
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 

A vásárok néprajzi kutatásához 
Az árucsere - a javak cseréje - kutatása 

A vásárok néprajzi kutatása az árucsere kutatásának tárgykörébe tartozik. Minthogy az árucsere 
kifejezés a közgazdaságtan meghatározot t tartalmú terminusa és mint ilyen, csak az árutermelésre való 
áttérés utáni adas-vevésre vonatkozhat , a népra jz tudomány kevésbé használhatja. Hiszen az áruterme-
lésre való áttérés előtt is volt adás-vevés, folyt a javak cseréje; arról nem is szólva, hogy egyugyanazon 
közösségben is az árutermelésre való áttérés nem minden termékre, terményre vonatkozóan ment végbe 
azonos időben, egyszerre. Ilyen meggondolásból ajánljuk az árucsere kifejezés helyett a javak cseréje 
(exchange of goods) terminus hasznalatát. A javak cseréje kifejezés használata azért is jobb az árucsere 
kifejezésnél, mert rendkívüli módon kiterjeszti, kitágítja, általánosítja az adás-vevés, a szerzés 
tárgykörét . Az nemcsak az árura, tehát élelmiszerre, ruhazati cikkekre, anyagokra, bútorokra, üveg- és 
kerámiatárgyakra, a legkülönfélébb eszközökre stb. vonatkozik , hanem magába foglalja a szellemi 
javakat, sőt a munkae rő adását-vevését is, általában mindent , amit az egyik ember átad cserébe, 
ideiglenesen vagy örökre , pénzért vagy más értékközvetí tőért , odaajándékoz, hagyományoz a másik 
embernek vagy éppen ellop, nyer stb., azaz valamilyen ú t o n - m ó d o n valamit szerez, magáévá tesz. 

Mióta a javak cseréjét ilyen széles körben kutatják, igen megnőtt az érdeklődés világszerte a javak 
cseréje, története, fajtái, esetleges és rendszeres, ösztönös és szervezett alkalmai, a nozzá f ű z ő d ő 
szokások, hiedelmek, a vele kapcsolatos nyelvi tényezők, migrációk, az árak és azok alakulásai, a 
mértékek és azok vándorlásai, változásai, az egész folyamat etnikai sajátosságai iránt. Az adás-vevést 
alapvetően befolyásolta a mindenkori társadalmi berendezkedés. Ezért beszélünk törzsi, ókori, feudális 
(rendi), kapitalista (polgári) és szocialista kori vásárról. A népra jz tudományban korábban a település-
építkezés-lakásbelso hármas tagoltságú, de szorosan összetar tozó és végül is egységes tárgykörét 
tekintették a népélet egésze megismerése szempontjából a legjobb, a legalkalmasabb tárgykörnek, mer t 
úgy vélték, hogy a népélet egészére a legtöbb és a legjobb ínformációt nyújt ja . A történeti igényű és 
társadalmi szempontú népra jz tudománynak kellett k ibontakoznia ahhoz, hogy napjainkra sokan már a 
javak cseréje tárgykört tekintik a népélet egésze megismerése szempontjából a legtöbb és minőségileg is 
jó, sót az egyes tényezők messze vivo összefüggései miatt a legjobb ínformációt szolgáltató tárgykörnek. 
Ennek a felismerésnek köszönhetően a javak cseréje, kutatása az egész világon, így nálunk is erőteljesen 
fellendült. Az utóbbi tíz-tizenöt évben a magyar népra jz tudomány is egyre fokozódó érdeklődéssel 
fordul a javak cseréje tárgyköre, illetve a javak cseréje egyes fajtái, előszeretettel a hagyományokkal teljes 
formái - mint amilyen például a vásár is - felé. A nagy egészet, a javak cseréje etnokulturális 
komplexumát vizsgáló kutatások-feldolgozások mellett széles körben folynak lokális munkálatok is. 
Ennek tekintélyes részét a helytörténeti-néprajzi-honismereti mozgalomban részt vevő úgynevezett 
társadalmi gyűj tők végzik. Nagyon sok az e tárgykörbe vágó publikáció, sőt a rendszerezés felé is 
megtet tük az első lépéseket. Ezt a kérdőívet is azért állítottuk össze, hogy mind a szakembereknek, mind 
pedig a társadalmi gyűj tőknek, kuta tóknak megkönnyítsük és szakszerűbbé tegyük a kutatást. 

A javak cseréjének két alapvető formája ismeretes: a csere (tényleges csere; ennek egyik fajtája az 
úgynevezett néma csere) és az értékközvetítővel történő adás-vevés. Az értékközvetí tő a természeti 
népeknél, a kezdetleges társadalmakban szinte bármi lehet, amit a közösség értékközvetí tőnek elfogad: 
például kutyafog; de lehet valamilyen ritka mag, termés is, akárcsak fém (nemesfém), gyémánt, drágakő 
vagy csak üvegdarab stb. És csak ezek után pénz, mégpedig a pénz három fajtája: a kezdetleges pénz , a 
közönséges pénz és a fejlett vagy továbbfejlesztett pénz, jobban mondva fizetési eszköz vagy mód; 
például atutalás. A cserének is, az értékközvetítővel tör ténő adás-vevésnek is megvan a maga sajátos 
története, gazdasági, társadalmi és kulturális meghatározottsága. A cserének is kifejlődteK sajátos 
alkalmai: általános volt például az egymás közti csere, de cserevásárokról is tudunk , sőt legújabban, a 
modern gazdálkodás körében is például cseretelepekről, csereműhelyekről hallhatunk. A cserével 
kapcsolatosan kell felhívni a figyelmet arra, hogy minden még oly régi és kezdetleges adás-vevési, 
szerzési folyamatnak is vannak túlélői, mai viszonyaink közt is meglevő, hatásos és használatos tényezői . 

Az értékközvetítővel tör ténő adás-vevésnek is több formáját tart juk számon: itt is ismeretes például 



az egymás köz t i adásvétel, de fontosabb a piac, amelynek különleges fajtája a hetipiac vagy heti vásár, és 
a nemcsak helyileg jelentős, hanem nagy területekre kiható gazdasági, társadalmi és kulturális esemény 
számba menő etnokulturális egység: a vásár. A vásárnak is számos fajtája ismeretes: hónapos vásár, 
országos vagy nagyvásár, árumintavásár, nemzeti és nemzetközi vásár. Az értékközvetítővel történő 
adás-vevés formák, szerzési lehetőségek fontos csoport já t alkotják a holtok (műhelybolt , szakbolt, 
vegyeskereskedés, szatócsüzlet stb.), a belőlük kifej lődött áruházak (szakáruházak). Mindezek az 
alkalmak, a javak cséréjének legkülönbözőbb formái szorosan összefüggenek a mindenkori tulajdonvi-
szonyokéi, illetve a jogviszonyok kai és joghagyományok kai, a termeléssel, a kérdéses helység vagy 
terület földrajzi (talaj-, klíma- stb., út- és közlekedési-szállítási) adottságaival, a terület részvételével a 
táji, esetleg az országos munkamegosztásban, a lakosság kulturális-muveltségi viszonyaival és nem 
utolsósorban közigazgatási, politikai feltételeivel, törekvéseivel. A fenti összefüggésrendszer érintőleges 
említése is azt bizonyítja, hogy a javak cseréjének az adott népélet minden tényezőjére hatása van. A 
javak cseréje közvetlen mozzanatai , de a közvetettek is alapvetően meghatározzák az életmódot, illetve 
az é le tmódokat . Ezért a javak cseréje néprajzi kutatasa az életmódkutatások szempont jából is 
nélkülözhetetlen. A javak cseréje néprajzi kutatása éppenúey lehet történeti néprajzi kutatás, min t ahogy 
jelenkutatás is lehet, hasonlóan minden más néprajzi tárgykörhöz. Nagy előnye a javak cseréje néprajzi 
kutatásának több más tárgykör vizsgálatával szemben az, hogy egyes fázisai könnyen és viszonylag 
pontosan térképezhetők, valamint az, hogy természetéből következően statisztikailag is jól körülhatárol-
hatók. 

Kérdőívünk nem a javak cseréjének egészére, hanem csak az egyik legismertebb, mind a történeti, 
mind a néprajzi kutatásokban, illetve mind a szépirodalomban, m i n a p e d i g a képzőművészetben 
legtöbbször ábrázolt javak cseréje formára, a vásárra vonatkozik. Mielott a kérdéseket feltennénk, 
szükségesnek látjuk felsorolni azokat a munkákat , amelyekben kutatásaink megkezdése előtt vásáraink 
vagy vasárunk legfontosabb adatainak utánanézhetünk. A következő bibliográfia arra is szolgál, hogy ne 
kerülje el f igyelmünket: a vásár is történeti kategória, a századok folyamán számos változáson ment 
keresztül, a megismerésük csak akkor lehetséges, ha kutatásainknál a történetiség szempontjai t 
betartjuk. Ennek legkézenfekvőbb módja az, hogy minden alábbi kérdést legalább három időpontban 
igyekszünk megválaszolni. Ajánl juk, hogy a kérdésekre adandó válaszokat a középkori , az 1840-1870 és 
1910-1930 közöt t i időszakra vonatkozva adják meg. Természetesnek tar t juk, hogy a jelen állapotok, a 
javak cseréje különböző, most érvényes formáinak, egyes tényezői összefüggéseinek vizsgálatából 
induljanak ki. 

A. Elméleti munkák: 1. Kós Károly: Az árucsere néprajza. Népélet és hagyomány. Bukarest, 1972. 
7-51.; 2. Kós Károly: Vásárok és videkek. Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 1976. 326-380; 3. 
Dankó Imre: A magyar vásárok funkciói. A ha jdúböszörményi Hajdúsági Múzeum Évkönyve I. 
Ha jdúböszörmény , 1973. 155-167.; 4. Dankó Imre: Irodalmi tájékoztato a javak cseréje magyar 
néprajzi kutatásához. Arator . Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Bp., 1987.207-214. 

B. Adattárak, lexikonok, kézikönyvek: 5. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I - IV. 
Pést, 1851. Reprint kiadása is van.; 6. Illéssy János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. Bp., 1898.; Illéssy 
János: Vásárszabadalmak jegyzéke. Bp., 1902.; 8. A Magyarországon tartani szokott országos (kirakodo-
s marha-) és heti vásárok jegyzéke. A kereskedelemügyi m. k. ministeriumban létező hivatalos 
kimutatások alapján betűrendben összeállítva. H . és év n. (Bp. 1892).; 9. Kolozsváry Sándor-Óváry 
Kelemen: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Corpus Statutorum. I -V . Bp. 
1885-1897.; 10. Mendöl Ti bor: Általános településföldrajz. Bp., 1963.; 11. Éri István-Nagy Lajos-
Nagybákay Péter (szerk.): A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának ka tasz te reH-I I . Bp. 
1975-1976.; 12. Bácskai Vera-Nagy Lajos: Piackörzetek, p iacközpontok és városok Magyarországon 
1828-ban. Bp., 1984.; 13. Csalog Zsolt: Paraszti kereskedelem és munkamigráció. Kérdőív a palóckutatás 
számára. Palóc Kutatás Módszertani Közlemények XVI. Eger, 1973.; 14. Domonkos Ottó-Kiss 
Mária-Nagyhákay Péter (szerk.): A magyarországi árszabások Forrásanyagának katasztere 1463-1848. 
I - D . Bp., 1986. 

C. Település-, társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti összefoglalások, helytörténeti munkák. 15. 
Áttanulmányozandók a mezővárosi fejlődéssel, a mezővárosok kialakulásával, életével, jellegzetessége-
ikkel foglalkozó munkák: Mályus Elemér: A mezővárosi fejlődés. Tanulmányok a parasztság történeté-
hez Magyarországon a XV. században. Bp., 1953.; Bácskay Vera: Magyar Mezővárosok a XV. 
században. Értekezések a Történet i T u d o m á n y o k Köréből 37. Bp., 1965.; Fügedi Erik: Mezővárosaink 
kialakulása a XIV. században. Bp., 1972.; Vagács András: Vásárvonalak a Kárpátok vidékén. Bp., 1946.; 
Major Jenő: A magyar városok es városhálózat kialakulásának kezdetei. Bp., 1966. stb. - Át tanulmányo-
zandók az egyes gazdaságtörténeti, közgazdasági, helytörténeti sorozatok, illetve azoknak a vásárokkal 
foglalkozó részei: a Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország vármegyéi és városai c. sorozat 
kötetei; A Megyei Monográfiák Magyarország Közgazdasági és Közművelődési Állapota a XIX. Század 
Végén c. sorozat kötetei, valamint a régi és az ú j helytörténeti monográfiáknak a közgazdaságra, a 
piacokra-vásárokra, a kereskedelemre vonatkozó részei. - Át tanulmányozandók az egykori és mai 
újságok, különösen a helyi sajtó évfolyamai, melyek legtöbbször jó helyismereten alapuló részletes, sok 
vonatkozásban alapvető, tehát nélkülözhetetlen felvilágosításokkal szolgálnak a „vásár" felől.; 16. 
Daróczi Lajos: A kereskedelem története különös tekintettel Magyarországra. I—II. Bp. 1902-1909.; 17. 
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországon a három utolsó század alatt. Buda, 
1840. Reprint kiadása is van.; 18. Domanovszky Sándor: A kereskedelem általános története. Bp. 1907.; 



19. Komoróczy György: A magyar kereskedelem története. Bp., 1942.; 20. Hunfalvy János: Hazánk 
közlekedési eszközeiről. Pest, 1967.; 21. Goda Béla: Magyar Hajózás. Bp., 1899.; Magyarország belvízi 
hajózása. Bp., 1899.; 22. Boricsánszky Béla: Magyarország legnevezetesebb kereskedelmi útvonalai a 
XIV. és a XV. században. Földrajzi Közlemények XLII. 1914. 301-307.; li.Gesztelyi Nagy László: A 
Tisza-hajózás. Kecskemét, 1933.; 24. Hanzély János: Magyarország közútjainak története. Bp., I960.; 
25. Gráfik Imre: A magyar fahajózás néprajza. Néprajzi Közlemények XXVI. Bp., 1983.; 26. Gelléri 
Mór: A kiállítások története Magyarorszagon. Magyar ipartörténet II. Bp., 1908. 

D. Módszertani munkák a piacok, vasárok, altalában a javak cseréje néprajzi kutatásához. 27. 
Dankó Imre: A vásárkutatás néprajzi jelentősége. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1973. Debrecen, 
1974. 281-307.; 28. Nagy Ferenc: „Vásárlaistrom". 1842. Adatok a vásárok néprajzához. Közreadja: 
Tálasi István. Ethnographia XC. 1978.510-515.; 29. Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XVI. századi 
Magyarországon. Bp., 1955.; 30. Enyedi György: A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. 
Földrajzi Közlemények LXXXVII. 1963. 4. sz. 313-331.; 31. Székely György: Vidéki termelőágak és 
árukereskedelem a XV-XVI . században. Agrártörténeti Szemle III. 1961. 309-343.; 32. Bácskai Vera: 
Mezőgazdasági árutermelés és árucsere a mezővárosokban a XV. században. Agrártörténeti Szemle VI. 
1984. 1-35.; 33. Somogyi Manó: A hazai vándoripar és vándorkereskedés. Bp., 1905.; 34. Hoffmann 
Mihály-Vágó József-Stranzer Sándor (szerk.): Kereskedők törvénytára. Bp., 1912.; 35. Belitzky János: 
A magyar gabonakivitel története. Bp., 1932.; 36. Diezig Alajos: A vásározás. Debrecen, 1933. és pótlása: 
A vásárok és a vásározás. Debrecen, 1940.; 37. Tarisznyás Márton: A gyergyói kereskedelem néprajzi 
vonatkozásairól. Bukarest, 1970.; 38. Földes László: Csereformák a hagyományos társadalmakban. 
Világosság XV. 1974. 8-9. ; Árucsere és piac a hagyományos társadalmakban. Világosság XVII. 1976. 
343-351.; Tárkány Szűcs Ernő: A vásár jogi népszokásai. Vásártörténet-Hídivásár. Debrecen, 1976. 
333-384.; Magyar jogi népszokások. Társadalomtudományi Könyvtár. Bp., 1981.; Dankó Imre: 
Vándorlás és árucsere. (Vázlat és irodalmi tájékozódás a Kárpát-medencei árucsere és migráció 
kapcsolatának kérdéséhez.) A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1978. Debrecen, 1979. 251-286. 

I. A vásár történeti-társadalmi kérdései 
1. A kutatott helység (vásár) neve, névváltozatai. 
2. A kutatott helység hány és milyen részekből áll. (a különböző részek mikor csatlakoztak a 

helységhez, mennyiben különálló településrészek ezek ma, helynevek stb.)? 
3. A kutatott helység legfontosabb népmozgalmi adatai (népességszám, a népesség megoszlása -

földműves, kisiparos, kiskereskedő, mezőgazdasági munkás, ipari - nagyipari vagy gyári munkás, 
közlekedési dolgozó, tisztviselő stb., az eljáró dolgozók száma, aránya stb. -ha tárnagyság, a belterület 
nagysága, a külterület részei, nagysága, a közlekedés adatai a víziutakról, az országos, megyei, a helyi 
utakról, a vasútról, az utak minősegéről, az útkereszteződésről, az útelágazásokról, a vasútállomásokrol, 
a vasúti teherszállításról, a rakodótér, a vasúti állatfelhajtók, raktárak, a személyforgalom viszonyai, 
vasútállomás helye, nagysága, a vasúti vendéglő, a fuvarosság állapota, aránya a vasút kiépülte előtt és 
ma, a személy- és tehergépkocsi-forgalom nagysága, aránya, az autóbusz-pályaudvar, az autóbusz 
megállói, egyéb közlekedesi eszközök, módok es lehetőségek; a belső közlekedés nagysága, módjai -
gyalogos forgalom - teherhordás, kerékpárhasználat, lovaskocsi, ökrösszekér, szamár-, öszvérfogatolás, 
talicska, tragacs, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi-használat a piactér, a vásár megközelítése, a 
vásári szállítás formái szempontjából; a mezőgazdasági és az ipari termelés megoszlása, aránya, a 
születések és halálesetek száma, bevándorlás vagy elvándorlás adatai, van-e, volt-e természetes 
szaporulat, nő-e, vagy fogy-e a település lakosságának száma stb.). 

4. A kutatott helység településföldrajzi viszonyai, középületei, a piac- és vásárhelyek, a kisvárosi 
üzeletnegyed körülményei, a vásár építményei (utcás, vagy halmazos településről van-e szó, egyéb 
településföldrajzi tényezők, például szórvány, vagy zárt település-e, síksági, hegyvidéki, erdős, 
vizes-mocsaras területen lévő településről van-e szó, az útkereszteződésnél alakult-e ki a piac-vásártér, 
vagy pediig a főutca kiszélesedeséből jött létre; a piac-vásártér települési környezete: központ, 
muhelyboltok, boltok, a községháza-faluháza, a nagyvendéglő, a templom, vagy templomok nelyi, 
mellettük a papilakok és iskolák, a gyógyszertár elhelyezkedése; a csárdák elhelyezkedése a vásár-piac-
térhez viszonyítva, a kocsmák, vendéglők, nagy beálló színekkel; útmenti kutak, itatási lehetőségek, 
éttermek, szállodák; a révek, hidak, vámok, vámhelyek szerepe a helység piaci-vásári forgalmában; 
kovácsműhelyek, malmok helye és szerepe; a belső vásártér és a külső vásártér elkülönülési folyamata, 
egymástól való távolságuk, az egyes részeket összekötő utcák, a piacutcák szerepe; a vásárterek 
tagoltsága: terményvásártér, állatvásártér: baromvásár, de esetleg külön ló-, marha-, sertés-, vagy 
disznó-, juhvásártér stb.; korcsmasor, lacikonyhások sora, fonatossor; szabók, csizmadiák, szűcsök, 
fazekasok, szitások, kötélverők, kádárok, bazárosok, vásznasok, kékfestők, papucsosok stb. sora; 
fások, dinnyések, zöldségesek, gyümölcsösök stb. sora; a mutatványosok vagy komédiások negyede 
stb.; a cédulaház, a vásári hídmérleg-mérlegház helye; a vásárpiactér, vagy terek körülárkolása, 
bekerítése, kapui, kútja vagy kútjai, állandó és ideiglenes sátrak a piac-vásártereken, anyaguk, őrzésük; a 
piac-vásártér neve, a környezet utcáinak, településrészeinek a neve, névváltozásai, például van-e, volt-e 
Piac utca stb.) 



5. A kutatott helység vásáraiban-piacaiban hogyan, mily mértékben mutatkoznak meg a törzsi, az 
ókori, a feudális kon és a kapitalizmus kora továbbélő motívumai, hagyományai (a törzsi vásár 
szűkkörű, vonzáskörzet vol taképpen nincsen, Hlandó vásárhely sem alakult ki, igazán belső vásár, 
amennyiben az adás-vétel az egyes családok, illetve a törzs keretein belül zajlik le leggyakrabban csere 
révén; az ókor i vásár a közélet színtere, nemcsak a szigorúan vett adás-vevésbof áll, a tanítás, a 
bíráskodás, a büntetés-végrehajtás, a politizálás színterei, a vonzáskörzet a városállam területére terjed 
ki, a vásárhely földrajzi-közlekedési adottságainak - például jó k ikö tő - megfelelően bekapcsolódik a 
„nemzetközi , távoli tájak árucseréjébe is, már az ókori vásárokat a ter jedő pénzhasználat jellemzi; a 
feudális-középkori vásárok rendi jellegűek, az egyes rendek másként vesznek részt a vásározásban, a 
feudális kori vásárok kiváltságok alapján működtek , a kiváltságok biztosították a vásár, a vásározók 
viszonylagos szabadságát, szabad mozgását is, ilyen vonatkozásban a feudális kori vásárok antifeudális 
jellegűek is, és a polgári fejlődés előfutárai voltak; kialakult a vásár vonzáskörzete, ter jedő pénzhasználat 
jellemzi a feudális kori vásárokat; a kapitalistakori vásár sajátságai a polgári fejlődést tükrözik; 
szabadulás a feudális-rendi megkötöttségektől , jogegyenlőség-liberalizmus, a szabad kereskedelem 
kérdései a polgári kor vásárain; az igények megnövekedésének megfelelően kiterjed a vonzáskörzet , a 
pénzhasznalat majdnem kizárólagossá válik, a kereskedelem minden korábbinál nagyobb területeket, az 
egész világot behálózza, a vásárok beilleszkednek a világkereskedelem rendszerébe; a közlekedés-szállí-
tás forradalma, a nagyipari-gyári készítmények diadala, a vásárok, piacok hanyatlásának kapitalista okai; 
a szocializmus vásárának-piacának a képe; az egyéni, a kistermelői, kisüzemi termények-termékek 
háttérbe szorulása; a tu la jdonviszonyok megváltozása, a kollektivizálás egyenesen tiltja, de legalább is 
korlátozza az egyéni-magán vásározást, piacozást, a szocializmus korának vásárai-piacai egyre inkább 
elsorvadnak, illetve a hiánycikkek, a zugáruk, az egyéni, lehetőleg a szélsőségesen egyéni igényeket 
kielégítő árucsere-alkalmak lesznek, illetőleg olyan új ágaik fej lődnek ki, amelyek számos kötődéssel a 
fennálló, kialakuló szocialista közélettel, közgazdasággal, műszaki fejlődéssel, társadalmi és kulturális 
változással állanak szoros kapcsolatban - például használtcikkpiacok, vásárok, autóvásárok stb.; az 
úgynevezett vidámvásárok, népművészeti vasárok, idegenforgalmi jelentőségű vásárok stb.). 

6. A kutatott helységben van-e, volt-e mindennapos piac? 
7. A kutatott helységben hány hetipiac, illetve hetivásár van (mikor tart ják, mikor alakultak ki, mikor, 

milyen változáson mentek át és miért; van-e vasárnapi piac-vásár; milyen volt régen és milyen most a 
szombati piac, vagy vásár; a pénteki piac vagy vásár fejlődése hogyan alakult; a hetivásárokat akkor is 
megtartják-e, ha beleesnek az országos, vagy nagyvásár idejébe; a heti vásáron, vagy hetivásárokon 
milyen elkülönüléseket találunk árusítók, árufélesegek, vevők szerint stb.)? 

8. A kutatott helység hetivásárnak jellemzői (a hetivásárokra szabad-e az állatfelhajtás vagy sem; 
kirakodnak-e a helyi kézművesek, iparosok; kirakodnak-e vidéki, más helyekről jövő kézművesek, 
iparosok; alakult-e ki a hetivásárnak ocskás sora, s ha igen, akkor mikor ; most is van-e ócskás sor; hogy 
hívják, nő t t -e vagy sem a jelentősége, nagysága az utóbbi időben; esetleg nem alakult-e ki külön, önálló 
zsibvásár, ócskapiac; a zsibvásáron vannak-e helyi, vagy vidéki ócskások, ószeresek, tehát kereskedők, 
vagy sem; ha vannak, akkor kik azok, helybeli vagy vidéki, esetleg fővárosi cigányok, zsidók; nők-e 
inkább, mint férfiak stb.; mik az ócskapiac legkeresettebb cikkei és ebben az utóbbi húsz-harminc év 
alatt milyen változások álltak be eladók, árucikkek, vevők és a forgalom vonatkozásában; a hetivásár 
felvásárló jellegű-e, kik a felvásárlók, hová valók, hová és hogyan szállítják el a felvásárolt árucikkeket; a 
felvásárlást milyen rendszabályok segítik elő, illetve gátolják; milyen tilalmak élnek a hetivásáron; a 
kofák, a kupecek és a szenzálok szerepe a hetivásáron stb.). 

9. A kutatott helység vásártörténete (mikortól fogva volt vására a helységnek; ismeretesek-e a 
középkori vásárszabadalmak, nincsen-e nyom arra vonatkozóan, hogy búcsúvasárral van dolgunk; a 
helység vásártartása a tö rök hódoltság korában; milyen jellemző árufélesége volt ezeknek a vásároknak, 
hogyan kapcsolódtak a középkor i magyar külkereskedelembe - borkereskedelem, marhakereskedelem, 
gyapjú-posztó kereskedelem stb. - milyen vásárok voltak ezek a középkori vásárok, egyházi, vagy 
világi: földesúri , kamarai, szabad királyi városi, mezővárosi s tb. ; a XVIII. század elejéig, az u j 
vásarszabadalmak megszerzéséig hogyan alakultak a vásárjövedelmek, vásárvámok; közvetlen behajtá-
súak voltak-e vagy sem, a vásártartást bérbe adták-e vagy sem, kik voltak a bérlők; milyen 
vámmentességek voltak; hogyan , miként tar tot ták fenn a vásári rendet - vásárbíró, vásári bíráskodás, 
pandúrok , csendőrök, katonaság, a kérdéses vásár középkori vonzáskörzete, a vonzáskörzetben 
bekövetkezet t változások; mikor érte el a kérdéses vásár a legmagasabb szintet; mikor tó l fogva indult 
hanyatlásnak és hogyan, milyen konkrét okok következtében; a vásárközpontok kialakulásának 
folyamata, változások a vásárhelyek hierarchiájában; a kérdéses vásár kapcsolata a környezete piacaival, 
hetipiacaival vagy hetivásáraival, országos nagyvásáraival; volt-e neki elo- vagy pótvására, illetve melyik 
nagyobb, vele összefüggésben levő vásarnak volt az elóvására, vagy számított a kérdéses vásár utó- vagy 
pótvásárnak; a vásárbetiltások okai; a vásáridőpontok áthelyezésének története, okai, eredményei stb.). 

10. A vizsgált vásárokon milyen társadalmi megnyilvánulásai voltak tapasztalhatók a jobbágyvilág-
nak, a nemesi-földesúri jelenletnek, a kézművesek, a céhes és céhen kívüli iparosok, a kalmárok, a 
kereskedőkompániák részvételének, illetve milyen maradványai vannak még mindig ezeknek a 
társadalmi formációknak (a vásárjog megszerzésének társadalmi feltételei; vámok, kedvezmények, 
tiltások és minőségi el lenőrzések; árusítás kicsiben és nagyban, például uradalmi szinten, mintából való 
árusítás; társadalmi szempontok a felvásárlásban, az elosztásban például anyagellátásban; a vándorkeres-



kedelem kapcsolata a vásárral, a vásár részvétele a vásárhely, a vásárhely vonzáskörzete, a vásárhelyet 
magába foglaló kis vagy nagy táj, a megye, az ország munkamegosztásában stb.)? 

11. A vizsgált vásár életének alakulása a XIX. század második felében (általában hanyatlás; a 
közlekedés forradalma, a gyáripar fejlődése, a bolti-áruházi értékesítés fellendülése, a kereskedelem 
minden korábbinál nagyobb kiteljesedése következtében; hogyan próbálkoztak védekezni a vásárok 
hanyatlása ellen; voltak-e a vásárnak olyan tényezői, amelyek átvészelték a hanyatlást ; voltak-e olyan 
részei, esetleg ú j tényezői a vásárnak, amelyek nem hogy hanyatlottak volna, hanem fejlődésnek 
indultak; a tőkés gazdálkodási rendszer, a polgári átalakulás a vizsgált vásár esetében hogyan, milyen 
módon alakította át a helység településföldrajzi viszonyait és vele kapcsolatosan a vásárt; mennyiben 
voltak érezhetőek a vizsgált vásár áralakulásaiban az országos, illetve a világ konjunktúrák , illetve 
dekonjunktúrák ; az árfolyamalakulások hatása; volt-e a vizsgált vásár századforduló utáni történetében 
olyan mozzanat , ami a megmaradásra, sőt az újbóli fejlődésre, a vásárnak az új gazdasági, társadalmi és 
kulturális v iszonyokhoz való alkalmazkodására utalt; van-e ma vásár a helységben s ha igen, akkor mi a 
különbség a vevő, az áru és az eladó viszonylatában a századfordulói és a mai vásár közöt t ; van-e 
hetivásár ma a helységben s ha igen, akkor az mennyiben helyettesíti az egykori nagyvásárokat, illetve 
milyen változásokon ment keresztül az utóbbi félévszázadban; a piacok, hetivásárok, nagy vagy 
országos vásárok életét milyen hatósági rendelkezések, törvények, a tu la jdonviszonyokban bekövetke-
zett változások kor lá tozzák a legutóbbi időkben, illetve milyen újabb rendelkezések, törvények, 
tu la jdonformák segítették elő a vásárok újraéledését, újabb kiteljesedését stb.). 

12. A vizsgált helység piacainak és vásárainak etnikai, vallási befolyásoltsága, tagozódása [idegen 
eladók, kereskedőkompaniák, görögök, macedónok, szerbek, cigányok, ö rmények , zsidók; rom. 
katolikus árusok, vevők, ünnepi vásárok, búcsúvásárok, a vasárnapi vásártartás kérdése; protestáns 
árusok, vevők vásárai; zsidók a magyar vásárokon, a szombati vásár, a kóser konyhák kérdése 
vásárainkon, a zsidó bolti kereskedelem kibontakozása stb.; sem etnikailag sem vallásilag egységes 
vásárok, boltrendszerek nincsenek, kérdés, hogy az adott vásárban vagy bol t rendszerben mily arányban 
vesznek részt eladó és vevőként (a viszonteladó, a kereskedő is vevő egy bizonyos szinten) a kü lönböző 
e tn ikumok és vallások, illetve, hogy a javak cseréjét mily mér tékben és hogyan tudják etnikai és vallási 
sajátságaiknak megfelelően befolyásolni stb.]. 

13 .A kérdéses vásárhely vásárának lefolyása, a vásározás mozzanatai, eszköztára [a vásár megtartásá-
nak elemző, összehasonlító felmérése; az áruszállítás - helyből, környékből , külterületről , a vonzáskör-
zetből, esetleg távolabbi vidékekről - sajátos eszközei, módja i : gyalogos teherhordás, terelés, talicska, 
tragacs, kézikocsi használata, batyuzás, a vízi áruszállítás módjai , eszközei a szekereskocsis szállítás saját 
maga számára, bérbe, fuvarba, a vasúti személy- és teherszállítás, az árunak megfelelő csomagolásban, 
kocsifajtákban, b izonyos szolgáltatásokkal - mint például állatetetés, -itatás - vagy szolgáltatások 
nélkül; a vasúton való szállítás esetében vizsgálandó a „háztól-házig" , azaz a vásártérig, vagy a 
vásártértől való szállítás is; vizsgálni kell a vásározásokon használt csomagoló-, szállí tóeszközök m o d o k 
elterjedtségét, származását, célszerűségét is: zsákok, hátikosarak, batyuk, általvetők, kézi, karkosarak, 
ládák (vásarozóládák), kasok, ketrecek, béklyók, kötőfékek, kötelek, kötési formák stb.; vizsgálni kell a 
kü lönböző teherszállító eszközök vásári célra való átalakításait is: kasfedők, lécvázak, a vendégoldal 
alkalmazása, a kerékpárok csomagtartóinak átépítése stb.; az árusítás módjai : fö ldön, magával hozo t t 
állványon, szekérről, újabban autóból, kézikocsiról, előre elkészített, a vásártéren bérelhető fa-, fém-, 
vasbeton asztalokon, ernyő, időleges tartó alatt, sátrakban, újabban lakókocsikban, mozgó árusítás 
kari-, vagy hátikosárból, kézben-vállon tar tot t rúdról stb.; a régi mértékek továbbélése, az új, a tízes 
számrendszeren alapuló mértékek elterjedése; saját mértékük volt-e, hivatalos mintamértékről tudnak-e ; 
saját mérőeszközt használnak-e vagy béreltet a hivatalos mérlegkölcsönzőtől vagy mástól stb.; a 
szokásos, lefoglalt árusítóhely biztosításának módjai, a helyfoglalás hagyományai , rendje, jelzései; a 
vásár siltjei, cégfeliratai, árjelzések, árjelzési módok stb.; az áruk csomagolása, hazavitelének mozzana-
tai, formái, hagyományai ; a szavatosság, a kártérítés kérdései, az idevonatkozó joghagyományok; 
meghatározandók a vásározó kézművesek-iparosok vásározási körzetei, a házalók, a vándontereskedők, 
a felvásárló kofák, kupecek, nagykereskedők, nagyiparosok (például nagyvágók) körzetei is; a vásári 
ügykezelés helye, módja , például a járlatlevél, vagy passzuskezelés megoldása, a vásári pecsét használata 
stb.]. 

II. A piac és piacolás, a vásár és vásározás funkciói 
1. A kérdéses piac vagy vásár esetében mily mértékben (volt) meghatározó jelentőségű a gazdasági, a 

gazdálkodási funkció [egyedüli-e; mily mértékben és hogyan vesz részt a piac-vásár gazdasági 
funkciójában a zsákmányoló életmód, a gyűjtögető gazdálkodás, az ősfoglalkozások - halászok, 
vadászok, madarászok, méhészek, vadmadártojás-, ehető és gyógynövények gyűjtői , gombászok, 
dísztoll-, kamilla- és hársfavirággyűjtők, gyékény- és nádvágók, gallyszedők stb.; mily mértékben és 
hogyan vesz részt a piac-vásár funkciójában a mezőgazdaság (az erdőilés, erdőgazdálkodás, a gabona-, 
kukorica-, napraforgó- stb. termesztés, a kertgazdálkodás, a szőlő-, gyümölcstermesztés, a zöldségfélék 
termesztése, valamint a kis- és nagyállattartas); a paraszti mesterségek, a háziipar, a kézművesség, a 
kisipar, a helyi vagy vidéki nagyipar, gyáripar; illetve a helyi termelési szakosodás, specializálódás; mely 



termelési ágakban és mely termékekre nézve alakult át először a helyi termelés árutermeléssé; milyen 
(volt) a helyi kereskedelemben, a piacokon, vásárokon a belső import -expor t aránya; volt-e a piacnak, 
vásárnak munkaerőpiac (emberpiac jellege; a vásáron vagy a vásárhoz kötöt ten folyt-e ügynökösködés) ; 
a vásárnak volt-e gazdasági találkozó, tanácskozás jellege mezőgazdák, iparosok, vagy kereskedők 
részére; a vásáron szokásban volt-e a következő vásárra, vásárokra megrendeléseket, lekötéseket adni, 
előleget, foglalót fizetni stb.]? 

2. A kérdéses piac-vásár szabályai hogyan segítették a gazdasági funkció érvényre jutását [a 
vásárszabadalmak ideje, tartalma, a piac-vásár idejének meghatározása, a piac-vásár tartamának 
meghatározása; a vásárszabadalom kihirdetése, a piac-vásár időpont jának és tartamának igazodása a 
helyi termelési periodizációhoz, ciklusokhoz, a környezet más piacainak-vásárainak időpont jához, 
termelési viszonyaihoz; mik voltak a piac-vásárszabadalom alapján kialakult vásárrend köztudatba 
vitelének eszközei ,-módjai; a vásárszabadalom helyi érdekeket védő intézkedései; a vásárszabadalom 
helyi érdekeket nem védő intézkedései; a vásárszabadalom alapján készített vásári rendtartás érdek- és 
minőségvédelmi rendelkezései; a vásárszabadalom az idők folyamán módosul t -e vagy sem, s ha igen, 
akkor mikor és milyen szempontok , igények alapján; a vásári rendtartás minőség-, ár- es egyéb gazdasági 
jellegű előírásait hogyan tartatták be a vásározókkal, hogyan ellenőrizték azok végrehajtását; voltak-e a 
vásári rendtartásban meghatározot t piac-vásárhelyeken, tereken, állásokon kívül alkalmi, nem nyilvá-
nos, hanem zugpiacok-vásárok; zöldvásár intézménye alatt mit értettek, használták-e ezt a kifejezést, 
vagy más névvel illették az illegális, nem igaz jószágot, árut árusító piacokat-vásárokat; a csempészet, a 
csempészáru út ja a kérdéses településen, viszonya a legális piachoz-vásárhoz; a vásárok milyen fon-
tossági rendben követték egymást az év során; hogy alakult a vásár kü lönböző részeinek sorrendje és 
mik voltak ennek a sorrendiségnek a gazdasági hatásai; előbb tartot ták-e az állatvásárt, mint a kirakodó-, 
vagy iparcikkvásárt; a termény vásárt az állatvásárral, vagy a kirakodóvásárral egy időben tartották-e, 
vagy külön terményvásárok voltak; a terményvásárok inkább a hetivásárokhoz kötődtek-e , mint a 
nagy-, vagy országos vásárokhoz; a terményvásárokat mily mér tékben befolyásolták a helyi, a 
környékbeli , a távolabbi helyeken lévő terménykereskedések, terménykereskedők; a vásárra mi volt a 
jellemző: inkább állatvásár volt-e, mint kirakodóvásár , vagy mint terményvásár volt jelentős; a fontos 
állatvásáron belül milyen vásárágak voltak a meghatározóak - sertés-disznó vásár, marha-barom vásár, 
lóvásár, juhvásár stb.; a kirakodóvásáron belül mely ágak formálódtak fontossá, a vásárt meghatározó 
jelentőségűvé - bútorvásár, cserépvásár, bőrösvásar (szűcsök, szí jgyártók, bőrdíszművesek, t ímárok 
stb.); ruhavásár (posztósok, kalaposok, magyar- és németszabók, csizmadiák, cipészek, papucsosok, 
vászon-szövet vásár stb.); a fon tos terményvásáron belül milyen vásárágak voltak a legfontosabbak: 
gabona-, kenyérgabona-, búzavásár, takarmányvásár, kukorica-liszt vásár, árpa-zab vásár, répavásár, 
krumplivásár, borvásár, pálinkavásár, favásár (tüzelő- és haszonfa-vásár), gyümölcsvásár, aszalványvá-
sár stb.; milyen aránya volt a vásáron a tar tóedények (hordók, dézsák, kasok, kosarak, fazekak, kannák 
stb.), a mezőgazdasági eszközök (ásó, kapa, gereblye, sarlókasza, villa, lapát, zsák stb.), a kü lönböző 
ipari anyagok (építőanyagok: kő- , mész-, agyag-, h o m o k - , ácsolt és fűrészelt áru; nyersbőr, kikészített 
bőr, gyapjú, kender-len fonal és gyapjú, nyersvas, idomvas stb.) vásárának; a piacok-vásárok mellett 
keletkeztek-e raktárak, lerakatok vagy sem; a céhek, ipartársulatok, ipartestületek, a hatóságok 
küzdelme a kontárok, a külföldiek-vidékiek, a kedvezőtlen áralakulások, az árusi és vevői társulások, 
szövetségek, kartellek ellen stb.]? 

3. A vásárok-piacok árszabályai hogyan védték az eladók, a vevők és a vásárnak, mint a helység 
életében alapvetően fontos intézménynek az érdekeit [ismeretesek-e árszabások, limitációk, s ha igen, 
mikorról ; az árszabályok milyen mértékeket használtak; az árak megállapításánál mily mértékben 
játszottak szerepet a helyi te rmelőmunka jellemzői, a ciklikusság, a szezonális jelleg, a kicsiben vagy 
nagybani árusítás; az árszabásokban tükröződnek-e az egyes piaci vagy vásárnapok forgalmának 
különbségei; az árakat befolyásolja-e az időjárás, az évszakok váltakozása; az árszabások ellen vétőket 
mivel, hogyan büntették; éltek-e az áruelkobzás büntetésével; ha igen, akkor mi lett az e lkobzot t áru 
sorsa; mikor , milyen indokok alapján változtak az árszabályok általában, teljes egészükben vagy csak 
egyes részleteikben; a viszonteladók vásárlásainál hogyan érvényesültek az árszabások előírasai; az 
árszabásokban van-e említés, vagy utalás a maradékáruk, a hibás áruk, a piacok-vásárok főárusítási ideje 
alatt el nem kelt áruk ármérsékléséről; az árszabások megkövetelik-e az „igaz mértékek", a „helyes 
mérési m ó d o k " alkalmazását; a hamis mértéket használókat hogyan leplezték le és mivel bünte t ték; a 
vásárbíró, a vásárbíróság, a vásári rendőrség-csendőrség feladatai az árszabály betartása, az igaz 
mértékek használata, a hamispénz terjesztésének, forgalomba hozatalának meggátolása területén; a 
mindenkori közbiztonság helyzete mely mértékben befolyásolta az árak alakulását; milyen volt a vásár 
közbiztonsága, milyenek voltak a legelterjedtebb vásári bűntettek, csalások; a vásárvámok, helypénzek 
alóli kibúvás Defolyásolta-e az áralakulást; mik voltak a vizsgált helységben a vásárvám, a helypénzfizetés 
alóli kibúvás lehetőségei, formái (például álcázott mozgó árusítás, egyszerűen a piac-vásártéren kívüli 
árusítás stb.)]? 

4. A piaci-vásári áralakulás kérdései (a mérten, vagy méretlenül „általjában" való vásárlás árviszonyai, 
a „saccolás" módjai , szempontja i ; a szabott ár kérdése; a mozgó árak világa; az alkuban megtestesülő 
érdekegyeztetések; a hitelbe, törlesztésre való vásárlás lehetőségei, szabályai; mi foglaltatik benne a 
vételárban, például a hazaszállítás is, vagy a csomagolás, például a zsák is stb.; a b izományi árusítás 
árföltételei módosulnak-e, a b izományos milyen juttatásban részesül az árusításért; hasonlóképpen a 
megbízásból vásárlónak mi a haszna, díja, hogyan jut hozzá, benne foglahatik-e a vételárban stru; mit 



értenek a „könnyen jött , könnyen megy", a „használt áron", a „rendes árban" és hasonló kifejezések 
alatt; előfordul-e még ma is az úgynevezett „fele-fele fizetés", azaz olyan fizetés, amikor a vételárat csak 
b izonyos részben állapítják meg pénzben, a vételár többi részét természetbeniek, vagy szolgáltatások 
alkotják stb.). 

5. A paraszti családi munkaszervezeten alapuló üzemnek mennyiben szerves része az értékesítés, 
illetve a piacon-vásáron való anyag-, eszközbeszerzés [a paraszti üzemszervezetek többsége mily 
mér tékben önellátó vagy önellátásra tö rekvő; mik azok a területek, ahol a paraszti üzem beszerzések 
tekintetében a piacra-vásárra szorul (mezőgazdasági eszközök, szerszámok, tároló edények, ipari 
szakmunkát igénylő anyagok, cikkek beszerzése stb.); a paraszti üzem mely területei azok, ahol a 
te rmény- termék értékesítes az üzemmenet természetes része, befejező aktusa - tejgazdálkodás, 
baromfinevelés, gabonatermesztés, gyümölcs- , szőlőtermesztés stb. , a kosárkötés, csuhémunka, faragás 
(például nyél), fonás-szövés stb.; a paraszti üzemek szakosodása milyen méretű, milyen hatással volt a 
helyi piacok-vásárok forgalmára; a paraszti üzemek szükségleteit a helyi piacokon-vásárokon ki lehet-e 
helyi termékekkel- terményekkel elégíteni; ha nem, akkor honnan jövő , milyen árusok elégítik ki -
például fazekasfalvak, faeszközkészítő falvak stb. szerepe a paraszti fogyasztásban; a családi üzemszer-
vezeteken belül milyen munkamegosztás érvényesül az értékesítés, a piacozás-vásározás tekintetében a 
gyerekek és a felnőttek, a fiatalok és az öregek, a lányok és f iúk, a nők és férfiak közö t t ; a vizsgált 
helységben a piacon-vásáron való értékesítés mellett mily mér tékben terjedt el a háztól való beszerzés, 
vagy a názhoz hordás, esetleg a helységből való rendszeres elhordás gyakorlata - például tejárusításnál; 
a parasz t i üzemszervezetben mily mér tékben tartozik hozzá az értékesítéshez az áru szállítása saját 
kezzel, saját szekérrel, kocsival, vagy valamilyen más járművel, illetve mily mértékben nem szerves része 
a szállítás a paraszti értékesítésnek; vannak-e fuvaros parasztok, állandó fuvarok, alkalmi, kölcsönfuva-
rok, a kü lönböző fuvarbérformák, a kézművesek, iparosok szállításai saját lóval-kocsival, de fogadott 
fuvarossal, saját fogat nélkül, fogadott fuvarossal stb.; személyfuvarozás, a fuvarozás biztonsági 
kérdései, a pihenőhelyek kérdései, a csárdák szerepe a fuvarozásban, általában a piacok-vásárok 
áruellátásában; az ajánlás, a felhajtás (szenzálok, közvetítők, fak torok stb.), a kommendálás szerepe a 
piaci-vásári adás-vevésben, az áralakulásokban stb.]? 

6. A piacok-vásárok hírközlő, tájékoztató, tanító funkciójáról (a vásárok-piacok megtartásának 
hírelése, a hírelés formái , eredményessége; a vásárok-piacok a híradás, terjesztés hivatali helyei, 
alkalmai; a dobolás és a publikáció szerepe a hírközlésben; a középkori piacok-vásárok a közélet 
színhelyei - bíráskodás, perbehívás, törvények, rendeletek, utasítások kihirdetésének helyei - , alkalmai, 
milyen nyomai vannak ezeknek a mai, vapy a közelmúltbeli piacok-vásárok világában; a piacokon-vásá-
rokon szerezhető földrajzi , gazdasági, ar-, ellátási, szakmai ismeretek tá jékoztató- taní tó jellege; az 
újí tások elterjesztésében milyen szerepe van a vásárnak-piacnak; a nyelvtanulásban mily lehetőségei 
vannak az említett piacnak-vásárnak; a cseregyerek-intézmény és a piaci-vásári árucsere kapcsolatai; a 
kuta tot t helység urbanizációs törekvései és állapota, közigazgatási, katonai, egészségügyi, egyházi, 
kulturális központjellege és a piacok-vásárok közti összefüggés; a piacolás-vásározás egyúttal hivatali -
adóügy, bíróság stb. - ügyintézés, látogatás a kórházban, kaszárnyában, bör tönben , iskolában, 
nagyüzemben, rokonságnál stb.; a helység hírközlési múlt ja, hagyományai - postakocsi- , posta- és 
távíróállomás a vásározás szolgálatában stb.). 

7. A vásárok-vásározás mint elsőrendű városképző tényező. Kapcsolata a település más városképző, 
társadalomszervező intézményeivel (az iskolával, a katonasággal, a kórházzal , a bírósággal, az 
iparosképzéssel és az inasokat, segédeket tartó, vándorlegényeket fogadó iparosokkal - műhelyekkel, 
céhekkel, ipartársulatokkal, ipartestületekkel, a nyomdával-nyomdászattal és a vele kapcsolatos helyi 
hírlapirodalommal, könyv- és papírkereskedéssel, a vándor- és állandó színházzal, sportlétesítmények-
kel stb.). 

8. A vásárok, a vásározás mint a belső és külső kapcsolatok megteremtésének és erősítésének eszközei, 
társadalomszervező erő (a vásározás-piacozás egyben kimozdulás a családi, a falusi, a szakmai 
zártságból; a vásározás és piacolás és a migráció kapcsolata az árus, az áru és a vevő viszonylatában; a 
vásárok és a rokoni kapcsolatok teremtése, fenntartása, erősítése; volt-e, van-e a vásárnak-piacnak 
leányvásár jellege; a szomszédos, vagy távolabbi települések gazdasági, társadalmi és kulturális 
kapcsolatai mennyiben függenek össze a vásározással-piacolással; a vásározás és az engodámia, valamint 
az exogámia viszonya; a hitelélet és a vásárok közti kapcsolat; a település hitel-pénzintézeteinek szerepe 
a vásározó-piacoló társadalom belső és külső kapcsolatainak ápolásaban stb.). 

III. A piac-vásár, 
a piacolás-vásározás etnokulturális szerepe 

1. A vásárok-piacok, a vásározás-piacolás a kultúra integrációjának szolgálatában (a vásárok, piacok 
szerepe a kulturális jelenségek, javak átadásának, átvételének és módosulásának folyamataiban; a 
vásárok-piacok és a segítségükkel k ibon takozó interetnikus folyamatok összefüggései; a vásárok-piacok 
szerkezeti felépítettsége, a bennük részt vevő társadalmi csopor tok kulturális tagoltságot, tagofódását 
elősegítő tevékenysége és feladata; a vásárok-piacok által közvetlenül befolyásolt é le tmódok kialakulása, 



jelenléte a vizsgált helységben: hajcsár, fuvaros, őr-kísérő, vásározó iparos, vándorárus, mozgóárus, 
vásári-piaci koldus, szórakozta tó stb.). 

2. A vásárok-piacok közvetlen kulturális funkciói (a vásári szórakoztatás kulturális vetülete -
képmutogatás, panoráma, állatsereglet, panop t ikum; vásári könyvárusí tás: ponyva és kalendárium, 
egyházi-vallásos irodalom; a históriás, az énekeskoldus, az énekmondó stb.; vásári-piaci utazások 
tapasztalatai, a vásározás-piacolás során szerzett földrajzi, történelmi, közigazgatási, jogi, pénzügyi stb. 
ismeretek fontossága; stb.). 

3. A vásár és piac, a vásári-piaci adás-vevés, a piacolás-vásározás folklórja (a piacolás-vásározással 
kapcsolatos szokások, hiedelmek, babonák; ezek nyelvi kifejeződései: Közmondások, állandó szófordu-
latok; vásári-piaci jelek, jelzések, jelrendszerek; a szerencsés út, a jó vásár biztosításának szokás-hiede-
lem köre; az aru ajánlásának formái : a vásári kikiáltások, versek, m o n d ó k á k ; az üzletkötés érvényességé-
nek, szilárdságának hagyományai ; a köszönet és vásárlással járó áldáskívánás, köszönet formái , állandó 
és alkalmi elemei; az áldomás; a vásári anekdoták világa, a vásári anekdoták szereplőtípusai: cigány, pap, 
szabadságos katona, vándorlegény, diák, fuvaros, a furfangos vásározó, a betyár s tb. ; a vásári 
igaztörténetek csoportjai: nagy eseményekkel teljes vásárok emléke, vásárütések, a vásár kifosztásának 
emléke, a nagy és puszt í tó, vásárt-piacot szétszóró viharok, tűzvészek, ragályok emléke; az ú j vásárok 
emléke, az ú j vásár, vagy vásármódosulások hagyományai ; az első vásározás hagyományai ; a vásári-piaci 
folklóranyag továbbadói: a koldusok, a beszálló vendégek, a vásárt-piacot őrző rendőrök , csendőrök, 
katonák; fuvarosok, hajcsárok stb. szerepe; a vásári-piaci folklór régi és mai alkalmai: utazás, várakozás 
a csárdákban, a vámoknál, a pályaudvarokon a felhajtott állatok, a vásári sátrak, az áruk őrzési ideje, a 
vásári vendégeskedés, látogatások stb.). 

Dankó Imre 



Losonc látképe. Kalniczky Gyula rajza a Hazánk s a külföld 1869, február 25-i számában 
jelent meg 

A leégett város képe 
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