
 
75 

 

„A gazdák kékbeli parlamentje” 

Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma 

 

GELENCSÉR JÓZSEF 

(jogász, ny. c. egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem) 

 

"Farmers' Blue Parliament". The Forum of the Peasant Society of Székesfehérvár 

From the beginning of the 19th century to the middle of the 20th century, a folk meeting 
and forum consisting of men was formed on Sunday mornings in the main square of Hungarian 
cities, such as Székesfehérvár. Its participants came mainly from the ranks of the peasantry. 
They talked about the relations that affected them, but according to the established legal cus-
tom, contracts were also concluded. On weekdays, however, jobseekers gathered in the in the 
squares of settlements. They were waiting for their recruitment at a people's fair. All pheno-
mena were known in the Carpathian Basin and beyond. 
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Bevezető gondolatok 

Tárkány Szücs Ernőnek nagyívű tudományos pályafutása, széleskörű ku-
tató tevékenysége során, figyelme kiterjedt a munkakapcsolatok egyik sajá-
tos színterére is. A magyar jogi népszokásokat tárgyaló alapvető művében 
említést tett az alföldi városok „embörpiacairól (legény- és leányvásár)”, ahol 
a napszámosok gyülekeztek, hogy a dolgoztatni szándékozók ott rájuk talál-
janak.1 A bérmunkák létrejöttének színhelye általában a városok központi te-
rét jelentette, különösen az Alföldön, de azon kívül is. Az említett városi köz-
területek azonban a munkavégzésre történő szerződéskötés színterén mesz-
sze túlmutató funkciókat láttak el. A továbbiakban Tárkány Szücs Ernő em-
léke előtt tisztelegve kívánok szólni a városok, így Hódmezővásárhely köz-
ponti terének többféle funkciójáról. Egyrészt a munkaszervezésben, más-
részt a társadalmi kapcsolatok alakításában betöltött szerepéről. Az alföldi 
városok után külön is Székesfehérvár paraszttársadalmának vasárnap dél-
előttjéről. 

Az európai városok központja, főtere – folytatva az antik görög város 
agórájának és a római város fórumának (Forum Romanum) szerepét – a kö-
zépkortól kezdődően a közösség legfontosabb eseményeinek színhelyévé 
vált. Kivételes alkalmakkor itt tartották a látványosságszámba menő ünnep-
ségeket, a népgyűléseket, a demonstrációkat, a kivégzéseket, sokszor a forra-
dalmi események itt csúcsosodtak, a mindennapok során pedig az áruk, a vé-
lemények, hírek, nézetek cseréjének, az üzletkötések, társulások, kapcsolat-

 
1 Tárkány Szücs 1981: 631.  



 
76 

teremtések teréül szolgált. Alföldi városainkban ez a történeti hagyomány 
kelt életre a török kiüzetését követően, és folytatódott a 19., majd a 20. szá-
zadban. A világi, az egyházi hatalom, a pénzvilág, a kereskedelem és az ipar 
épületei által határolt tereken köznap és vasárnap egyaránt élénk és nagy-
mérvű volt a forgalom. Hétköznapokon különösen szembetűnő lehetett a szí-
nes és zajos árupiac, valamint a komorabb emberpiac. Vasárnaponként pedig 
az ünnepi időtöltés formájaként a korzózás és a találkozás, társalgás. Perio-
dikusan visszatérőek voltak ezek.  

 

Embervásárok 

A 18. század végétől, de főleg a polgári korban, hétköznapokon a városok 
főterein különös, részben újfajta csoportosulások kezdtek kialakulni. A rész-
leges munkanélküliek egyre növekvő serege nyílt téren verődött össze „em-
bervásárrá, munkáspiaccá”, várva a munkába hívást, a szegődtetést. A társa-
dalmilag, gazdaságilag gyorsabban fejlődő alföldi nagy mezővárosok egyiké-
ben, Hódmezővásárhelyen 1790-ben még a tanács rendelte el, hogy a mun-
kanélküliek minden nap a piacon jelentkezzenek, de fejlettebb viszonyok 
közt erre a hatósági kényszerre már nem volt szükség. A bérmunkára számí-
tók maguk igyekeztek a helyi vagy a közeli emberpiacokra.2  

Sápi Vilmos történész a mezőgazdasági bérmunkásság 1848 előtti jogvi-
szonyairól írta. „A felfogadás helye törvény által nem volt korlátozva. A na-
gyobb községekben a munkapiacon történt, amit emberpiacnak vagy legényvá-
sárnak is neveztek. Itt gyűlt össze az elszegődni kívánó és tudakozás útján szol-
gálati helyet nem találó cselédség az új szolgálati év kezdése körüli időben.” A 
munkaadók a napszámosokból ugyanitt válogattak, főleg ha nem volt elég 
munkaalkalom. „Kecskeméten a piacon történő elszegődés még az 1940-es 
években is a mai Aranyhomok Szálloda helyén lévő gyümölcs- és zöldségpiac 
egyik szegletében zajlott le, amit köpködőnek is neveztek. Itt csoportosultak 
nyáron az elszegődni kívánó részesek, napszámosok, újévkor pedig a cselédek.”3  

Az alföldi mezőgazdasági jellegű városoknak az ellentmondásokat, a tár-
sadalmi feszültségeket is kifejezésre juttató jelenségeivel a szociográfiai 
módszerekkel dolgozó íróink közül többen foglalkoztak, indokolva a változ-
tatás szükségességét. A kemény kritika hangján írt Féja Géza az 1930-as évek 
közepén az alföldi parasztvárosok mezei munkásairól, akik éppen úgy áruvá 
lettek, mint a búza, a tojás, vagy a baromfi. „A földmunkás, hacsak állandó 
munkahelye nincsen (s ez a legritkább eset a mi tájunkon) vagy kisbérletet nem 
kap (ez még ritkább), idejének legnagyobb részét az emberpiacon tölti. Ötös-
tizes csoportokban ácsorognak a toprongyos, fáradt, többnyire egészen elfásult  
 

 
2 Katona 1958: 33.  
3 Sápi 1967: 122, 126, 133. 
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arcú alakok. Csöndesen beszélgetnek, de inkább hallgatnak. Alig különböznek 
az állatpiacon álldogáló állatoktól, az utóbbiak azonban rendszerint jobban 
tápláltak, s több vegetatív örömet fejeznek ki, mint az emberpiac lelkes árucik-
kei. A lélek ezeken az arcokon legfeljebb gond, düh és keserűség alakjában je-
lentkezik… A gazda mikor munkást fogad, éppen úgy válogat köztük, mint az 
állatok között. Megnézi erejét, szemügyre veszi korát, kikérdezi családi viszo-
nyait. Aztán megkezdődik az alku.”4  

Az embervásároknak az idénymunkákhoz igazodó rendjük is kialakult. 
Télen a cselédek, tavasztól őszig a napszámosok, nyáron pedig az arató és 
cséplő munkások keresték fel. Az emberpiacok munkanélküli időszakban 
zsúfolásig megteltek, gondot okozva a hatóságoknak, kiváltva az uralkodó 
osztály ellenszenvét. A munkára várakozó, elkeseredett embereket egyesek 
„piaci legyeknek” csúfolták.5  

Nagy Lajos 1932-ben, a gazdasági világválság idején kereste fel Hódmező-
vásárhelyt, amikor a társadalmi gondok és feszültségek még érezhetőbbek 
voltak. A városháza előtt, a tér közepén álló, üldögélő, ténfergő munkanélkü-
liek a siralomvölgyét idézték fel benne. „Ők a munkanélküliek. Akikről a főpin-
cér úr azt mondja, hogy egész nap ott lebzselnek; akikről a tanácsnok úr azt 
mondta egyszer, hogy huszonöt botot kellene verni valamennyiükre. Kopottak, 
rosszkedvűek, borotválatlanok, piszkosak; több mint kopottak, mert rongyo-
sak, több, mint rosszkedvűek,… mert apatikusak, elnyűttek, összetörtek… Áll-
nak, bámészkodnak, vagy csupán csak a szemük hogy nyitva van; munkaalka-
lomra várnak; kár őket tüzetesebben szemügyre venni, mert a közeledő, s rájuk 
tekintő jobb ruhás ember csalfa reményt kelt szívükben.”6 A polgárosodó Haj-
dúszoboszló legkiszolgáltatottabb munkaereje, a napszámosok rétege szin-
tén az emberpiacon gyülekezett. Szoboszlón is főként a két világháború kö-
zött volt szembetűnő a társadalmi kiszolgáltatottság.7 

Vadnay Andor, Csongrád megye főispánja az előző századfordulón más 
szemszögből látta és értékelte a piacon tömeget alkotó, munkára, szegődte-
tésre várakozókat. „A Tiszamelléki munkás gondolkodásához és jelleméhez an-
nak állandó tömegben élése adja meg a magyarázatot. Mert az Alföld gazda-
sági viszonyaiból és nagyközségi rendszeréből a mezei munkásnak egy különös 
életmódja fejlett ki… Az Alföld munkásának, ha csak családjával együtt tanyás-
nak el nem szegődik, sem kerti, sem egyéb ház körüli foglalkozása, mellyel mun-
kahiány esetén haszonnal töltené idejét, nincs. Ősz végétől tavasz kezdetéig a 
munkás elem túlnyomó része a piacon ácsorog egész nap. Ha idegen vagy más 
vidékbeli ember a mi nagyobb községeinkben ilyenkor megfordul, szokatlan  
 

 
4 Féja 1980: 69–70.  
5 Katona 1977: 686.  
6 Nagy 1981: 24.  
7 Varga 1975: 429.  
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látványon akad fenn. A község nagysága szerint, több-kevesebb számra menő, 
életerős embert lát órákon át, komor, vészt jósló tekintettel sűrű csoportokban, 
csodálatos kitartással álldogálni. A kabátos ember, a jobbmódúnak látszó 
gazda vagy iparos, mikor az útja arra viszi, mintha félne a csoportban elkeve-
redni. Többnyire csak a széltől állókkal elegyedik szóba. Helybeli tekintély pe-
dig olyan nincs, halandó ember akkora népszerűséggel föl nem lehet ruházva, 
hogy annak közeledésére valaki a munkáscsoportból akár a kalapját meg-
emelné, akár pedig, ha az illetőnek utjában áll, előle kitérne… a szentséget vivő 
papot sem éri e csoportból sem térdhajlás, sem kalapemelés. Valószínű, hogy a 
ki ezt közülük megtenné, az a többi szemében silány embernek tűnnék föl. Leg-
alább is gúnyos szánakozás vagy nevetés, ha nem éppen szidalmazás kisérné az 
önmagáról, emberi méltóságáról nyilvános helyen ennyire megfeledkezőt. Az 
alföldi munkástömeg közvéleménye sem az alázatosságot, sem a tisztelettudást 
nem tűri meg… a munkások… mindenkitől kerülve, de maguk közt annál inkább 
egy szoros és zártkörű szövetséget alkotva, teljesen különvált, teljesen önálló 
társadalmat alkotnak.”8 Vadnay leírásában felbukkan a tömeg, a közvéle-
mény büntetésének néhány formája is. A szerző ítélete az agrárszocialista 
mozgalmak időszakában keletkezett. Vélhetően ezért is meglehetősen szi-
gorú. 

Itt szólok arról, hogy az alföldi jellegű Mezőföld egyik központi települé-
sén, Sárbogárdon (Fejér m.) is volt embervásár. „Sárbogárdon a piacot (piarc) 
hetente két alkalommal, kedden és pénteken a községháza előtti téren tartot-
ták… A II. világháború előtt a sárbogárdi piactér mindennapos eseménye volt 
az embervásár. Reggelenként itt jöttek össze a munkalkalmat kereső napszá-
mosok. A gazdák itt fogadták fel őket.”9 

Az emberpiacokon egyrészt helybeli, másrészt távolabbi, nagyobb töme-
get igénylő munkákra is történt elszegődés. Az utóbbi esetben a munkáltató 
megbizottai, az „emberkereskedők” tárgyaltak. Kialakultak nagy, körzeti em-
beripiacok is, mint az 1930-as években Budapesten a Teleki téri, ahova az 
ország minden részéből özönlöttek a munkát keresők.10  

A vizsgált időszakon kívül esik, de megemlítem, hogy Európa keleti részén 
az újkori, 20. század végi embervásárok különösen Románia (részben ma-
gyar) lakosait érintették. A délszláv háború előtt az otthoninál kedvezőbb le-
hetőségeket kínáló Jugoszláviába mentek. A vajdasági Versec piacán számta-
lan elszegődés történt.11 A rendszerváltozást követően főleg az erdélyi és 
moldvai magyarok Budapesten, a Moszkva téren várták a munkát kínálókat.  

 

 
8 Vadnay 1900: 54–56. 
9 Lukács 2009: 248. 
10 Katona 1977: 686.  
11 Heti Világgazdaság 1984. május 12. 19. (A jugoszláviai Vjesnik napilap nyomán.)  
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Fórumok 

A vizsgált korszakban a városok centrális terei az emberpiacok mellett 
más, mondhatni konfliktusmentes, emberi kapcsolatokat elmélyítő célokat is 
szolgáltak. A további hivatkozások ehhez adnak példákat. 

A szépírói tehetséggel rendelkező néprajztudós, Kiss Lajos írta, hogy a 
hódmezővásárhelyi „szögény embörök”, a napszámosok vasárnap reggel el-
mentek a templomba, onnét kijövet meghallgatták a publikációt, majd a déli 
harangszóig elbeszélgettek a piactéren összegyűlt munkásokkal.12  

A néprajztudomány számára forrásértékűek Tömörkény István novellái, 
ismertetői. Ezek egyike, „A fórum”, a főtér jellegét címében is kifejezve meg-
erősíti, hogy az alföldi városok népe vasárnap délelőtt, szokás szerint a piacra 
tódult, s délig ott időzött. Megtette ezt télen, nyáron. Ott találkoztak a külön-
böző városrészben lakó rokonok, sógorok, komák, hogy megtárgyalják a hí-
reket, az ország és a maguk sorsát. Vagyis a hírek itt futottak össze, egyik em-
ber ezt, a másik amazt hallotta. Az 1870-es években nagy jelentőséggel bírt 
ez, mert a nép lapokat nem olvasott. Helyi újságok nem is nagyon voltak, leg-
feljebb hetenként, inkább az intelligenciának. Mivel a posta kevés hírt hozott 
a világjárásról, így ezt az ünnepnapok délelőttjén a főtéri gyülekezés helyet-
tesítette. Ez volt a fórum. 

Tömörkény a diákkorában látottak alapján írt a makói fórumról. Az ottani 
nép télen-nyáron, vasárnap tiszta fekete posztó ünneplőt vett magára. Az 
öregebb gazdák még subát terítettek a vállukra, de már föltünedezett egy-két 
fekete, prémes télikabát is. A legénynép fiatalosan, minden évszakban csak 
egy szál rend ruhában tartózkodott a téren. Testi edzettsége jeleként hideg 
időben is így kaszinózott reggel 8-tól 11-ig. Csak esőben nem ment ki senki, 
féltve a kalapot és az ünnepi ruhát.  

Tömörkény számos alkalommal írásaival bizonyította a jogkérdések kö-
rüli érdeklődését, érzékét. A fórumon való megjelenésről, az ottani beszélge-
tésekről írta. „A népnek ez az ősi szokása, hogy a hite szerint való munkaszü-
netes napon a tulajdon maga által alakított város főhelyén gyülekezik, és ott 
szeszes ital nélkül, nyugodtan és higadtan tárgyalja az ország sorsát meg a 
maga sorsát, nem volt baj.” Az alföldi városokban a baj abból támadt, hogy a 
főterek a 19. század utolsó harmadában még nem voltak kikövezve. Így esős 
időben a fórum közössége a házak előtti, téglával vagy kővel kirakott gyalog-
járdákra óvakodott fel, a város közteréről. Valóságos közlekedési akadályt 
képeztek. „A közigazgatási hatóságok azután, éppen ezen oknál fogva, korlá-
tozni akarták a fórum tömegeit. Mert a járókelőket csakugyan leszorították a 
kövezett gyalogútról a kocsiút sarába.” 

 
12 Kiss 1981: 215.  
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Szegeden 1880 körül már kövezett volt a fórum helyszíne, így „nem álltak 
útjában az egyszerű népi tanácskozók senkinek, mégis szét akarták őket za-
varni. Azonban a nép az ősi jog megzavarása ellen erősen tiltakozott”. A fórum 
szétverését egymást követően többféle módon kívánták elérni. Előbb hirde-
téssel tiltották a gyülekezést, aztán gyalogrendőrökkel próbáltak oszlatni, vé-
gül lovasrendőröket küldtek ki e célból. A fórum népe tiltakozott: „Mi egész 
héten dolgozunk. Ünnepnap van jogunk egymással találkozni.” Aztán marad-
hattak. Az I. világháború kitörése előtt is ott álltak, igaz, számban egyre ki-
sebbedve.  

Kiskunfélegyházán viszont nem volt kövezett a fórum tere. A gyülekezők 
a sárból felhúzódtak a gyalogjáróra, ünnepnap szinte templomba se lehetett 
miattuk menni. A közigazgatás előbb a nép lelkére próbált beszélni. Az öre-
gek hallgattak a szóra, a fiatalok dacosan ellenálltak: „Itt álltak az apáink is, 
hát mink is itt állunk.” Az új járási főszolgabíró a szankcionálást pénzbírsággal 
kezdte. Mivel ezzel nem sokra ment, a dacos legényeket börtönbe csukatta. A 
börtön azonban nem volt diffamáló, hiszen az elzártak „csak az ősi jogot véd-
ték”. A főszolgabíró a puskát, szuronyt, kardot legutoljára akarta hagyni. Azt 
találta ki, hogy a bűnösök fegyveres felügyelet mellett, megszégyenítésül 
nyírfasöprüvel söpörjék el a templom előtt a port. Mégpedig vasárnap dél-
előtt akkor, amikor a selyembe öltözött leányok a misére mennek. „Nagy szé-
gyenkezés volt ez, és nagy fölzúdulás támadt a nyomában.” A főszolgabíró 
azonban nem tágított. Akik elállják a jó gyalogutat, azok söpörjék a poros ut-
cát. Ősszel a sarat fogják hányni, télen a havat. Aztán mindezt nem lóvontatta 
kordén viszik el, mert a ló nem állta el az utat. Hanem a legények maguk húz-
zák-tolják az egyszerű teherhordó eszközt. Különben vasat veret a legé-
nyekre. „Elég volt egy vasárnap délelőtti söpretés: többé nem állták el az utat 
a legények.”13  

Tömörkény leírása a népi jogélet tekintetében is figyelemre méltó eleme-
ket tartalmaz. A nép a kilakult gyakorlatot, szokást ősi jognak tartja. Korláto-
zása ellen tiltakozik, sőt ellenáll, kisebb büntetést is vállal. A hatalmat meg-
testesítő főszolgabíró pedig olyan büntetést szab ki, mely megszégyenítő a 
település népe, különösen a fiatalok szemében.  

A debreceni vasárnap délelőtti gyülekezésről Zelizy Dániel orvos és Ba-
logh István történész írása alapján szólok. A helyi társadalmi viszonyok és a 
település népének élete iránt élénk érdeklődést mutató orvos 1882-ben han-
gulatos leírást adott egyes debreceni szokásokról. Ezek között említette, hogy 
van olyan népszokás, mely télen-nyáron, hetente egyszer megjelenik a nyil-
vánosság előtt. „Ez pedig a vasárnapi gyülések szokása, melynek helye  
– ki tudja mióta – a városháza előtti tér, megnyitó elnöke a hajnal, mindenféle 
biztosnál szebben, jobban, hatalmasabban feloszlatója pedig a déli 12 óra- 
kor pontosan megjelenő éhség. S kik a tagjai? Azt már bajos volna egy szóval 

 
13 Tömörkény 1977: 557–562.  
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megmondani. Leginkább a gazdálkodás ügye és folyamata által érdeklettek 
gyülnek ott össze, de mindhogy e téren nemcsak a földbirtokos polgár, és a me-
zei munkával keresetképen foglalkozó ember, hanem Debreczen majd minden 
iparosa is érdekelve van, – mert legalább a házutáni földén gazdálkodik – meg-
fordul tehát ottan majd minden foglalkozású debreczeni ember. S mik ennek a 
gyülésnek tárgyai? Első helyen mindenesetre mindaz, a mi csak a gazdára tar-
tózhatik. Arra pedig legfőbbképpen az tartozik, hogy mit csinál az ő gazdája, 
az idő. Azután a napszám, azután az a sok minden, a mi e két tétel közé beil-
leszthető. Igen sokan alkut kötni járnak ide. És az alku akár könnyen sikerül, 
akár nehezen – mindhogy idő van rá még ha esik is – csendes dialóggá szélese-
dik, mely közben felszínre kerül a panasz, mind a munkaadó, mind a munkás 
első, második és harmadik, mindenkor bővített kiadásában, aztán következik a 
haragtól ment szemrehányás, azután a vigasztalás és csak nagy sokára – az 
egyesség s ha mindenki elvégezte a másik emberrel a mi dolga volt: felkeresi a 
maga fajtáját, a maga szörüt, s kezdődik a kölcsönös ujságolás… Csendes ösz-
szejövetel az egész, sajátságos, majdnem bámulatos szokás. De meglátszik 
rajta, hogy az élet szüksége teremtette, mert a legmagasztosabb eszme is 
büszke lehetne arra a kitartásra, mely ennek a ’szóbeli eljárásnak’ látatlan 
alapjául szolgál. S erről a látatlan alapról ki lehet mondani, hogy nem olyan 
természetű dolog, mint a só, mely meglágyul, nem olyan mint a dohány, mely 
megereszkedik.”14 

Az idézett szövegből egyértelmű, hogy a debreceni városháza előtt, a ki-
szélesedő Piac utcán a vasárnapi gyűlés hajnaltól délig tartott. Résztvevői a 
gazdálkodásban érintettek voltak, a földbirtokostól az iparoson át a mezei 
munkásig. A megjelent felek legelőször az elvégzendő munkáról tárgyaltak, 
arra kötöttek megállapodást. Szemléletes képet adott a szerző az alkufolya-
mat jogszokásáról. Mindezek befejeztével ki-ki felkereste a hozzá hasonló 
helyzetűt vagy a rokonát, hogy híreket cseréljenek. A csendes összejövetel 
szokása során megkötött szóbeli egyezség pedig mindennél szilárdabb volt.  

Balogh István történész szerint 1870 és 1945 között a közvélemény for-
málódásának egyetlen alkalma a „maradéktalanul élő vasárnap délelőtti pia-
cozás volt”. A városháztól az Aranybikáig 6-7 fős, állandó mozgásban levő cso-
portok tagjai, gazdák, mesteremberek, napszámosok érintkeztek egymással. 
A sokezres tömeg főleg a 10 órai templomi beharangozást követően kezdett 
gyülekezni. Tavasztól őszig a napszámosokat, újévkor a cselédeket fogadták 
fel. Itt beszélték meg az ország, a város dolgait, az egymástól távol lakó roko-
nok itt találkoztak. Itt lehetett értesülni adásvételi lehetőségekről, árakról. A 
férfinép gyűlt össze, asszonyt közöttük elvétve és csak olyat lehetett látni, aki 
maga gazdálkodott. Az 1890-es évekig szokás volt itt a dobolással történő 
közhírré tétel. Később a városi kézbesítők itt adták át az érdekelteknek a hi-
vatalos iratokat.  

 
14 Zelizy 1882: 293–295.  
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„A csúfnéven köpködőnek nevezett vasárnapi kaszinózást” az 1920-as évek 
végén a parkosítás szorította szűkebb helyre. Az 1930-as évek elején, a gaz-
dasági világválság idején az ipari munkanélküliek tömege is itt gyülekezett 
alkalmi munka szerzésének reményében. A rendőrség rossz szemmel nézte 
a vasárnapi csoportosulást, és „a közlekedés rendjének biztosítása okán állan-
dóan zavarta a beszélgetőket”. A szokás a II. világháború első éveiben szűnt 
meg. Virágkorában igazi fórum volt, mert a város vezetői és hivatalnokai is 
ott voltak a beszélgetők között.15 

 A méltóságteljes vasárnap délelőttöket, lüktető szombatokat a szépiroda-
lom további művelői is megjelenítették. Kosztolányi Dezső a „Pacsirta” című 
regényében Sárszeg városként valójában szülővárosát, Szabadkát ábrázolta. 
Így írt róla. „Szombaton a tanyák népe a város felé özönlött, mert ezen a napon 
volt a hetivásár. Még sötét hajnalban érkeztek az asszonyok. Zötyögtek a köve-
zetlen utakon kocsijukkal, a szemét valóságos uszályát húzva maguk után… Ké-
sőbb besétáltak a kékbeli parasztok is. Odaálltak a Széchenyi térre a szakáll-
szárítóra, kurtapipával agyarukon kaszinóztak. Marhavészről meg adóról be-
szélgettek. Mellettük a kisiparosok külön csoportban azon panaszkodtak, hogy 
nincs pénz, sehonnan sem lehet szerezni, az urak csak a biztosat szeretik, a ta-
karékba rakják, az Agrár Bankba, ötös kamatra. Zsibongott a piac a ragadó 
hőségben, minden színben, minden lármával.” 16  

Móricz Zsigmond ismert regényének a „Kerek Ferkó”-nak színhelye az írói 
fantázia teremtette, de a 20. század elejének magyar valóságát tükröző alföldi 
város, Kunkerekegyháza. A címbeli hős útja egy alkalommal a város piacára 
vezetett. „A széles tér, akácok kettős sorú rendje, az erkélyes torony, amelyről 
juhászbundás ember néz le, mint száz év előtti képen, a tágas templomtéren 
álldogáló ezernyi ember, akik mint sötét hadsereg tömörülnek, s szinte mozdu-
latlanul is imponálóan álldogálnak lábhoz eresztett görcsös, görbe botokkal, 
vagy vékony meggyfapálcákkal, jóleső érzéssel töltötte el. A tiszta vasárnap 
reggelen úgy érezte, mintha a levegő is tele volna az ember szagával, ezzel az 
átható erőillattal, amely nagy események előtt árasztja el a világot.” 17  

 

Székesfehérvár főtere 

Az alföldi városok (így pl. az említett Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, 
Debrecen, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Hajdúszoboszló, Szabadka) centru-
mának, hétköznapi emberpiacaival, vasárnapi méltóságteljes, társas időtöl-
téseivel szemben viszonylag keveset tudunk a dunántúli városokéról. Székes-
fehérvár esetében lényegében az 1950-es évek végéig a főtéren olyan megje-
lenési formával lehetett találkozni, mely egyesítette magában elsődlegesen a 

 
15 Balogh 1973: 139–141.  
16 Kosztolányi 1995: 20.  
17 Móricz 1913: 289. 
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vasárnap délelőttök ünnepi hangulatát, társas együttlétét; és másodlagosan a 
munkakeresés, munkaerő találás lehetőségét.  

Az Árpádházi királyok idején alakult ki első két városunk, Székesfehérvár 
és Esztergom. Az előbbi különösen, mint királyi koronázó, temetkezési, tör-
vénykezési, így világi és egyházi székhely ismert. Középkori szerepét és fényét 
a török hódoltség után nem nyerte vissza, de számos tekintetben megyei, 
nagytáji/regionális, kivételesen országos centrum szerepét töltötte be. Köz-
igazgatási, egyházi, katonai, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és gazdasági 
központ volt. 

Székesfehérvárral kapcsolatban a történeti hagyományban hosszú ideig az 
élt, hogy a település Szent Istvánnak köszönhette a várossá, sőt fővárossá való 
alakítását. Többek közt kiváltságokat adott a város lakóinak és az odatelepü-
lőknek, melyek a városi rend alapját képező szabadságokat foglalták maguk-
ban.18 Ma már végül is tudjuk, hogy az első privilégiumok 1170 körül III. Ist-
vántól származtak, melyeket IV. Béla erősített meg 1237-ben. Ez esetben is 
Fehérvár volt az első privilegizált település. A később mintául szolgáló „fehér-
vári jog” többek között a városnak a szabad önkormányzáshoz való jogát is 
jelentette. Károly János kanonok, történész szerint ez a bíró és a tisztviselők 
megválasztását, valamint a városi statutum megalkotását jelentette, amit a 
polgárok összessége a város piacán intézett. Károly azután, egyenesen Székes-
fehérvár középkori vagy 1703. évi kiváltságlevelével összefüggőnek tartotta 
saját kora fórumát a Városház terén. A millenium idején így írt. „Ha már most 
bosszankodtunk eddig a fejérvári polgárság, különösen a földmives osztály, 
azon szokásán, mely szerint az vasár- és ünnepnapok délelőttjén a városháza 
terét egészen elállja, s a járás-kelést akadályozza, gondoljuk meg, hogy ez az ősi 
gyülekezés módjának hűséges folytatása.”19 Az említett oklevelekből a vasár-
nap délelőtti gyülekezés joga aligha vezethető le. Itt is egy korábban kialakult 
és élő szokást érezhetett a nép ősi jognak. 

Mintegy évtizeddel korábbi az az adat, mely a székesfehérvári napszámo-
sok hétköznapi gyülekezéséről, a munkaadók vásáráról szól. Az egyik helyi új-
ság gúnyoros hangon írt a várakozás térsége, az emberpiac áttelepítéséről. 
„Áthelyezett köpködő banda. A napszámosok eddig mindig a szinház előtt tar-
tották gyüléseiket és szívták illő következmények mellett a szivarvéget és a ba-
gót. A kegyetlen rendőrkapitány eltiltotta, hogy a Múzsák épületének árnyéká-
ban huzzák meg magukat s a szinháznak tovább is valami galeriás magazin jel-
legét kölcsönözzék s most menhelyüket a Szilágyi előtt ütötték föl.”20 Vagyis a 
megyeszékhelyen az ünnepi fórumon kívül hétköznapokon működött az em-
bervásár. A hatóság korlátozó, talán indokolt fellépése itt is megtörtént. A hír-
lapi szöveg valószínűleg Szilágyi Géza Úri (ma Jókai) utcai vendéglőjére utalt. 

 
18 Károly 1896–1904. II: 245–247.  
19 Károly 1896–1904. II: 248–249.  
20 Szabadság 1885. július 12. 3.  
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Székesfehérvárt illetően lényegében a kiegyezéstől az 1950-es évek vé-
géig terjedő vizsgált korszak döntő részében, a település, mint törvényható-
sági jogú város – korábbi jogállására figyelemmel – viselhette a szabad királyi 
város megjelölést is. Szarka Géza író, leánygimnáziumi igazgató 1930-ban 
Székesfehérvár viszonyainak keresztmetszetét adta. Leírásából a főteret és a 
parasztság körülményeit jellemző mondatokat idézem, ismertetem. A haj-
dani Fehérvár szíve a Városház tér, csonka Magyarország egyik legszebb ba-
rokk tere. Itt a gazdagon díszitett, Mária Terézia korabeli püspöki palota, a 
zöldpatinás barokk Városház és a barátok temploma. Ide nyílott tornyaival a 
török alatt elpusztult Nagyboldogasszony székesegyház, Mohács előtt a kirá-
lyok koronázási és temetkezési helye. A Városház terén a magyar történelem 
nagyszerű eseményei játszódtak le. Ez volt a hajdani vár főtere. Itt tartották 
a törvénynapokat. Itt járt Szent István és Imre herceg nevelőjével, Szent Gel-
lérttel. Mátyás király itt vezette feleségét, Beatrixet óriási pompa közepette. 
A tér a barokk Fehérváron is megtartotta uralkodó, központi jellegét. Tíz utca 
nyílik belőle, itt találkozik a klérus utcája a kereskedők és iparosok utcáival. 
„Itt országol vasárnap délelőttönként (külön néprajzi érdekességként) a felső-
városi gazdák kékbeli parlamentje… Az egyház nagy társadalmi és kulturális 
jelentősége, Budapest közelsége és a vármegye nagybirtokos jellege hat a város 
fejlődésére determinálóan.” A 40 000 lakos nagyobb része (52 %) iparos és 
földművelő. Székesfehérvár tehát iparos és földművelő jellegű város. Lelki 
habitusában meglehetősen konzervatív és feltétlenül nemzeti érzelmű. 

 „A fehérvári gazda-polgár specifikus arc a város társadalmában. A város 
két végén – a Felső- és Alsóvárosban telepedett meg. A férfija megtartotta egy-
szerű kékbeli népviseletét.” Túlnyomó többségében katolikus, konzervatív. A 
városi politikában általában ellenzéki. A 2000 gazda közül csak 400-nak van 
10 holdnál több földje, kb. 1600-nak 10 holdnál kevesebb van, és ezek között 
is sok a törpebirtokos. A város igen helyes gazdasági és szociális érzékkel 
részben eladásra kiparcelláztatta, részben 2-4 holdas parcellákban bérbe 
adta a gazdák számára 5598 holdnyi földjét. „Ez a paraszt meglehetősen bi-
zalmatlan, osztálytudatosságában úrellenes és nehezen mozdítható. A városi 
politikában legtöbbször nem tudja súlyát kellően érvényesíteni.” Az I. világhá-
ború után néhány évig többségben volt a város parlamentjében, de a kellő 
politikai iskolázottság hiánya miatt nem tudta magát produktívvá tenni. Nem 
tudja kiélni akarati energiáját, leginkább meddő ellenzéki. A város lakosságá-
nak 20 %-a paraszt, ami megdönti a „Fehérvár parasztváros” legendát. A 
gazda rétegnek speciális gazdasági produktuma nincs. A város vezető rétege 
a lateiner osztály. A 140 törvényhatósági bizottsági tagból a papsággal együtt 
kb. 70 lateiner, holott arányszámuk legfeljebb 15 %. A lakosság közömbös a 
közügyek iránt, de erős az etikai érzéke és az öntudatos vallásossága (80 % 
katolikus, 9,5 % református, 7,5 % zsidó, a többi egyéb).21  

 
21 Szarka 1930: 227–235.  
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A leírtakhoz a magam részéről azt tudom hozzátenni, hogy a főtér impo-
záns épületeiben képviseltette magát a bankvilág és a legerősebb, legnívó-
sabb kereskedelem is. Székesfehérvár gazdasági életét, iparát, kereskedel-
mét a mellette fekvő, Szekszárdig terjedő tájegység, a Mezőföld,22 a nagybir-
tokok hazája, az ottani hatalmas méretű földművelés és állattenyésztés köz-
vetlenül befolyásolta. A városban a Szarka által említett két, meghatározó jel-
legű külvároson kívül más külvárosokban is éltek parasztok, parasztpolgá-
rok. Így Palotavárosban és Vizivárosban. A szegényebb sorsú földművelők 
pedig a távolabbi Öreghegyre, Maroshegyre, Szárazrétre vonultak ki. A leg-
módosabbak, a legkarakterisztikusabbak a hagyományőrző felsővárosiak 
voltak. A kézműves, céhes alapokon fejlődött, számottevő iparos réteg, vala-
mint a kisebb-nagyobb üzemek, gyárak egyrészt a Mezőföld termelésének 
eredményeit dolgozták fel, másrészt a város, a megye, sőt az ezeken túli terü-
letek részére állítottak elő árut. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtize-
deitől felfutó építkezések nyomán figyelemre méltó volt az építőmunkások 
(kőműves, ács, cserepes) száma is. Farkas Gábor levéltár igazgató, az agrár 
tevékenységgel összefüggésben említette, hogy a 20. század elején a város 
vezetése a napszámosréteg megtartása érdekében nem kívánt nagymértékű 
gyáripari fejlesztést.23 Az 1930-as évek második felétől azonban ez is bekö-
vetkezett. A 20. század eleje óta a városban a mezőgazdasági munkások 
száma egyre csökkent. Megfigyelhető volt ugyanakkor a kisegzisztenciák gya-
rapodása.  

 

Népi tanácskozás  

A nagy katolikus hagyományokkal rendelkező megyeszékhely, Székesfe-
hérvár Belvárosában vasárnap délelőtt szinte minden órában misét tartottak 
valamelyik impozáns méretű templomban. A parasztság a ferences rendiek, 
vagyis a Barátok templomában 10 órakor kezdődő misét látogatta. Számbe-
lileg legtöbben a Felsőváros vallásos, módos parasztpolgárai voltak. Különös 
gonddal készültek, tisztálkodtak, borotválkoztak, régebben kékszínű posztó, 
aztán a II. világháború után fekete, szövet anyagú ünnepi ruhát öltöttek. Te-
hát „puccba vágták magukat, úgy mentek.” Alkalomtól, idejüktől függően a kö-
zelebbi Szent Sebestyén templomba és a Székesegyházba, vagyis Nagytemp-
lomba szintén jártak. A ferenceseknél ugyanígy megjelent a parasztság az Al-
sóvárosból, Palotavárosból és Vízivárosból. Az iparosokat főleg az építőmun-
kások, illetve a szakma mellett földdel is rendelkezők egy része képviselte.  

Az azonos irányból érkező parasztemberek már a mise előtt találkoztak, 
bevárták egymást, de különösen a templomból kijövet összeálltak. „Sokszor 
tele vót az egész tér, nemcsak a járda, hanem az út is tele vót, csakúgy 

 
 
23 Farkas 1975: 1033–1043. 
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sötétedett.” Jobbára hárman, négyen, öten beszélgettek együtt, de hétnél töb-
ben semmiképp. A legkülönbözőbb témákról váltottak szót, így főleg a szá-
mukra életbevágóan fontos időjárásról, termésről, munkavégzésről, beszer-
zési lehetőségről, árakról, üzleti ügyekről. Az ünnephez illő tartással, kimér-
ten, méltóságteljesen, megfontoltan viselkedtek. A kizárólag férfiemberek al-
kotta csoportok bizonyos mértékig tükrözték a foglalkozás, a vagyoni helyzet 
és a korosztály szerinti megoszlást, de elkülönülhettek aszerint is, hogy ki-ki 
a város melyik részén lakott. A parasztok a templom és a Városház közötti 
területet foglalták el, míg az építők, az építőipari munkások a Püspökség előtt 
csoportosultak. A többi iparos közöttük, de inkább a parasztgazdák oldalán 
helyezkedett el. A felsővárosiak a Viziváros szétszórtan lakó, kisszámú föld-
művesével együtt a templom falához közelebb, azt mintegy félkörbe ölelve 
álldogáltak. Az alsóvárosiakhoz az egyéb tekintetben is hozzájuk hasonlító, 
de szegényebb palotavárosiak csatlakoztak. Ők a Városházhoz estek köze-
lebb. A 20. századra az egyes városrészek parasztsága közötti ellentétek 
egyre inkább elsimultak, a II. világháború után pedig a még meglévő határok, 
különbségek is csaknem elmosódtak. A más-más városrészbeliek jól ismer-
ték, és általában tisztelték egymást, bár a felsővárosiak tudatában voltak gaz-
dasági fölényüknek, az alsóvárosiak viszont némileg műveltebbnek tartották 
magukat. Mindez a téren is érezhető volt.  
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A gazdák csoportjukba befogadták a kevésbé módos, akár a napszámos 
embert is. Mégis tapasztalható volt, hogy valamelyest „külön áltak a szólittók, 
a munkába hivók azoktól, akik a szólittást várták, vagy éppen a maguknak való 
emberek csoportjához tartoztak.” A tér egyébként még a 20. század elején is 
hétköznap az áruk, főleg a mezőgazdasági termékek, különösen a tojás és a 
tejtermékek piaca volt, vasárnap viszont a munkaerőé is. A megjelenők egy 
része munkaadó vagy munkavállaló volt. A gazdaember, mikor otthonról el-
indult már tudta, hogy a következő héten milyen mezőgazdasági munkához 
hány emberre lesz szüksége, akiket felfogadhat. De ha a gazdaság iparost kí-
vánt, azt is talált a téren. Az építőmesterek éppen úgy ide jöttek munkásért, 
mint azok az iparűzők, akiknek mezőgazdasági földjük, szőlőjük műveléséhez 
napszámosra, fogatra, vagy éppen árujuk szállításához fuvarosra volt szük-
ségük. Mindezek ismeretében a másik oldal képviselői, a munkát vállalók is 
megjelentek.  

A parasztemberek, különösen kora tavasztól a tél elejéig, mise után fél ti-
zenegy, tizenegy órától fél tizenkettőig, vagy éppen délig töltötték a téren ide-
jüket. Nemcsak az enyhébb időjárás biztosította kellemesebb együttlét miatt, 
hanem a gazdálkodás szüksége is így kívánta. Általános vélemény volt, hogy 
egy családnak kb. 15 kh föld biztosít megélhetést. A több-bel rendelkezőknek 
munkásra, a kisebb tulajdonúaknak munkából származó pénzre, vagy termé-
szetbeni bevételre volt szükségük. Az egymásra találás, a szóbeli szerződés 
megkötése a Városház előtt történt. A gazdák a jogszabályok és a jogszokások 
keretei között szőlőbeli munkákra (nyitás, metszés, kapálás, permetezés, ta-
karás, stb.), szénakaszálásra, kukoricakapálásra, -törésre, -szárvágásra, 
krumli-, répafelszedésre, vermelésre fogadtak fel napszámost. Az alkalmi 
munkavállalók nagyobbrészt fehérváriak voltak, az említett paraszti város-
részeken kívül a külsőbb területeken élők, a kifejezetten szegény réteg kép-
viselőiből kerültek ki. A 10-15 km-nél közelebb eső falvak némelyikének (Pá-
kozd, Aba, Sárkeresztúr, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Úrhida, Sárszentmihály, 
illetve a nem önálló Csala) lakóiból is szivárogtak be kisebb számban. A nap-
számosok lehetőleg a lakásukhoz közelebb eső gazdák földjén vállaltak mun-
kát. A felsővárosiaknál az öreghegyiek, pákozdiak; az alsóvárosiaknál a ma-
roshegyiek, abaiak és így tovább. A gazda, illetve a napszámos családok közt 
kialakult kapcsolatok hosszú éveken, akár egy életen át tarthattak. Nem egy 
esetben apáról fiúra öröklődtek. Már kölcsönösen számítottak egymásra, szá-
montartották a másik igényét. Ez esetben vasárnap délelőtt inkább csak a 
munkakezdés időpontjának megbeszélésére került sor. A felfogadást már ez 
is magában foglalta („Imre vagy Pista, ami vót a körösztneve, mikor kezdjük el 
a kukorica kapállását, vagy a szénakaszállást?”) Az egyébként részért végzett 
aratásnál különösen tartós volt a viszony. Ám ilyenkor is a templom előtt be-
szélte meg a gazda és aratója, hogy mikor mennek megszemlélni a gabonát,  
 
 



 
89 

mikor határozzák meg a vágás kezdetének időpontját. Vagyis egyszerűbb jog-
viszony esetén azonnal létrejött a szerződés, míg bonyolultabb esetben csak 
az első megbeszélést ejtették meg.  

Kevésbé tartós kapcsolatnál is a gazda szólította meg a napszámost. „Az 
emberfia megkérdezte azt a napszámost, hogy ráérne-e a héten ekkor, ennyi 
napra. Ha nem gyütt, az ember szót másiknak. Ha három vagy öt köllött, az 
emberfia megmonta eggynek, hogy szeggy magad mellé, asztán az összeszette.” 
A célszerűség is azt kívánta, hogy egymást ismerő, összedolgozni tudó embe-
rekből álljon a munkát végző közösség. A napszám összegét általában meg 
sem említették, mindegyik fél számára ismert, köztudott volt az. Máskor, ha 
nem volt tartós a felek közti kapcsolat, úgy szóbahozták az összeget. A napi 
árfolyamot ilyenkor is mindegyik fél ismerte. Ez a környékbeli uradalmaké-
hoz, falusi gazdákéhoz képest magas volt. A heti napszámbért a munka vé-
geztével, szombaton este vagy a következő vasárnap délelőttjén a téren fi-
zette ki a munkaadó. A felfogadás főleg tavasszal és ősszel történt néhány 
napra, esetleg egy-két hétre.  

A gazdaemberek, ha a szükség úgy kívánta, megszólították az iparosokat 
is. „Az embernek köllött eggy kümüves vagy tetőfödő, akkor az ember odament 
hozzá. Megbeszéte vele mikor ér rá, hugyan tud együnnyi. Asztán együtt meg-
níztík a munkát, az ember megeggyezett vele. Nem köllött emenyi a lakására, 
az ember ott a városba, a Városháza előtt mindent el tudott intéznyi.”  

A földtulajdonos iparosoktól az igavonóval rendelkező parasztok, szintén 
a téren vállalták el a terület megművelését. (Szántás, vetés, kukoricakapálás 
lóval, stb.)  

Az építőipari munkásság vasárnap délelőttje a térhez kapcsolódott, de a 
kötöttségektől, a hagyományos elemektől sokkal inkább mentes volt, mint a 
parasztságé. Másak voltak viselkedésének normái. A parasztokhoz képest ke-
vésbé voltak vallásosak, így templomba sem minden vasárnap mentek. A te-
ret a Püspökség sarkától egészen a Pollák üzletig, a Lakatos utca sarkáig el-
foglalták. Helyükhöz kevésbé kötődtek, jobban mozogtak, sétáltak a korzón, 
a Nádor utcán és a Zichy ligetben. Beszélgetni főleg a Városház terén álltak 
meg, szót váltottak a gazdasági helyzetről, a kereseti lehetőségekről, a mun-
kahelyekről. „Mindig összegyüttek az ácsok, kümüvesek, cserepesek, ilyenfélék 
a Püspökség előtt. Egymássa mindenrül beszégettek, kimentek a ligetbe, ahun 
vót térzene, katonai zenekar játszott. Ha esső vót, jobban szétszóróttak. Alá 
átak a kapuknak, ki hova tudott. Legtöbben bementek valahová meginnya egy 
pohárra, hogy talán majd addig eláll az esső.” A munkások a téren jöttek-men-
tek, megálltak, beszélgettek. Ide érkeztek a kisebb mesterek, vagy nagyobb 
cégek megbízásából a munkavezetők, a pallérok, és összegyűjtöttek annyi 
embert, amennyire szükségük volt. „Gyüttek, szótak: – Dógozó Pista? Köllene  
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eggy ember! – Merre, hosszi időre? Ha megmonta, megkérdeztem, mennyi a 
péz? Naggyábú tutta az emberfia, hogy akkor mit füzettek, aszt meg is kapta. 
Alkudozás nem vót.”  

Az együttlét érdekében akkor is a térre mentek, ha nem volt munkájuk. 
„Nem direkt ulyannal át össze az ember, mer mit tuttam én, hogy a másik tud-
e helet annyi, ide vagy oda köll-e ember. Megátunk, asztán beszégettünk, mikor 
a munkárul, mikor másrul. A fiatalok ugye, nemcsak a munkárul akarnak be-
szényi. A fiatalabbak is ahogy megismerték a munkahelyen az idősebb segéde-
ket, asztán azokka is beszétek.”  

A parasztok, az iparosok tehát fél tizenkettőig-délig maradtak. Utána ha-
zafelé indultak, de a beszélgetés folytatása végett az útbaeső kocsmák, ven-
déglők valamelyikébe betértek. A felsővárosiak kizárólag a városrészükbe 
tartozóba, a két világháború között különösen a Jankovics-, Antal-, Stéger-, 
Botos-vendéglőbe mentek. Egy-két pohár bor után ebédre érkeztek haza, 
amit az asszonyok akkorra elkészítettek. A nők ugyanis a mise végeztével si-
ettek haza a főzést befejezni, esetleg csak melegíteni.  

A politikai, társadalmi, gazdasági változások jelentősen befolyásolták a tér 
vasárnap délelőtti életét. A II. világháborút megelőző bevonulások, majd a ka-
tonáskodások csökkentették a megjelenők számát, hatottak a munkaerő ke-
resletre-kínálatra. 1945 után, ahogy a város parasztsága egy kicsit erőre ka-
pott, ismét kivette részét a társadalmi élet eme formájából. Azonban ahogy 
Székesfehérvár iparosodott, úgy kopott el a napszámos munka, és vele együtt 
a téren az arra várók serege is. Pár év múltán a beruházásokhoz, építkezések-
hez mind több pénzügyi fedezet állt rendelkezésre, így a munkalehetőségek 
növekedésével az építőiparban dolgozók már nem jártak a Püspökség elé. Az 
1950-es évek politikai viszonyai azt sem tették lehetővé, hogy a parasztok 
csoportosan gyülekezzenek. Az átmeneti szünet után az évtized végén feltá-
madó gyakorlatot az 1960 körül bekövetkezett mezőgazdasági szocializálás, 
termelőszövetkezeti szervezés szüntette meg.24 Az új életforma keretei kö-
zött a paraszti fórumnak már nem lett volna értelme, nem volt rá szükség, 
nem volt rá lehetőség. 

A parasztfórum létének kezdete Székesfehérváron sem határozható meg 
pontosan. A korábbi hagyományokon kívül tartalmát áttételesen befolyásol-
ták a reformkori és az 1848. áprilisi törvények, a későbbi császári pátensek. 
A neoabszolutizmus idejének gyülekezési tilalma, egyéb korlátozásai után az 
1867-es osztrák-magyar kiegyezés körül jöttek létre (újra) azok a feltételek, 
melyek a szokás, a fórum fennállását az 1950-es évek végéig, lényegében azo-
nos formában és tartalommal, biztosították. 

 

 
24 A fontosabb adatközlők: Horváth György (1908), Józsa István (1908), Tiringer Julianna 

(1909), Botos József (1910), Boda István (1913), Végh István (1913), Máté János (1920). 
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Viselet és parlament  

A „gazdák kékbeli parlamentje” kifejezésről külön is kell szólni. A székes-
fehérvári vasárnap délelőttök fóruma alapvetően a gazdáké, a földtulajdon-
nal rendelkező parasztpolgároké volt. Ők még a 20. század első harmadában 
is a módosságot kifejező, ünnepi posztó viseletben, csizmában, kalappal a fe-
jükön jelentek meg. Akár a szabadkaiak, kék posztóban. Sötétkék kabátjuk, 
nadrágjuk a makói feketéhez is közel állt. (Számos más településen ilyen 
anyagú és színű volt a tehetős parasztság ünnepi népviselete.) Jankovich Fe-
renc, a székesfehérvári származású író a 19-20. század fordulóján éles szem-
ével észlelte, hogy városa parasztpolgárai mennyire ragaszkodnak hagyomá-
nyos viseletükhöz. Jobban és tovább, mint a megyeszékhelyre a környékbeli 
településekről beköltöző falusiak. A betelepült parasztok öltözetükben ha-
marabb polgárosodtak (vasalt nadrág, cipő), mint a helybeli parasztpolgárok. 
Rokonát, Tóth sógorbácsit az író így festette le: ezüstgombos kék mentében, 
zsinóros nadrágban, rózsás csizmában járt, a fején kucsmával. Az asszimilá-
lódó németajkú helyi polgárok sima feketében, vágott csizmában, lapos, 
nagyszélű kalapban indultak a vasárnapi misére, a már inkább csak nevében 
német, vagyis ciszterci templomba.25 A kék posztóruha aztán éppen magya-
rosodásuk révén a fehérvári parasztpolgárok általános viseletévé vált.26 

A világi, egyházi, gazdasági hatalom reprezentatív épületével övezett tér a 
parasztpolgárok számára színhelye volt a közösségbe tartozást jelző megmu-
tatkozásnak; a társadalmi, rokoni, családi kapcsolatok fenntartásának; a hí-
rek cseréjének; a világ, a város ügyei mellett, sőt azokat megelőzően a pa-
raszttársadalmat érdeklő és érintő kérdések megbeszélésének, megvitatásá-
nak. Ahogy a parlament az ország ügyeivel, úgy az ünnepi kékbe, a posztóvi-
seletbe öltözött paraszttársadalom az őket érintő körülményekkel, feladatok-
kal, a tennivalók végrehajtásával, ezek határidejével foglalkozott. Így lehet in-
dokolt vele kapcsolatban a parlament, vagy akár a fórum megjelölés.  

 

Összegzés  

Általános jelleggel, illetve Székesfehérvárhoz kapcsolódóan az alábbiakat 
lehet elmondani. A 19. század elejétől a 20. közepéig vasárnap délelőttönként 
a városok főterén férfiakból álló népi tanácskozás, fórum alakult ki, illetve élt. 
Főleg a templomi szertartás után, részben alatta, az ünneplőbe öltözött tö-
meg délig ott kaszinózott. Az ország-világ dolgairól és az őket érintő életvi-
szonyokról tárgyalt, cserélt híreket. A társadalmi, közösségi élet eme  
színterén a résztvevők a közvéleményt formálták, alakították, abban működ-
tek közre. A jelenlévő férfiak főleg a parasztság soraiból kerültek ki, de más  
 

 
25 Jankovich 1967: 76, 102.  
26 Demeter–Gelencsér 1990: 12.  
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rétegek is képviseltették magukat. A pár órás együttlét idején mezőgazdasági 
és iparosi munkákra szerződéseket is kötöttek, vagy azokat legalább előké-
szítették. 

A települések főterén, piacán, frekventált térségében hétköznapokon a 
munkát keresők, a felfogadásra várók gyűltek össze. Jó esetben itt is a munka 
világába tartozó megállapodások jöttek össze. A szintén férfiakból álló, ki-
sebb-nagyobb csoportnak más volt az öltözete és viselkedése, mint a vasár-
napi fórumon megjelenőknek. Rájuk és az elfoglalt térségre inkább illett az 
embervásár, legényvásár, munkapiac, netán a gúnyos köpködő megjelölés.  

A hatóságok és a rendelkezésük alatt álló rendfenntartó szervek sokszor 
nem nézték jó szemmel egyik típusú csoportosulást sem. Valós vagy eltúlzott 
okkal, ürüggyel, máskor puszta aggodalomból igyekeztek korlátok közé szo-
rítani. Amivel szemben több településen az összegyülekezettek azt tartották, 
hogy nekik ehhez régtől fogva, ősi joguk van. Minden évszakban éltek is az 
őket illető juss-sal.  

Történeti és néprajzi kutatások, a szociográfia és a szépirodalom legis-
mertebbé az alföldi városok fórummá alakuló gyakorlatát és a munkapiacok 
eltérő jellegű funkcióját, működését tette. Indokoltan, figyelemmel a szokás-
gyakorlás alföldi intenzitására.  

Székesfehérváron a 20. század közepéig terjedő bő évszázados időszak-
ban, a város társadalmi életének feltűnő, jellegzetes eleme volt a férfiak va-
sárnap délelőtti fóruma. A szokást követve döntően a parasztság (több réte-
gével), továbbá az iparosok és a mezőgazdasági vagy ipari (főleg építő) mun-
kára várók jöttek össze. A megjelenés, viselkedés, beszélgetés, tárgyalás a va-
sárnaphoz, az egyházi szertartás utáni órákhoz, a helyszínhez, a nagymúltú, 
kiemelkedő szerepű, szépségű épületekhez méltó volt. A parasztpolgárok 
szép ünnepi viselete is a hagyományokat tükrözte. A főtéri jelenléthez társa-
dalmi kapcsolatépítések és jogszokások fűződtek. 

A főtéren a 20. század első felében vasárnap délelőtt a társas együttlét te-
hát döntően paraszti, részben iparos jellegű volt. A város központi tere a pa-
rasztság számára az ünnepi megnyilatkozás és a munkaszervezés legfőbb 
helyszíne volt. A két elem együttes jelenléte teszi különösen figyelemre mél-
tóvá a közös időtöltést. A merőben más jellegű korzózás a fentebb említett 
területeken inkább vasárnap délután zajlott. A város tehetősebb rétegén kí-
vül akkor megjelentek a cselédek és a sorkatonák is.  

A székesfehérvári Városház tér vasárnap délelőttje jelentős hasonlóságo-
kat mutat a debrecenivel, és több-keveset más települések főtéri gyülekezé-
seivel. Mindezeken túl a fórum és az embervásár kárpát-medencei, sőt azon 
kívüli jelenségnek tekinthető.  
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