budapestjét az utókor várostörténészei

is. A városfejlődéssel párhuzamosan számos olyan társadalmi jelenség is megfigyelhetö már a

századfordulón, amelyek a modern nagyváros árnyoldalaira világítanak rá. Ide sorolandó

természetesen a bűnözés IS. Ennek kapcsán merlil fel a kérdés, hogy vajon a modernizáció

megteremtette-e egyúttal a modern bűnözést is? Melyek azok a bűncselekmény-tipusok, amelyeket

"modern"-nek kell tekintenünk? Hogyan változott meg Budapest kriminalitása a városegyesités és a

vi lágháború előtti utolsó békeév között eltelt negyven évben? Ezekre a kérdésekre keressük a választ

elsősorban a korabeli bűnügyi statisztikák elemzésével.
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1530_15'0 Szegedi Péter: A budapesti futball 1913-ban

Alig másfél évtizeddel az első labdarúgócsapat születését követően, a magyar foci az egyik legjobbnak

számított a kontinentális Európában. 19 J2 és 1914 nyara között válogatottunk mind a nyolc

találkozóját megnyerte, a főváros két új stadionjában rendre tömött lelátók előtt rendezték a válogatott

és a klubok nemzetközi mérkőzéseit. A klubokhoz és válogatottakhoz kötődő "identitások versengése"

Közép-Európában kiváló talajt jelentett a labdarúgás látványos szinvonal-emelkedéséhez. Mindez a

futball gyors professzionalizációjával járt együtt, a két pesti nagy csapat, az MTK és az FTC pályát

épített, nyílt titok volt, hogy az építkezés mögött üzleti megfontolások is álltak. A pénz megjelenése

azonban negativumokkal is járt, a játék egyre gyakrabban eldurvult, 1913-ban egy első osztályú

mérkőzésen egy játékos belehalt a pályán szerzett sérülésébe. Előadásomban néhány 1913-as újsághír

kapcsán a korabeli futball e változásainak hárterét és jellegzetességeit mutatom be.

15'0_1610 Katona Csaba: Sörgyártás Budapesten a nagy háború előlt

A 19. század derekától a megszilárduló kapitalista viszonyok között a sörgyárakban tömeges

termelésű sörkészítés indult. Magyarországon a kőbányai gyártás bizonyult meghatározónak, Kőbánya

ugyanis kiváló helyszínül szolgált a sör termeléséhez: a sziklába vájt pincék, a kiváló minőségű víz

ehhez jelentős mértékben járultak hozzá, aminthogy hasonló szolgálatot tett a budafoki (promontori)

pincék sora is. I854-ben Kőbánya lehetőségeire alapozva kezdte meg működését a Kőbányai Serház

Társaság. Ezt vásároita meg I862-ben a schwechati idősebb Dreher Anta!. Egy másik sörös cég, a

Barber- és Klusemann-féle I867-ben alakult részvénytársasággá, s az Első Magyar Részvényserfőzde

Rt. nevet vette fel, amelynek egyik fó részvényese Haggenmacher Henrik volt. A söripar igazán a

filoxéravész megjelentését követően növekedett számottevő tényezővé. A filoxéra következtében a

hazai borvidékek mintegy kétharmada esett áldozatul, a bor ára megemelkedett, csapást törve és utat

engedve a sörnek. Ezt a lehetőséget az ütemesen izmosodó magyar söripar igyekezett kiaknázni. A 20.

század elején négy' nagy budapesti sörgyár működött. Ezek egyike volt Dreher sörgyára, a már említett

Első Magyar Részvényserfózde Rt., a Kőbányaí Polgári Serfóző Rt. és Haggenmacher Henrik saját

sörgyára: a Haggenmacher Kőbányaí és Budafoki Sörgyárak Rt. A sörgyártás igazi térhóditása így az

1890-es évek végétől az I. világháború kitöréséig datálható. A fenti négy fóvárosi gyár adta a

magyarországi sörtermelés 90%-át. Az 1910-es évekre a sörgyárak termelése 15 év alatt duplájára

nőtt, elérve az evi 3,2 millió hektolitert. A fejenkénti átlagos sörfogyasztás ekkor 16 liter/fő volt

évente. A Dreher például 1914-ben 770000 hektoliter sört termelt. Előadásomban az 1913. évi

fővárosi sörtermelés és fogyasztás viszonyait mutatom be a fenti keretek közé ágyazottan.
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