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Nem lehet azt állítani, hogy a kormányzat 
ne alkotta volna meg idejében „a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről” szóló 
1912:LXIII. törvénycikket – amelynek fel-
hatalmazásával a hadüzenet után a hatósá-
gok mind gyakrabban éltek is. Bár ellátási 
gondok még 1914 őszén sem mutatkoztak. 
Mégis, a július végi, augusztus eleji újság-
hirdetések egyre többször kínáltak olcsó 
talpakat és cipőfelsőrészeket például a Ta-
vasz utcában, bőrök, talpak, cipőkellékek 
raktárának hatalmas készleteit ajánlották a 
Rákóczi úton és hosszan sorolhatnánk. Az 
Amerikai Cipő Rt. pedig már a július 28-
án (!) megjelent Az Estben hangsúlyozta, 

hogy náluk a „mozgósítás miatt bevonulók” 
kiválóan alkalmas amerikai cipőket vásárol-
hatnak. Ugyancsak igazán friss volt a Pes-
ti Hírlapban a Gerő Adolf Fia cég hirdeté-
se (július 30.): „Katonacsizmák, bakancsok, 
lábszárvédők legjobb minőségben kaphatók”. 
Két nappal később Feiner Henriké: „Kato-
nacipő, vízhatlan – Előírásos bőrkamásni” 
és a Podmaniczky utcai Krauszé: „Kobrak 
tiszti bakancsok” kaphatók. 

A háború a gazdaság bizonyos szereplői-
nek – és nemcsak az uzsorásoknak, árdrágí-
tóknak meg más nyerészkedőknek – lehetősé-
geket is széles kaput nyitott. A Bőripar 1914. 
augusztus 5-iki számának cikkírója jól látta: 

„Tekintettel arra az óriási bőrfogyasztásra, mely 
a háború folytán előállt, alapos kilátásaink van-
nak, hogy… a nyersbőrök jó elhelyezést fognak 
találni.” Legföljebb arra nem gondolt, hogy 
egy idő után nem lesz majd mit elhelyezni, 
hiszen a szarvasmarhák, juhok, sertések szá-
ma nem szaporodik majd a hadsereg egyre 
növekvő igényeihez igazodva.

Rendeleti szármagasság
A honvédelmi miniszter 1915 elején elren-
delte a gyártásban használt készletek lefog-
lalását. Azt is, hogy meghatározott meny-
nyiségűnél több ló-, bivaly- és borjúbőrt, 
talpbőrt, valamint a munkákhoz szükséges 
más anyagok készletét négyhetenként be 
kell jelenteni a kerületi elöljáróságoknak 
– aki ezt nem teszi meg, akár kéthavi bör-
tönre vagy 600 korona pénzbüntetésre szá-
míthat. A Fővárosi Közlöny (1915. március 
12.), hozzátette: a bejelentés megtörténtét 
ellenőrizni fogják. Azt a rendeletet pedig, 
hogy az alaptermékeket előállítók és az 
azokkal kereskedők kötelesek az eladásra 
szánt árut  a meghatározott maximált áron 
felajánlani „a magyar szent korona országa-
inak bőripari központja mint részvénytársa-
ság”-nak, maga a miniszterelnök írta alá. 
Szintén Tisza István jegyezte – nyilván az 
addig tapasztalt csalásokat megszünteten-
dő –, hogy „tilos a bőröket olyan anyagokkal 
nehezíteni, amelyek sem a cserzéshez, sem a 
feldolgozáshoz nem szükségesek” (Belügyi 
Közlöny, 1915. július 12.). 

Mai szemmel nézve egészen kicsinyes 
– akkor nem volt az – a kereskedelemügyi 
miniszternek az a későbbi rendelete, hogy 
a női cipők szára legföljebb 15, a férficipő-
ké legföljebb 13 centiméter magas lehet. 

Pót, pót, pót
Mi sem mutatja érzékletesebben a buda-
pesti lábbelihelyzet romlását, mint egy Ki-
rály utcai üzlet példája. A cég a Népszava 
1916 októberi számaiban még ezt hirdette: 
„Ha jó és olcsó cipőt akartok vásárolni, úgy 
menjetek el Mojzsik cipőüzletébe.” Az 1917 
szeptemberében megjelentetett szöveg egé-
szen másként hangzik: „A cipőim elfogytak, 
míg jó talpat nem kapok, addig cipőm nincs 
– Mojzsik cipőüzlet.”

Közben gyorsan nőttek az árak. Az 1916-
os őszre a legtöbbektől vásárolt egyszerűbb 
párokért háromszor, a belvárosi üzletek jó 
minőségű – és eleve jóval drágább – cipői-
ért kétszer, két és félszer többet kellett fi-
zetni, mint a háború előtt. Ezen nem is volt 
csodálni való, hiszen az alapanyagok ára 
ez idő alatt általában hat-nyolcszorosra, a 
talpbőröké pedig tíz-tizenötszörösére nőtt.

Új megoldások 
a cipőfronton
Daniss Győző

A harctéren elesetteket kísérő gyászon, a sebesülések, fogságba esések 
híre okozta keserveken kívül is tengernyi gond nyomasztotta a hátor-
szágot. Vagy legalább is az itt élők zömét. Áruhiány, drágaság, minőség-
romlás – és ezeken belül nem utolsó sorban lábbeli-gondok. A főváros-
ban több tízezer embernek nem volt a hivatalosan is „javíthatatlannak” 
minősítettnél jobb cipője. 

A NAGY HÁBORÚ
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Elérkezett a legkülönfélébb pótlékok 
korszaka is. Így fogalmaz a Nova cég aján-
lata (Tolnai Világlapja, 1917. február 22.): 
„Nagy megtakarítást jelent a svéd acéltalpú 
cipő, amely 6 pár más cipőt kibír. Évekig vi-
selhető javítás és talpalás nélkül. Vízhatlan 
bagariabőrből és acélból van készítve. Viselete 
könnyű és egészséges, mert a lábat szárazon 
és egyenletesen melegben tartja. Gazdálkodók-
nak, ipari, mezei munkásoknak, bányászok-
nak stb. nélkülözhetetlen.” S két hónappal 
később: „Hézagpótlók a most forgalomba 
hozott erős, vízhatlan bagariabőr gyermek-, 
fiú-, leány- és férficipőink. A cipőknek erős 
keményfa talpa és rendes magasságú sarka 
van. Talp és sarok védőszegekkel ellátva.”

Ugyanebben a lapban május végén egy 
bécsi cég is üzent a pótra szoruló potenciá-
lis vevőknek: „Nyári cipők (szandálok) erős 
fatalppal, tehénbőr kidolgozással, nagyon 
csinos és praktikus kivitelben.” A hirdetés-
ben az a nem kis fontosságú mozzanat is 
szerepelt, hogy az árak „az 1917. évi ápri-
lis 10-iki hivatalos áraknak megfelelnek.”

Hozzá kell mindehhez tenni, hogy a meg-
szorítások ellenére is lehetett kapni „béke-
beli” árut is. Akadtak gyártók, akik valami-
lyen úton-módon hozzájutottak jó minőségű 
nyersanyagokhoz vagy ilyenekből rendel-
keztek nagyobb tartalékkal. Hirdettek ők 
is, igaz, csak ritkán. És csak az ő vevőkö-
rüket szolgálták a lakosság többségét hide-
gen hagyó különféle cipőkrémreklámok.

„Úgynevezett papír”
A körülmények kényszere a hadsereget 
sem kímélte. A honvédelmi miniszter 1917 
februárjában átiratban közölte a minisz-
terelnökkel, hogy a polgári életben már 
használatos, falécekből összeállított fél-
talpakat bevezetik a hadseregben is, és a 
hátországban szolgálatot teljesítő póttes-
tek legénysége rövid időn belül ilyenek-
kel ellátott kincstári bakancsban fog járni. 
Hogy ez nem volt üres szólam, bizonyítja 
A Cipő című lap május 15-iki híre: „A bu-
dapesti m. kir. honvédhadbiztosság a buda-
pesti Lukács és Társa cégnek 250000 pár 
bakancsoknak való fatalp készítésére adott 
megbízást.” És ugyanabban a lapszámban 
megjelent még egy – utolsó mondatában 
legalább is elgondolkodtató – hír: „A cs. 
és kir. hadügyminisztérium 13. osztálya a 
Pátria papírgyár budapesti telepénél egy-
millió pár papírból készülő bakancszsinórt 
rendelt. Tehát a hadsereg is felhasználja a 
papirost bakancscélokra.”

A papírt a közbeszéd szerint bakancstal-
pak készítésére is használtak, de a hivatalos 
szóhasználat: „úgynevezett papírtalp”-ról 

beszélt, és okkal. Mert ez a termék valójában 
különféle rostanyagok – köztük persze papír – 
összezúzott és különféle ragasztókkal átitatott, 
majd keményre préselt elegye volt. Házi, la-
kásbeli használatra nem túl hosszú ideig meg 
is felelt, a fronton azonban nagyon gyorsan 
tönkrement (hogy az ilyen bakancsokat át-
vették a hadsereg erre hivatott részlegei, az 
legalább is fölvethette a korrupció gyanúját). 

Szomorú felhívás jelent meg a Fővárosi 
Közlönyben (1917. január 19.): arra figyel-
meztették a fővárosi elemi iskolák és óvodák 
vezetőit, hogy ne ajánljanak újabb gyereke-
ket „felruházásra”, mert a kerületek a beje-
lentett igényüknek csak a töredékét kapták 
meg. Pedig a hatóság igyekezett segíteni. 
Az év végén 32 ezer párat osztottak azok-
nak a gyerekeknek, akiket – Krúdy Gyula 
szavával – „cipő nélkül csípett el a hófürtös 
gabajú December”. Az író a Csizmás kan-
dúr című cikkében szólt így az adomány-

ról, keserűen említve, hogy ez a szám a 
nyomor súlyosbodását jelenti, hiszen egy 
évvel azelőtt még csak 24 ezer, 1914-ben 
pedig csak 4 ezer mezítlábas gyerek szo-
rult efféle segítségre.

Diáksuszterek 
A hatóságok szinte hetente hoztak egyre 
keményebb megszorító intézkedéseket – és 
fenyegettek egyre szigorúbb büntetésekkel. 
De nemcsak ezt tették. A székesfőváros ta-
nácsa az 1916. december 6-iki ülésén a Né-
met utcai polgári fiúiskola igazgatójának, 
Székely Lajosnak az előterjesztésére úgy 
határozott, hogy – „mivel a tanulók nagy 
részének rossz a cipője és azért szülőik a mai 
rendkívüli magas bőrárak mellett azokat nem 
képesek javíttatni” – hozzájárul egy talpaló 
műhely létrehozásához, hogy ott az iskola 
idősebb növendékei mesterek vezetésével 
a saját és társaik lábravalóit javíthassák. A 

A lakosság cipőinek állapota  (bejelentett lakosonként)

Akiknek egy pár cipőjük van, az az egy pár cipő
jó javításra szorul javíthatatlan

110000 142000 34000
Akiknek két pár cipőjük van, a két pár cipőjükből

kettő jó kettő javí-
tásra szorul        

kettő javít-
hatatlan

egy jó, egy 
javításra 
szorul

egy jó, egy 
javíthatatlan

egy javításra 
szorul, egy 

javíthatatlan
17000 26000 2000 134000 28000 34000

Akiknek három vagy több pár cipőjük van, a cipőikből

egy pár jó két pár jó három vagy 
több pár jó

egyetlen pár 
sem jó

66000 50000 22 000 12000
(Fővárosi Közlöny, 1918. június 14).
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határozat utolsó bekezdése elismeri a terv 
kivitelezéséhez hozzájárulók áldozatát: 
„Minthogy ezen közhasznú cipőjavító-mű-
hely felállítását csakis egyes bőrgyárosok és 
nagykereskedők, még pedig a Wolfner Gyu-
la és társa, a Mauthner Testvérek és társai, 
valamint a Weltsch Gottfried utódai cégek 
nagylelkű természetbeni adományai tették 
lehetővé, a tanács ezen cégeknek adománya-
ikért őszinte köszönetét fejezi ki.” 

Az ötlet megvalósulásáról érdemes hosz-
szabban idézni a Vasárnapi Ujság cikkét 
(1917. 3. szám): „A Német utcai polgári iskola 
igazgatója gondolt az elmúlt évben arra, hogy 
a diákokat állítja be ipari munkára, és velük pó-
tolja a harctéren küzdő tanult munkásokat. A 
gyerekek először a nyáron egy csepeli töltény-
gyárban végeztek könnyebb munkát és a két hó-
nap alatt a gyár százhúszezer koronát fizetett 
ki a diákoknak munkabér fejében. ugyanennek 
az iskolának a növendékei tizenhét hold földön 
konyhakerti növényeket is termeltek, most pedig  
odaülnek a suszterpad mellé, hogy a maguk és 
társaik rongyos cipőjét megtalpalják.

…Hétszáznyolcvankilenc kis diák jár ide, 
a legtöbbje szegény szülők gyermeke, két-
százhetvenhat apa a harctéren van, az anya 
pedig a legtöbb esetben nehezen küzd a min-
dennapi kenyér megszerzésének gondjaival. 

…Az iskola egyik harmadik emeleti szo-
bájában rendezték be a cipészműhelyt. Az 
iskola két szolgája – mind a kettő tanult ci-
pészmester – tanítja be a fiúkat, mivel azon-
ban az intézetben nagyon sok a lyukas cipő, 

és még több diákra is szükség lenne, a kato-
naság ad három susztert, ők is hozzálátnak 
ahhoz, hogy mentől több gyereket tanítsanak 
ki a mesterségre. A gyerekek csak hetenkint 
kétszer mennek el a suszterórára. 

…A talpakat mozaik-talppal látják el. Ez 
is háborús találmány. Úgy készül, hogy apró 
bőrdarabkák kerülnek egymás mellé a talpra. 
A bőrhulladékokat egymáshoz illesztik, szin-
te milliméter pontossággal, azután az ilyen 
egymáshoz formázott bőrdarabokat faszegek-
kel erősítik a régi talphoz, szóval egy cipő tal-
pára nem egy, hanem néha nyolc-tíz talp is 
jut. És ez a megoldás jobb, mint a fatalp. Az 
ára három-négy korona. Persze csak a diákok 
cipőit készítik itt el, azokat is csak a megálla-
pított sorrendben: legelőször mindenki a saját 
cipőjét javíthatja ki, azután sorra kerülnek a 
hadiárvák, majd akiknek az apja a háborúban 
van, végül a többi gyerek cipője is a kis susz-
terek kezébe jut. És ha ezzel a nagy munkával 
készen van már az iskolai suszterműhely, ak-
kor megkezdik a szülők cipőinek a kijavítását.” 

Felnőtteket segítő kezdeményezésről szá-
molt be A cipő című szaklap (1917. május 

5.). A cikk szerint a tanács városgazdál-
kodási osztálya olyan műhely felállítását 
javasolta, amelyik a fővárosi alkalmazot-
tak lábbelijeit talpalná és javítaná a lehető 
legolcsóbban. Ugyanis „erre a tisztviselők 
nagyon is rá vannak utalva, mert a mosta-
ni viszonyok között, főleg a kisebb javadal-
mazású alkalmazottak, képtelenek új cipőt 
vásárolni vagy megtalpaltatni”. Ebben a 
műhelyben száz hozzáértő orosz foglyot 
terveztek foglalkoztatni. 

És egyre többször szóba került – lega-
lább is erre utalnak az újsághirdetések – a 
házi javítás-javítgatás. Ehhez a tevékeny-
séghez elsőrendű minőségűnek mondott 
hozzávalókat is kínáltak. Például a Kováts 
Imre és Társa cég (Friss Ujság, 1917. nov. 
23.) Tropedes vaskaptát, munkáscipőkhöz, 
Picard és Makart márkájú acél talpvédőket 
és horganyhegyű sarokvédőket, finomabb 
úri-, női- és gyerekcipőkhöz oxidált hor-
ganyhegyű sarokvédőket, legelső sorban 
pedig valódi tömör katonai színtalpbőrből 
vágott negyed tenyérnyi flekkeket a felve-
résükhöz szükséges szögekkel. 

Javíthatatlanok
A háború utolsó hónapjaiban aztán tovább 
romlott a helyzet. Már ócska cipőket is csak 
hatósági engedéllyel, utalvánnyal lehetett 
adni-venni. Feloldották – a gyeplőt mint-
egy a lovak közé dobva – az addig esetleg 
eldugdosott bőráruk használatának tilal-
mát. Már nem segített sokat. Amikor nyár 
elején felmérték kevés híján hétszázezer 
budapesti lakos cipőellátottságát, kiderült 
– az eredményeket a Fővárosi Közlöny júni-
us 14-iki számában közzé is tették –, hogy 
majdnem háromszázezerre rúg azoknak a 
száma, akiknek mindössze egyetlen párjuk 
van, s köztük többségben a javításra szoru-
ló vagy javíthatatlan állapotúak. 

Rajtuk érdemben bizony sem a kisdiákok, 
sem az orosz foglyok, sőt még a József At-
tila Csoszogi bácsijáéhoz hasonló szívű és 
kezű suszterek sem segíthettek. ●
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