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A SÁRKERESZTESIEK SZEREPE AZ ÁRUCSERÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ 
FELÉBEN 

A mintegy 1000 lakosú Sárkeresztes Fejér megyében Székesfehérvártól északnyugatra, csaknem 10 km 
távolságban, fekszik a Móri-völgy sárréti nyílásában. A község 120 méterrel a tengerszint felett terül el, jórészt sík, 
részben enyhén dombos területen, ahonnét jól látható a közeli Bakony és Vértes, rálátás nyílik a Sárrétre, melyen 
túl az alföldi jellegű Mezőföld kezdődik. A színmagyar lakosságú község különböző jellegű tájegységek határán, 
nagyváros közelében fekszik.  

Székesfehérvár a XX. század első felében korábbi szerepét veszítve, már csak gazdasági (kisipari), kulturális és 
egyházi tájközpontnak számított,1 melynek kereskedelme, különösen vásárai azonban több tekintetben országos, 
sőt határon túli jelentőséggel bírtak.2 Ebben nem kis szerepet játszott Fehérvár központi fekvése, ahonnét az utak 
Budapest, Dunaföldvár, Szekszárd–Pécs, Nagykanizsa, Veszprém–Graz, Mór–Győr és Bicske irányába vezettek. 
Márpedig a közlekedés az emberek közötti kapcsolatot jelentette, s az árucserével elválaszthatatlanul összefüggött.3 

Sárkeresztes a több tekintetben centrumnak számító megyeszékhely közelében, közlekedési szempontból is 
előnyös helyen feküdt, a faluból szintén különböző vidékek, tájak felé vezettek az utak. A községen (1949 óta 
mellette) haladt át a Székesfehérvárt Győrrel összekötő móri út. A falunál ágazott el délnyugati irányba az 
Iszkaszentgyörgyre vezető szengyörgyi, nyugatra pedig a csurgai út, melyen Fehérvárcsurgó–Bakonycsernye–Zirc 
településekre lehetett eljutni. Régebben a községből északi illetve északkeleti irányba karbantartott, használt, de a 
II. világháború után jelentőségüket vesztett vagy éppen elszántott utak vezettek. A zámolyi úton Zámoly–Csákberény 
illetve Pátka–Lovasberény irányába lehetett haladni. Ezt keresztezte a 10 öl széles csákberényi út, mely a 
megyeszékhelytől a Vértes lábához vezetett. Sárkeresztes és Zámoly határát választotta el a XX. század második 
felében a két falu által lassacskán elszántott, nagy múltú tizenkét öl széles Cseh út. A hagyomány szerint egykor erre 
hajtották a marhákat Csehországba és Bécsbe, továbbá ezen jártak lovaikkal a hajóvontatók. (A teher felvontatása 
után visszafele jövet már nem követték a Duna kanyarulatát, hanem levágták, rövidítették a távolságot.) A 
községből induló pusztai úton Borbála-puszta érintésével a csákberényi útra lehetett rátérni. 

A több, egymástól eltérő természeti-földrajzi adottságú vidék találkozásánál illetve közelében, forgalmas utak 
elágazásánál, a kereskedelmi központnak minősülő nagyváros mellett fekvő községet az említett körülmények 
predesztinálták arra, hogy a hagyományos paraszti társadalom idején tevékenyen részt vegyen az árucserében. 

Kós Károly alapvető tanulmányában fogalmazta meg, hogy az árucsere néprajzi kutatójának a népi kultúrjavak 
forgalmát, cseréjét, közvetítésének formáit, hagyományos intézményeit, ezek működését, szerepét kell vizsgálnia.4 
A döntő mértékben mezőgazdasági tevékenységet folytató Sárkeresztesnek a XX. század első felére eső 
kereskedelmi életét ezen szempontok alapján tanulmányoztam. Különös figyelmet fordítottam annak tisztázására, 
hogy a falu lakosságának életmódjában milyen szerepet kapott az árucsere, hogy a község a különböző tájegységek 
közötti termékcserében, munkamegosztásban milyen funkciót töltött be, s hogy Veszprém megye településeihez 
milyen kapcsolat fűzte.   
 

A két világháború között a község területének 4063 kh-jából 3066 kh szántó, 39 kh kert, 206 kh rét, 51 kh 
szőlő, 451 kh legelő, 77 kh erdő művelési ágba tartozott, 173 kh nem esett földadó alá.5 A 4063-ból 1737 kh a gróf 
Károlyi család tulajdonát képezte.6 A 188 mezőgazdasági foglalkozású önálló családból 3 kh-nál kevesebb földdel 
42-en, 3-10 kh-dal 86-an, 10-20 kh-dal 46-an, 20-50 kh-dal 14-en rendelkeztek. 7 
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A birtokviszonyokkal ellentétben a természeti és éghajlati feltételek jók voltak a gazdaságos földműveléshez. A 
XVIII. század elején Bél Mátyás Fejér vármegye leírásában már azt említette, hogy Keresztes „földje kövér, a 
gabonát bőven termi”.8 Fényes Elek 1851-ben némi túlzással írta, hogy a falu „határa első osztálybeli, s mindennel 
megáldott”.9 Reálisabban fogalmazott Wekerle Sándor a századfordulón, ki szerint a keresztesiek „nehéz művelésű, 
de jó földjeiken okszerű mezőgazdaságot folytatnak.10 

A XX. század első felében a gazdák földjeik egyharmadát búzával, egyharmadát tavasziakkal (árpa, zab, 
takarmány), egyharmadát kukoricával vetették be. A terméseredmények búzából 6-10 q-t, rozsból és árpából 6-9 q-
t, zabból 5-8 q-t, kukoricából csövesen 15-20 q-t mutattak holdanként.11 Búzából az önellátásra és vetőmagra 
visszahagyotton kívül felesleg csak a 10 kh-nál nagyobb földterülettel rendelkezőknél maradt, kik azt a cséplés után 
kocsikon Székesfehérvárra szállították, a Búzapiarcon gabonakereskedők és molnárok részére értékesítették. A 
kétlovas kocsira 8-10 q fért fel. A kisebb gazdák így jórészt egyszerre eladták feleslegüket, sokszor már aratás előtt 
felvették a kereskedőktől az érte járó pénzt. Nagyobb gazdák ősszel 20-25 q-t értékesítettek, s még tavaszra is 
maradt némi eladnivalójuk. Rozsból, árpából kevesebbet, a terméseredménytől függően, tudtak árulni. 

A kapások közül a kukoricát ősszel csövessen, télen morzsúttan ugyanott adták el. Nemcsak a fehérvári 
parasztgazdák, hanem a disznóhizlaláshoz iparosok és középosztálybeliek is vették tőlük. Az áru zöme október-
novemberben ment el, mikor deszkával magasított oldalú kocsikon vitték a városba. Télen már csak 1-2 q-t 
értékesítettek. Az 1930-as években a Kukoricafődek nevű határrészről gyakran közvetlenül a közeli Máriás-majorba 
(Pátka) vitték a fosztott termést, hol a bérlő disznóhizlaláshoz nagy mennyiségben vásárolta fel. 

A krumpliból 15-18 zsák, tehát 8-9 q fért fel egy kocsira. Szintén ősszel vitték, részben a hetipiarcra, részben 
házakhoz rendelésre, azaz helre. Az eladó és vevő között hosszú éveken át tartó kapcsolat is kialakulhatott, melynek 
révén a keresztesi termelő minden ősszel megjelent a fehérvári családnál az igényelt 50 vagy 100 kg burgonyával. 
Piacra ötvenkilózva, tehát kimérve zsákban szállították a partékát. 

Maguk termelte zöldséggel, gyümölccsel alig üzleteltek. Egyrészt a saját szükségletet sem fedezte a megtermelt 
mennyiség, másrészt minőségben is elmaradtak több híres termelőtől, így Székesfehérvár-Palotaváros 
zöldségeseitől (kik Várpalotára és Veszprémbe is szállítottak), a cecei paprika és dinnye, a sukorói cseresznye, a 
fehérvárcsurgói, balinkai, csóri káposzta, a pákozdi paradicsom árusítóitól. Kivételt bizonyos mértékig csak a 
cseresznye jelentett. Többeknek hatalmas fájuk díszlett a szőlőhegyben, melyről a gyümölcsöt elhívott 
asszonyokkal szedették le, és kocsikra rakva, vékákban vitték a piacra. Előbb a kocsi derekába rakodtak, fölé deszkát 
tettek, s arra újabb teli tárolóedényeket adtak föl. 

 
Nagyvárosaink tejjel, tejtermékkel történő ellátásában az élelmiszer könnyen romló tulajdonsága miatt 

elsősorban a 10-15 km-es körzeten belül fekvő települések játszottak kiemelkedő szerepet. Innét a parasztság akár 
gyalogosan is, rövid idő alatt, könnyen megközelíthette a piacot. A tejet főleg a külvárosok parasztgazdaságai adták. 
Így a hóstátiak csaknem egész Kolozsvárnak biztosították a tejet. (Egri 1978, 69.) Mellettük a méraiaknak (volt 
Kolozs megye) jutott fontos szerep. A sárospataki piacra legtöbb tej a város Alsóhatárából került.12 
Székesfehérváron az alsó- és felső-városi parasztasszonyok fejték a város lakóinak asztalára kerülő tej jó részét. A 
feldolgozott tejtermékeket, és csekély arányban a nyers tejet főleg Úrhidáról, Sárkeresztesről, Csórról, 
Szabadbattyánból vitték. Kisebb szerepet játszott Moha, Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, 
Sárszentmihály. (A helyi lapok rendszeresen közölték a XX. század elején a tetten ért tej- és tejtermék-hamisítók 
nevét, lakóhelyét, így jól követhető, hogy honnét érkezett az áru.) Különösen két községet, Úrhidát és Sárkeresztest 
kell kiemelni. A területi munkamegosztásban a tejfeldolgozásra specializálódott keresztesieket a környező falvak 
népe nem véletlenül csúfolta savósoknak. (A méraiak csúfneve ugyanez volt.) 

Sárkeresztes a kistájon belül jelentős szarvasmarhatartó falu volt. A XX. század első harmadában a állatok 
száma 700-800 db között mozgott.13 A keresztesiek a tehénhasznát: a tejfelt, túrót, vajat árulták. Egy tehéntől jó 
esetben hetente 5 liter tejfelt és 3 kg túrót tudtak piacra vinni. Hosszikosárba pakoltak, az alját megrakták tejfellel, 
mellé a túrót, tojást, azután a tetejébe a vajat tették. A tejfel negyedliteres babliszt edénybe (kispohár) vagy félliteres 
zománcozott edénybe (pohár) került. A téfölös poharakat beszegett gyolccsal takarták le, melyet kötővel rögzítettek. A 
túrós zacskóból kivett, hat-tíz darabra vágott túrót ruha közé tették. A vászon jól felszívta a savót, az áru 
gusztusosabb lett. A túródarabok ára, nagysága mindig lehetőséget nyújtott az alkudozásra. Az írós vaj répalevél közé 
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került. A ház mögötti kertbe kifejezetten ezért vetettek marharépát. A köpülés után hideg vízbe tett, lehűlt vajat 
tenyerük közt laposra formálták, úgy rakták be „egy répalevél, egy vaj” sorrendben. 

Rendszerint a szombati, nagyobb piacra vitték az árut, egyúttal a városban a szükséges kisipari vagy bolti 
termékeket, a vasárnapra esetleg igényelt húst is megvették. Az árut a piacra a legkezdetlegesebb módon 
szállították. Legtöbb leány, asszony fején vagy kezében a kosárral gyalog tette meg az utat Fehérvárig, esetleg a 
családból valamelyik férfi a község határáig segített neki. Az árusítás a Városháza előtti tejpiarcon vagy 
tehénhasznapiarcon (még másképp: túrópiarcon) folyt. A terepet az úrhidaiak uralták. Némi túlzással emlegették, hogy 
más faluból való asszony addig ki sem pakolhatott, míg az úrhidaiak nem rakodtak el. A keresztesiek általában 
igyekeztek velük jó viszonyt tartani, fogásaikat ellesni. 

Biztosabb gazdasági háttérrel rendelkező, folyamatosan szállítani tudó nagygazda családok hivatalnok, iparos, 
kereskedő házakhoz, helre vitték tejterméküket, azzal együtt a tojást és a baromfit. Két-három liter tejfelt, három db 
túrót, húsz-ötven tojást vittek egy-egy alkalommal. A fizetés a pillanatnyi árfolyamtól függött.14 

A tejpiacon árusították a tisztított baromfit. A fehérvári piacon a felsővárosiak és az úrhidaiak sült 
libafertályukról voltak híresek. A keresztesiek viszont késő ősszel, tél elején mindig kövérkacsát, kövérlibát kínáltak. 
(Sárkeresztes baromfiállománya 1935-ben 1374 db volt.15 Egy családban évente átlag huszonöt kacsát, húsz libát 
hizlaltak fel. A récéket három-négy, a libákat öt-hat hétig tömték. Egyszerre általában nyolc-tízet fogtak tömésre, s 
ahogy fogytak, úgy újakat tettek helyükre. A magasabb árú, keresettebb kövérlibából csaknem valamennyit eladták, 
a kacsát inkább maguk fogyasztották, de egy kevés ebből is került piacra. 

A libák az 1930-as években gyakran nem is jutottak el a megyeszékhely piacáig, mivel egy, a faluba érkező 
fehérvári kofaasszony időszakonként felvásárolta azokat. Pángliné, majd kiöregedése után Bozsákné a község egyik 
házánál gyűjtötte, kopaszttatta, tisztíttatta az állatokat, melyeket azután vasúton Budapestre szállíttatott.  

 
A városhoz közeli fekvést nemcsak saját termékeik értékesítésénél, hanem a közvetítő kereskedelemben is 

kihasználták a keresztesiek. A kialakulatlan kereskedelmi hálózat elősegítette működésüket. Ismert, hogy a vásárok, 
piacok foglalkozásokat, bizonyos életformát alakítottak ki.16 Erdélyben a gabonakereskedéssel, gyümölcsárusítással, 
háziipari termékek értékesítésével kapcsolatban kisebb-nagyobb szekeresközpontok alakultak ki.17 Közelebbi példát 
idézve, híres kereskedő község lakóinak tartották a várpalotaiakat, akik „egészen az Alföldig, Komárom, Győr 
megyéig jártak.”18 Némelyik faluban csak egy-két család számított fuvarozónak, vásározónak. Így Szentgálon 1942-
ben a Gombás és Piller család.19 A sárkeresztesiek közül egyidejűleg mintegy 8-10 család egyrészt felismerve a 
lehetőségeket, másrészt a jobb megélhetés érdekében vállalkozott közvetítő szerepre, kereskedett illetve kupeckedett. 
Különösen Igari István (kb. 4,5 kh földön gazdálkodott), Czakó János (4 kh 777 □-öl) és Gölöncsér Lajos (5 kh 
1298 □-öl) vásározott. Rajtuk kívül Gölöncsér József (4 kh 1121 □-öl), Juhász Sándor (4 kh 216 □-öl), Kiss Gábor 
(6kh 741 □-öl), Kovács Gábor (3 kh 1584 □-öl), Gy. Mészáros István (földnélküli), Gy. Mészáros János (12 kh 860 
□-öl), Nagy G. János (1583 □-öl), Szücs Imre (4 kh 1227 □-öl) és Pénzes Sándor (4 kh 1413 □-öl) folytatta a 
kereskedést, a kupeckedést éveken keresztül. Sárközi István (4 kh 1201 □-öl) és Sárközi Gyula (28 kh 501 □-öl) már 
kevesebbszer, Horváth József (3 kh 1554 □-öl) és Izmindi János (4 kh 1544 □-öl) pedig csak esetenként.20 

Általában tehát a kisebb földterülettel rendelkező, szegényebb családok vállalkoztak kereskedésre, közülük 
hatósági engedéllyel – mely marhakereskedésre jogosított – csak Gölöncsér Lajos és Gy. Mészáros János 
rendelkezett.21 

A sárkeresztesiek szarvasmarhákkal hosszabb ideje, már a XIX. században is kereskedtek, de még más módon. 
Fejér vármegye közgyűlése 1826. júniusában tárgyalta Moha és Sárkeresztes helységek elöljáróinak panaszát, amely 
a zámolyi bírák úthasználatot gátló intézkedései ellen irányult. Nagy József alszolgabíró vizsgálata és jelentése 
szerint egyes mohai és keresztesi marhakupecek a zámolyi szántóföldek között, dűlőúton hajtották a csákvári 
vásárra szarvasmarháikat, nem kevés kárt okozva eközben a zámolyiak vetésében. A kártételek jövőbeni 
meggátolása végett az alszolgabíró – az elöljárók beleegyezésével – azt az intézkedést hozta, hogy a kérdéses utat 
mindenki elől lezáratta. A marhahajtás attól kezdve csak a Zámoly és Fehérvár közötti országutat keresztező pátkai 
úton illetve a kereszteződéstől kezdve csak a fehérvári országúton történhetett. Amennyiben az út mellett vetések 
lennének, úgy a csapatokban való marhahajtás csak a Keresztes és Zámoly községek határa közötti széles mezsgyén 
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engedélyezett. Az alszolgabíró intézkedését a közgyűlés helyben hagyta.22 A XIX. század második felében–végén 
viszont a keresztesiek mindenekelőtt tinókat neveltek. A fiatal állatokat betörték, tanították; cserélték, hogy azonos 
színűek (zsömle illetve vöröstarka) legyenek egy járomban, majd párban, már ökrökként adták el. Azután a nyereséget 
zsebre vágva fiatal tinókkal újrakezdték a folyamatot. Később tehenekkel is egyre többen és egyre inkább kezdtek 
üzletelni. Úgy tartják, Igari István (1863-1939) fogott bele elsőként a növekvő marhakupeckedés mellett a gyümölcs 
és kisállat szállításba, azok közvetítő kereskedésébe. Csizmadia családból származott, eredeti foglalkozása suszter 
volt, de fiatal korától járta a vásárokat. A század elején már a községi kocsmát bérelte. Felesége halála, 1906 után 
kezdett igazán vásározni, amihez nagy segítséget nyújtott a vásárokban illetve kocsmárosként szerzett 
emberismerete, gyakorlata, ismeretségi köre. A közvetítő kereskedelemben Pénzes Ferenc követte leghamarabb, 
bár neki inkább a felesége értett az üzleteléshez. A kupeckedő kisparasztok fő jövedelemforrása azonban a 
mezőgazdaság maradt. Igari István bevételeinek ugyan 50 %-át is kitette a vásározásból származó haszon, de a 
többieknél legfeljebb 20-30 %-ot ért el. 

A vásárok szerepének növekedésével alakult az idők folyamán az állatokkal kereskedők rétege. Híres marha- 
és lókereskedők voltak Kolozsvár közelében a szucságiak. A Brassó melletti Hétfalu magyar szekeresei közül 
szintén nevezetes állatkereskedők kerültek ki. Lóval, disznóval, ökörrel foglalkoztak.23 A dél-gömöri magyarság 
évszázadok óta ismert volt kereskedő szelleméről, az alföldi vásárokat járó kupeceiről. A Barkóság néhány 
falujában, különösen Domaházán, Gesztetén, Péterfalván számosan az 1960-as évekig foglalkoztak állat, főleg 
ökörkereskedelemmel. Sokszor hetekig távolmaradtak falujuktól, egyik vásárról a másikra mentek.24 

A sárkeresztesi kisparasztok – szerényebb mértékben – a marhakereskedésre specializálódtak. Általában 
nyugat felé, Veszprém megyébe, a Bakony vidékére jártak marhákért. Veszprém, Veszprémvarsány, Nagyvázsony, 
Tótvázsony, Szentgál, Zirc, Csetény, Somlóvásárhely, Kerta vásárain kívül rendszeresen eljutottak a Komárom 
megyei Kisbérre, Nagyigmándra és a Tolna megyei Simontornyára. A kereskedő kisparasztok legtöbbje egylovas 
fogatot hajtva kereste fel a Fejér megyén belüli vásárokat illetve Csetény és Zirc környékét. A többi vásáros helyre, 
miután begyalogoltak a székesfehérvári vasútállomásra, vonattal mentek.  

A kupeckedők közül többeket rokoni szálak fűztek egybe. Gy. Mészáros István és János, Sárközi István és 
Gyula illetve Gölöncsér Lajos és József testvérek voltak, az utóbbi Igari István veje; Kovács Gábor, Szücs Imre és 
Nagy János sógorságban álltak egymással. Természetes, hogy a rokonok segítették egymást. A vásárra indulást már 
előre megbeszélték. Ha kocsikkal mentek, a kérdéses nap hajnalán-reggelén is átment egyik a másikhoz érdeklődni, 
hogy az etetés, készülődés, indulás milyen stádiumába jutottak. A várható nehézségek elhárítására, a veszélyek 
csökkentése érdekében együtt utaztak, és pihentek meg. Az útra tarisznyájukba szalonnát, kenyeret, a kocsira 
abrakot, szénát, szükség szerint zsákokat, ponyvát, télen lapátot tettek fel. 

Csetényig kocsival általában egy nap alatt járták meg az utat, azon túlra azonban több időt kellett áldozniuk. 
Cseténybe a vásár napján éjfél-egy óra körül indultak, s rendszerint 24 óra elteltével, éjfélre tértek haza. Zircre 
kocsival a Fehérvárcsurgó–Bodajk–Balinka–Bakonycsernye–Csetény útvonalon haladtak. Már a vásárt megelőző 
nap elindultak, s éjszakára valamelyik útba eső vendéglő istállójában vagy pajtájában szálltak meg. Egyesek olyan 
kapcsolatot alakítottak ki, hogy a hosszabb út során hónapról-hónapra, évről-évre ugyanannál a családnál háltak 
meg, visszatérő vendégek lettek.25 Így a század első harmadában Igari István zirci útjai során több mint húsz éven 
keresztül a csetényi Hege Mihályhoz tért be. 

A vonaton, távolabbi vásárokra együtt utazó kisparasztok viszonylag gyorsan célba értek. Odafelé sehol sem 
kellett megszállniuk. A vásárban a rokonok, de az egy falubeliek is segítették egymást. Alaposan, szakértelemmel 
szemügyre vették a kiszemelt állatot, s annak rendje szerint alkudtak rá. Nem a legfiatalabb, hanem inkább az 5-8 
éves marhákat vették, ügyelve arra is, hogy gyengébb, legfeljebb közepes minőségűek legyenek, mivel csak így 
kereshettek rajtuk. A Bakony Fejér megyei részén nem is vettek szarvasmarhákat. Úgy tartották, hogy ott a 
takarmány, különösen a gomboshere és a krumpli révén jól tartják az állatokat, tehát nem lehet rajtuk keresni. A 
sárkeresztesiek vételnél alkalmazták a Dunántúl marhacenzárjaitól, a bácskaiaktól ellesett fogásokat.26 Leggyakoribb 
módszerként egymással összejátszva az eladónak mind kevesebb vételárat ígértek, aki végül elbizonytalanodva, 
olcsón az ismét visszatérő első vevőnek adta marháját. („Megbeszéltük egymással: - Eriggy oda te is, kérd azt a 
tehenet! Én má meg akartam vennyi, de nem atta! Igérgy kevesebbet érte!”) Többször vettek öt-nyolc hónapos, 
hasasnak mondott tehenet, az állítás igazának és az ellés sikerének kockázatával. Rendszerint csak egy, kivételesen 
két marhát vásároltak. Három állatra csak egy-két embernek volt elég anyagi ereje.  
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Sikeres vásár után általában összefogtak: valamelyikük, jobbára a fiatalabb egy-két pengő ellenében vagy 
szívességből hazahajtotta a másik állatait is. Hajcsárt csak Gölöncsér Lajos és Czakó János szokott fogadnyi. A 
rongyos, piszkos, egyik napról a másikra élő, bottal felszerelkezett hajcsárok maguk ajánlkoztak a munkára: „Ha 
vesz, elhajtom ám!” Pár pengőért általában hiba nélkül haza is hajtottak, de a keresztesiek jobban bíztak magukban 
vagy egymásban. Nagy utat egyedül hazafele sem tettek meg, inkább összeálltak az azonos irányba haladó más 
községbeliekkel. Az éjszakát rendszerint vendéglőben töltötték. Várpalotán mindig a Korona vendéglőben 
éjszakáztak. Nagyvázsony, Szentgál, Veszprém irányából Várpalotán keresztül vezették az állatokat, egész Csórig. 
Ott lekanyarodva a fehérvári útról, az iszkai hegy alatt tértek haza. Sokat gyalogoltak. Egy-egy vásárról a hazatérés 
komoly fizikai igénybevételt jelentett. Várpalota 25, Csetény, Kisbér 35-35, Zirc 45, Nagyigmánd 50, 
Veszprémvarsány 55, Veszprém, Simontornya 70-70, Tótvázsony 80, Szentgál 90, Nagyvázsony 95, 
Somlóvásárhely 110, Kerta 120 km távolságra esett. 

A téli időszak különösen sok nehézséget okozott. Előfordult, hogy vasárnap elmentek a nagyvázsonyi vásárba, 
ahol hétfőn megvették az állatokat, de csak csütörtökön értek haza. A nagy hidegben sötétedés után nem 
folytathatták útjukat. Míg a kocsmáros nyitva tartott, addig bent; éjszaka az istállóban tartózkodtak. Hajnalban alig 
várták, hogy a vendéglős kinyisson.  

A megvásárolt állatot jórészt kettő-öt hónapig tartották, azután adták el. Igyekeztek mielőbb túladni rajta, 
hogy forogjon a tőkéjük. Egy-egy sikeres évben öt-hétszer tudták marháikat cserélni. Állatonként harminc-negyven 
pengő nyereségre számítottak, de nem haboztak, ha a vásárban vett állatot még aznap húsz pengő nyereséggel 
tovább tudták adni. Tőkehiánnyal küszködtek, melyen csak némelyikük tudott segíteni, a falu papjától vagy 
tanítójától felvett kölcsönnel. 

A marhákat feljavítva adták el, így kérhettek nagyobb árat értük. Egyrészt magasabb tápértékű takarmány 
etetésével, másrészt megjelenésük kedvezőbbé tételével emelték értéküket. A marhaállomány feljavítása útján 
történő jövedelemszerzésre a magyar nyelvterület több részéről vannak adatok. Az erdélyi köpecek az állatok 
felvásárlása után azokat feljavították, drágább piacon újra eladták.27 A Káli-medence ökreit, hízó marháit a sáskaiak 
és a kertaiak javították fel, s külföldre értékesítették.28 A keresztesiek részéről a vásárolthoz képest ötven-száz kg-
mal nehezebb állatok értékesítése főleg Székesfehérváron, azon kívül Móron, Lovasberényben, Pátkán, Csákváron, 
Bodajkon történt a környékbeli illetve a kelet felől érkező vevők számára. Székesfehérvár marhavásárai hosszú időn 
át nagy jelentőséggel bírtak; az Alföldről, sőt az I. világháború végéig Erdélyből is hajtottak rá állatokat.29 

A két világháború között a fehérvári marhavásárokon a keresztesiek állandó vevőiként jelentek meg a 
ráckeveiek és a szigetszentmiklósiak. A korosabb teheneket vásárolták, melyeket folyamatosan fejve részt vettek 
Budapest tejellátásában. Közben hizlalták is az állatokat, hogy végül vágóba eladják. A keresztesiek ezt az igényt 
ismerve választották ki nyugatabbra a megvásárolni majd továbbadni kívánt állatokat. A hasasan vett teheneket 
ellés után borjastól vitték eladni. A szigetszentmiklósiak azonban nem vették a borjút, így a tehén részükre történő 
eladása esetén arról kellett gondoskodni, hogy a borjút valamelyik fehérvári mészáros vegye meg. 

Kupeckedő kisparasztok a vásárok mindenkori résztvevői voltak, még betegen is mentek. Igari István 1939-
ben bekövetkezett halálának körülményei jól példázzák életvitelüket, gondolkodásmódjukat. Unokája 
visszaemlékezése szerint: „Vasárnap ement a templomba, rosszú lett, asztán lefekütt. Szerdán reggel, a vásár 
naptyán má én etettem meg, én pucútam meg a tehenet, kikefétem a farkát, asztán elvezettem a vásárra. Megmonta, 
hogy mennyiér adhatjuk el, asztán ha főderű az idő, gyün utánnunk. Hát tíz óra körül má gyüttek értem, hogy 
meghalt öregapám. Elattuk a tehenet, akkörüli áron, ahogy monta. Az árábul asztán meglett a temetése.” 

A sárkeresztesi kisparasztoknak a marhakereskedelemben szakismerettel, de tőkehiánnyal végzett munkája az 
állatok olcsóbb piacon történő felvásárlása után egyrészt az azt igénylő drágább piacon történő továbbadását, 
másrészt feljavítás utáni értékesítését jelentette. Tevékenységük a keletről nyugatra irányuló magyar 
állatkereskedelmen belül egy eltérő, helyi irányt képviselt.  

A tevékenységet – gyakorlói közül – egyesek kupeckedésnek, mások kereskedésnek nevezték. Az utóbbi 
kifejezést használók a kupeckedést pejoratív értelműnek tartották. Arra hivatkoztak, hogy aki termelőtől vesz, aztán 
vásárban, piacon elad, az kereskedik. A kupeckedő viszont a vétel után bárkinek, bárhol hajlandó – haszon fejében 
– az árut eladni.  

A kereskedő parasztok közül néhányan, így Igari István, Pénzes Sándor, Gy. Mészáros István libákért, 
malacokért is felkeresték Balinkát, Bakonycsernyét, Csetényt és az azon túl eső bakonyi falvakat. Kocsmákban, 
vendéglőkben tájékozódtak, hogy kinek van eladó állata. A kocsmárosok ugyanis nemcsak italt szolgáltak ki, hanem 
az adásvétel körében számtalan, sokszor nélkülözhetetlen információt nyújtottak, maguk is közvetítettek. A 
kupeckedők valamennyi útba eső kocsmárost ismerték, igyekeztek velük jó viszonyt fenntartani. 
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A keresztesiek szeptemberben a sovánlibákat vásárolták fel. Egy-egy alkalommal harminc-harmincöt 
összekötözött lábú állattal tértek meg. A kocsi alját megrakták velük, míg a többi ludat a föléjük tett ketrecekbe 
zárták. Esti hazaérkezés után, rendszerint már csaknem sötétben a család asszonyai, gyerekei hajtották le az 
állatokat a közeli patakra, ahol megfürödhettek, megtisztulhattak. Kellően megetették, éjszakára ólba zárták a 
libákat, ahol friss szalma került alájuk. Reggel korán újra megkötve, kocsin vitték a fehérvári piacra, és mint 
tömnyivaló libákat adták el. 

A pecsenyemalacokat újévre vették. December közepén, második felében mentek értük, hogy január elsején 
megsütve a városi családok ünnepi asztalára kerüljenek. Ugyancsak a vendéglősök tájékoztatása nyomán keresték 
fel az állattenyésztő gazdákat. Kocsin egyszerre tizenöt-huszonöt állatot tudtak szállítani oly módon, hogy egy-egy 
zsákba két-három malacot eresztettek, majd a zsák száját bekötötték. A zsákokat még ponyvával, rossz 
vászondarabokkal is betakarták, hogy a hat-hét hetes állatok ne fázzanak. 

Az áru beszerzése során a kupeckedők nemcsak segítették egymást, hanem esetenként a másikat megelőzve 
kötöttek üzletet, aminek ideig-óráig tartó harag lett a következménye. Az alábbi példaként idézett történet két 
szereplője Igari István és veje, Gölöncsér József: „Ujjévre vót. Édesapám vasaltatta a lovait a kovácsná, öregapám 
meg gyütt kocsiva, ment Csurgónak, Balinkának. Asztán Balinkán bement a Tóni bácsi kocsmájába, mer ekerűnyi 
aszt nem lehetett, meg ott hireket is hallott. Édesapám meg közbe elhagyta, asztán még ott Balinkán megvette 
elülle a pecsenyemalacokat. Mer má mind a ketten tutták, hun ellett meg a disznó, melyik gazdának a malacai 
lesznek jók ujjévre. Öregapám asztán hiába ment, így össze is vesztek hirteleny.” 

Karácsony és újév között a fehérvári piacon jól fogyott a pecsenyemalac. Darabszámra, s nem súlyra adták, 
hátsó lábainál fogva felemelték, dicsérték: „Nézze, milyen nagy!” A kinyúlott állat így valóban sokat mutatott. 

Az uradalmi puszták cselédei mozgásukban korlátozottabbak voltak. Illyés Gyula nyomán tudjuk a mezőföldi 
cselédekről, hogy engedelem nélkül szolgálati helyükről semmikor sem távozhattak el, s csak vasárnap délután 
ereszkedett pár órára ünnepi hangulat a pusztára.30 A folyamatos gazdasági tevékenység miatt, szabadidő, engedély 
illetve tulajdonukat képező jármű hiányában a cselédek kevésbé hagyhatták el a majort, vásárra nehezebben jutottak 
el. A közeli puszták cselédjeinek hatvan-hetven kg-os süldődisznóit így néhányszor Gölöncsér Lajos és Gölöncsér 
József vásárolta fel. Bagócsban és Forráspusztán (Zámoly külterülete) darabszámra megvettek mintegy húsz-húsz db 
süldőt, melyeket gyalogosan előbb Sárkeresztesre, másnap onnét Székesfehérvárra hajtottak. Máriás-majorba (Pátka 
külterülete) már éjjel elindultak, hajnalban megérkeztek, gyorsan megvették az állatokat, s máris hajtották Fehérvár 
irányába, a vásárra. A süldővel kereskedés igazi időszakának szeptember hónap illetve a szüret tájéka számított. A 
vevők az állatokat hizlalásra foghatták, s újév körül vághatták. 

Az állatokkal történő kereskedés nagymértékű elfoglaltságot jelentett Igari Istvánnak. Közeli hozzátartozója, 
Igari Imre (szül. 1920.) visszaemlékezése szerint vasárnap délelőtt ment a templomba, mert presbiter volt. 
Megebédezett, azután délután már indult lovas kocsiján a Bakonyba. Bakonycsernye, Csetény, Dudar községekbe, 
sőt Zircre, de tovább nem ment. A termelőktől kisebb állatokat, terményt, gyümölcsöt vett. Újévi malacokkal, újévi 
bárányokkal is üzletelt, és a nyulakat is megvette. Rendszerint előre tudta, hogy hova, kihez megy, ott pedig már 
számítottak rá. Kedd este ért haza Sárkeresztesre, szerdán hajnalban már indult az áruval a székesfehérvári 
hetipiacra. Csütörtökön megint ment a Bakonyba, és a megvásároltakkal a szombati piacon jelent meg Fehérváron. 
Kisebb állatokért, valamint terményért felkereste Csákvár és Bicske irányában az uradalmi puszták családjait is. 

Itt említem meg, hogy a keresztesiek maguk nevelte kövérdisznót, hízott disznót télen, kocsin vittek eladásra 
Fehérvárra. (A falu sertésállománya 1935-ben 1374 db volt.) 

 
A hegyvidék illetve a síkság közötti termékcsere kérdéskörébe tartozik a zöldség- és gyümölcsszállítás. A XX. 

század elején Kolozsvár irányába Munténia felől érkeztek a zöldség- és gyümölcsfuvarosok, kik útközben is raktak 
le terhükből. A járai vásárokra a szekeres kereskedők Arad és Nagyvárad vidékéről vitték a zöldségféléket.31 A 
Bükk-aljának gyümölcsével a kistáj határain belül eső piacokon, vásárokon kereskedtek, továbbá az Alföldre vitték 
cserélni.32 A székesfehérvári piacról a Mezőföld dinnyéjét, paprikáját, paradicsomát Szentgálra is hordták.33 A 
Keleti-Bakony falvainak jó gyümölcstermesztése közismert. Táncsics Mihály Életpályám c. önéletrajzi munkájában 
írta, hogy nagyigmándi ismerősük Dudaron, Cseszneken vásárolt egy kocsi almát.34 A zámolyiak Csókakőre jártak 
körtéért, Dudarra szilváért.35 Az említett sárkeresztesiek pedig részt vállaltak Dudar, kisebb arányban Csetény, 
Szápár, Nagyesztergár gyümölcsének közvetítésében.  
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Kocsijukat kibélelték szalmával, arra ponyvát terítettek. A megbeszélés szerint egy vagy több gazdánál, 
közvetlenül a fáról szedett, friss gyümölccsel rakodtak meg. Legtöbbször hamvas szilvával, ritkábban almával vagy 
körtével. Egy fuvarral több, mint négy mázsa szilvát hoztak. A gyümölcsöt ponyvával takarták le, de előfordult az 
is, hogy a szilva fölé libákkal zsúfolt ketrecet raktak. 

Különösen Igari István fuvarozott gyümölcsöt. Őszi időszakban nem csak falujában értékesítette, hanem járta 
a környező uradalmakat, leginkább György-majort (Sárkeresztes), a két Borbála-pusztát (Sárkeresztes és Zámoly), 
Farkastanyát (Székesfehérvár), Alsó-pusztát (Magyaralmás). A cselédekkel a gyümölcsöt (főleg szilvát) szakajtóban 1:1 
arányban gabonára, búzára, rozsra cserélte. A terményt a magával vitt zsákokba öntötte. A gyümölcsből jutott a 
fehérvári piacra is, ahol rugós ludmérleggel mérte ki. 

A krumplit zsákszámra a Bakonyban, főleg Balinkán vették. A nagyméretű zsákokba mintegy hetven kg fért, 
amit azután súlyra, ötven kg-onként adtak el Székesfehérváron. 

A sárkeresztesi kocsmárosok rendszeresen; a parasztság esetenként, lakodalomra a bort a Vértesaljáról, 
Mórról, Csókakőről hozta. A kocsmárosok gyakran még mustként vették meg. Gölöncsér József 1935 körül 
néhány éven keresztül az uradalom aratóinak is hozott pár száz liter bort. Előzetesen rendeltek nála fejenként 20-
30 litert, s az egy tételben meghozott italt szétmérte. A keresztesi gazdák viszont a tavaszi móri vásárra zsuppot 
vittek eladni, amit a helyi és környékbeli németajkúak a szőlőkötözéshez vettek.  

Szezonban, főleg ősszel, a kereskedő kisparaszt egész héten úton volt. Hétfőn elment a Bakonyba, kedden 
megjött, szerdán vitte az árut a fehérvári piacra, csütörtökön újra ment Zirc tájékára, pénteken megjött, szombaton 
ismét megjelent a fehérvári hetipiacon. 

Kereskedésük révén a vállalkozó kisparasztok kiegészítő jövedelemhez jutottak, mely megélhetésük egyik 
alapját jelentette, és legtöbbször nem természetbeni, hanem készpénz megszerzését biztosította. Tevékenységük a 
II. világháború alatt korlátozások következtében előbb csökkent, majd teljesen megszűnt.  

 
Székesfehérvár környékét és a Mezőföldet, sőt azon túl az egész Dunántúlt, részben a Balkánt ismert 

árutermelő központok, famunkára szakosodott bakonyi falvak látták el faeszközökkel. A keresztesiek különösen a 
jásdiaktól vásárolták a favillát, fagereblyét, falapátot, jármot, létrát, kaszanyelet, rokkát, udvarsöprűt. A XX. század 
elején hozták a színesre festett rokkát a Tolna megyei Bölcskéről is. 

A két világháború között az egyik sárkeresztesi kovácsmester szintén a Bakonyból szerezte be a kocsik 
faanyagát. Molnár Ferenc 1904-ben költözött a faluba, s apja halála után vette át a kovácsműhelyt. Vásárban 
szerzett ismeretsége nyomán gazdasági kapcsolatba került a bakonyi famegmunkálókkal. Bakonyszombathelyről 
Szvitek Páltól, Várpalotáról Kajári Lászlótól továbbá egy tési bognártól jutott el hozzá a lovaskocsik fa alkatrésze. 
Vagy vasúton, szétszedve küldték, vagy kocsin maguk hozták el. Évente mintegy tíz kocsi faanyagát vették meg, s 
megvasalva adták tovább. Az 1940-es évek végén ment legjobban az üzlet, mikor a kovács ugyancsak Ferenc nevű 
fiával együtt havonta átlag két kocsit készített el. 

Eladni egyrészt a fehérvári vásárra vitték, de rendölésre is csináltak, melyek Pátkára, Lovasberénybe, 
Vértesacsára (Fejér megye), Császárra (Komárom-Esztergom megye), Balatonkilitibe (Somogy megye) jutottak el 

 
A hagyományos paraszti társadalomban egy kisebb vagy nagyobb tájon belül a falvakat bizonyos azonosság, 

hasonlóság kapcsolta össze, ugyanakkor az egyes községek eltérő terményeikkel, termékeikkel különböztek is 
egymástól.36 A sárkeresztesiek elsősorban gabonatermelők voltak, akár a környező községek lakói, s ennyiben 
azonos volt a szerepük az adott kistájon, a Móri-völgyön belül. Egyidejűleg bizonyos terményeikkel, 
szolgáltatásaikkal el is tértek azoktól, beilleszkedve a táji munkamegosztás rendszerébe.37 Növénytermesztésük 
lokális jelentőségű volt, elsősorban az önellátást szolgálta, és csak a felesleg jelent meg a piacon; ezzel szemben 
állattenyésztésük, állattartásuk kifejezetten piacra orientálódott, s nagyobb területet fogott át. 

Összegezve megállapítható, hogy a sárkeresztesiek az árucsere különböző formáiban vettek részt. Saját 
terményeikkel – főleg a tejtermékekkel – tekintélyes részt vállaltak Székesfehérvár élelmiszerellátásában, s általában 
árujukat a legközelebbi kereskedelmi központban, Székesfehérváron értékesítették. Másrészt, mint a nyugattól kelet 
fele irányuló áruk szállítói, közvetítői tájegységeket kapcsoltak össze. Az áruknak a fogyasztókhoz történő 
eljuttatása kereseti lehetőséget biztosított számukra. A földrajzi lehetőségek és a gazdasági kényszerűség nyomán a 
község az árucserében lélekszámához viszonyítva jelentős szerepet játszott, melynek lényegében a paraszti 
társadalom felbomlása vetett véget.  

                                                 
36 ANDRÁSFALVY 1978, 231. 
37 Részletesebben: LACKOVITS-LUKÁCS 1987. 
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