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Amit a korabeli fényképek megőriztek 
Polgári viseletek a XIX. szel. végén Vácott 

A fotó fontos történeti forrás1, tárgyi és írásos is egyszerre, hiszen a korszak társa-
dalmában betöltött eszközszerepe mellett maga az ábrázolt tárgy is információval 
szolgál. A fénykép objektív, mivel az adott pillanatban létező valóság rögzült a papí-
ron. Alkalmas arra, hogy a viseletek vagy a korabeli divat változásait, jellemzőit nyo-
mon követhessük. A fényképen a valóban viselt, s nem csupán a tervezők elképzelései 
által a rajzos divatlapokban megjelenő ruhákat látjuk. Ugyanakkor a helyi fotográfusok 
által készített, a múzeumban őrzött fotók - részben mennyiségi korlátok, részben az 
ábrázolt tárgyuk miatt - nem adhatnak átfogó képet a város társadalmáról. 

A fényképezés tömeges elterjedése a XIX. szd. végére tehető, de a fényképeket ké-
szíttetők elsősorban a polgárságból kerültek ki. A fotográfusok főként portréfotókat 
készítettek különböző méretekben aszerint, hogy a megrendelő mit kért. A fotók 
ezután albumba rendezve, vagy bekeretezve a falon, asztalkán voltak láthatóak. A 
városi szegényebb rétegek csak különleges alkalmakkor álltak a fotográfus lencséje 
elé, hogy egy-egy nevezetes eseményt - esküvő, katonaság - megörökíthessenek. 
Vizitképek, albumok róluk ritkán készültek. 

A városi fotográfus műtermét felkereső polgár számára a fényképkészíttetés olyan alka-
lom volt, amikor utcai, ünneplő ruhában jelent meg. Az album, s főként a falon vagy az 
íróasztalon díszes keretben elhelyezett fényképek reprezentációs célokat is szolgáltak. A 
kor, a társadalom elvárásai szerint örökítették meg magukat a váci polgárok is. 

A fotó dokumentatív szerepét korán felismerték. Erdősy Rezső - az első váci fotográfus -
aki magát előszeretettel nevezte „fényképész és váczi birtokos polgár"-nak, 1883-ban 
felhívást tett közzé a Váczi Közlönyben2, melyben „a váczi múzeum részére meg óhajtja 
örökíteni Vácz városának jelen korban élő lakosait kor, nem, vallás és rang különbség 
nélkül". A fényképezés díjmentességét külön kiemelte. A tetv szerint először 1000 arcképet 
készített volna el. Ha megvalósul az elképzelése, páratlan forrásanyag birtokába jutott volna 
a múzeum, azonban csak néhány fotó elkészültéről aidósít a Váczi Közlöny. 

Erdősy Rezső 1870 decemberében nyitotta meg műtermét. Gyakorlott fotográfus, a 
vácit megelőzően már Pesten a Kerepesi úton is volt műterme. Többen követték, s a 
múlt század végén általában 2, esetenként 3 fotográfus is dolgozott egy időben Vácott. 

Milyen volt az a város, ahol a fotókon szereplő polgárok éltek? A századfordulót 
megelőző negyedszázad a váci polgárok számára nagy változásokat hozott, Vác az 
álmos kisvárosból élénk kapitalizálódó várossá vált.3 A kiegyezést követő néhány év 
még nem hozott fellendülést. A rendezett tanácsú város kiadásai rendre jelentősen 
meghaladták a bevételeket, a közbiztonság gyakorlatilag megszűnt. Az áldatlan közál-

1 Stemlenlé Balogh Ilona: A fénykép mint történeti emlék és forrás. In: Érték a fotóban. 
Országos Fotótörténeti Konf. előadásainak anyaga. Tudományos Füzetek 9. Tata 1994. 
15-22. old. 

2 Váczi Közlöny 1883. márc. 25. 
3 Részletesen Id. Sápi Vilmos (szerk.): Vác története II. köt. Szentendre, 1983- 337-397. 
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lapotok megjavítására irányuló igyekezetek a '80-as évek elejére vezettek eredményre. 
A fejlődést azonban egy másik esemény is befolyásolta, a pusztító filoxára járvány, 
amelynek gazdasági és társadalmi következményei is jelentősek voltak. A Naszály 
hegy lankáin élénk szőlőtermesztés folyt. A lakosság több, mint kétharmada a mező-
gazdaságból élt4, s mivel a várost nem övezték jó minőségű, nagykiterjedésű szántó-
földek, legelők, a mezőgazdaság itt elsősorban a szőlőművelést jelentette. A filoxéra-
pusztítás következtében 1885 elejére a szőlőterület 2/3-a kipusztult5. A szőlőtermelők 
— főleg a kisgazdaságok - tönkrementek. Míg a filoxérapusztítás előtt a lakosság több, 
mint 60%-a a mezőgazdaságból élt, addig a századfordulóra ez az arány 24,3%-ra 
csökkent.6 A nagyarányú munkaerőfeleslegnek csak egy része tudott a mezőgazda-
ságban elhelyezkedni, házicseléddé, vagy ipari munkássá váltak. A munkaerőfelesleg, 
a kedvező földrajzi fekvés, a főváros közelsége és a jó vízi és szárazföldi - vasúti — 
közlekedés vonzóvá tette Vácot az ipartelepítés számára. A múlt század végén a kor-
ban is jelentős iparosítás folyt a városban. A gyáralapítást az alakuló hitelintézetek is 
támogatták. 1881-ben az iparban és a kereskedelemben a lakosság 8,7%-a dolgozott, 
1891-ben már ez a szám 18,08% lett. Ez azért is figyelemre méltó, mert ebben az 
időben a rendezett tanácsú városokban ez az arány 14,6% volt.7 

A filoxérapusztítás következtében tehát a társadalom átstrukturálódott, jelentősen 
csökkent a kisbirtokosok, a mezőgazdaságból élők száma, megnőtt az iparral, keres-
kedelemmel foglalkozóaké. A virilisták között is egyre előkelőbb helyekre kerültek a 
gyárosok, kereskedők. 

A városkép is átalakulóban volt. A barokk főtér épületeinek földszintjén, emeletén, 
sőt sok esetben udvari lakásaiban is boltok nyíltak, hasonlóan az egyre forgalmasabbá 
váló, a vasútállomást a főtérrel összekötő utcában. Kávéházak, fogadók, cukrászdák 
várták a városi polgárokat. Kiépült a dunaparti korzó, de nem volt utcai villamos 
világítás, vízvezeték és csatornázás. Az érdeklődők két, rendszeresen megjelenő 
közéleti- politikai- kulturális lapból is értesülhettek a városban és környékén zajló 
fontosabb eseményekről, a városvezetés döntéseiről, a nagyszámú és virágzó egyletek 
működéséről, d e családi eseményekről is tudósítottak az újságírók.8 A Váci Közlöny 
1894. december 9-i számának vezércikke a divat kérdését vizsgálja, s megállapítja, 
hogy „...az emberiség, különösen a műveltebb és tehetősebb osztály ma már valóságos 
rabja a divatnak úgyannyira, hogy vakon követi annak a szélsőségekbe csapongó 
minden átmenet nélküli változatait." Felvetődik a kérdés, a téma „divatossága" miatt 
került-e be a lapba vezércikként, vagy valóban megjelent ez a probléma Vácott is. Kik 
és milyen mértékben követték, követhették a divatot? 

A váciak is, mint más városbéliek, vagy varrták-varratták ruháikat, vagy készruhát 
vásároltak. Alapanyagokat, szövetet, vásznat, selymet... helyben is vásárolhattak. A 
vizsgált korszak két legjelentősebb kereskedése Vácott Ottó József a „Sziléziai Takács-
hoz"9 címzett vászonkereskedése, és Meiszner Rudolf „Menyasszonyhoz"10 nevet 
viselő boltja volt, ahol ruhaszövet mellett inget, fehérneműt, esernyőt, lakástextilt is 
lehetett vásárolni. A két nagy kereskedés mellett a Főtéren, a Széchenyi utcában sok 
apró rőfös bolt is volt. Az igazán előkelőek rendelhettek selymet Zürichből, s finom, jó 
minőségű ruhaszövetet Brünnből is, hiszen a svájci Henneberg, és a bríinni Siegel-

4 U.o. 338. old. 
5 U.o. 340. old. 
6 U.o. 341. old. 
7 U.o. 353. old. 
8 Részletesen: Kenyéri Kornélia: A váci sajtó története 1870-1945. Váci Könyvek 6. Vác, 

1992. 
9 Váczi Közlöny 1895. okt. 6. 
1 0 Vácz, 1873. dec. 21. 
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Imhof cég szövetáru raktára rendszeresen hirdetett a helyi lapokban, árlistát is mellé-
kelve. A váci kereskedők és iparosok bánata mégsem a külföldi, hanem a hazai, nevezete-
sen a fővárosi konkurencia volt. Rendszeresen írtak panaszaikról a helyi újságok. A főváros 
közelsége, a jó vasúti közlekedés sokakat csábított arra, hogy a nagyobb ámkínálattal 
rendelkező fővárosi boltokban költsék el a pénzüket. Egy 1888-as statisztika szerint Vácott 
59 szabó, 5 kalapos, 8 harisnyakészítő, 1 kesztyűs és 2 szűrszabó dolgozott.11 Az egyszemé-
lyes kis műhelyektől kezdve az előkelő divatszalonig széles volt a választék. A szabó meste-
rek kínálatában a varráson kívül más szolgáltatás is szerepelt. Forschner József férfiszabó 
brünni szövetmintákkal várta megrendelőit, de a szerényebb munkákat is szívesen elvégez-
te. Kisebb javításokat és tisztítást is vállalt.12 Elegáns női divatszalont nyitott 1897-ben 
Weiner Ilona Vác egyik frekventált helyén, a Káptalan utcában.13 A kisasszony jó ajánlóle-
velekkel rendelkezett. Előkelő, jó hírű pesti szalonokban - a „Girardi"-ban és a 
„Monaszterli"-ben - sajátította el a franciás szabás fortélyait. 

Késznihát több kereskedés is áaisított. Az Adler A.D. budapesti cég férfi- és gyer-
mekmháit Hahn Jakab kereskedésében vásárolhatták meg.14 Racsek Matild divatter-
mében női divatáru között válogathattak.15 A legnagyobb, s egyben a legtovább 
fennálló kereskedés Ziltzer Sándoré, a Széchenyi utca és a Főtér sarkán.1 6 1892. már-
cius 20-án nyitott, s férfi öltönyöket, bécsi gyártmányú gyermekruhákat, köpenyeket, 
fehérneműt, esernyőt, kézi- és utazóbőröndöket árusított. A szegényebb rétegek — 
ipari- mezőgazdasági munkások, cselédek, kispolgárság - ruházkodásában jelentős 
szerepet játszottak a nagyhírű váci vásárok is. 

A fotókról a múlt század utolsó negyedében élt váciak tekintenek ránk. 
1. Erdősy Rezső az 1870-es évek elején készítette ezt a felvételt Bezdek Tercsiről. A 

fiatal nő a korabeli divat szerinti turnűrös mhában látható. Flajviselete, ékszerei, a 
művirágok a hajában mind a divatot követik. 

2. 1872-ben készült Hahnelnéről Erdősi és Juhász fényképészeti műtermében ez a 
fotó. A hölgy szintén a divatnak megfelelő turnűrös, bő ujjú mhában ült a fotográfus 
lencséje elé. A ruha ujját sötét színű szalag díszíti. Elején, s a derékrészen szalagcsokor 
és művirág található. A gyönggyel dúsan kivarrt selyem kalapkán tolldíszt, s könnyű 
muszlin kendőt visel. 

3. Erdősy Rezső képe 1880-ban készült az akkor 16 éves Varázséji Béláxó\. A tudo-
mányok és a művészetek iránt fogékony családból származott. Édesapja lapszerkesztő. 
Bátyja, ifj. Varázséji Gusztáv a Váczi Közlöny szerkesztője, a helytörténeti kutatások 
elindítója volt. Varázséji Béla a papi pályát választotta, 1917-ben kanonok lett. Ekkor 
azonban még csak diák. Könnyű nyári zakót, világos nadrágot, sötét, világos anyaggal 
szegett, s szintén világos anyaggal behúzott gombű mellényt visel. Nyakkendője sötét 
alapon világos pöttyös, masnira kötött csokornyakkendő. Sodrott zsinórú óraláncon 
függő zsebóra tartozik a gimnazista ifjú öltözékéhez. 

4. Mai Manó 1894-ben nyitotta meg műtermét Budapesten a Nagymező utca 20-ban. 
Az előkelő műtermet elsősorban a budapesti és a környékbeli nagypolgárok, gazdag 
birtokosok látogatták. 1894 és 1896 között kereste fel Reitter István császári és királyi 
kocsigyáros Mai Manó műtermét. A fotó - a beállításnak is köszönhetően - magabiz-
tos, határozott embert mutat. Öltözéke: sötét, kétsoros gombolású hosszú zakó, mel-
lény és nadrág. A mellény alatt fehér inget visel. Nyakában sötét, masnira kötött nyak-

11 Váczi Közlöny 1888. ápr. 1. 
12 Váczi Hírlap 1891. ápr. 5. 
1 3 Váczi Hírlap 1897. aug. 29. 
14 Váczi Hírlap 1887. szept. 11. 
15 Váczi Közlöny 1884. szept. 14. 
16 Váczi Közlöny 1892. niárc. 20. 
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kendő. A viseletet a vagyonos polgárra jellemző pecsétgyűrű, óralánc zsebórával és 
csiptetős szemüveg egészíti ki. 

5. Reitter István feleségét Schmidt Annát a helyi fotográfus Erdősy Rezső örökítette 
meg. A kép a férjéről készült fotóval azonos időben készülhetett. Fekete csipkével 
díszített, magasan záródó, erősen fűzött, elől végig gombos ruhában ült a fényképész 
lencséje elé. Haját - mely szoros kontyba van tekerve - művirágcsokor díszíti. Éksze-
rei: fülbevaló, lánc - óralánc? - és bross a nyakban. 

6. Regetzky Ferenc a századforduló táján fényképezte le Reitter Clotilde és dr. Hőrl 
Péter gyermekeit: Gabriellát, Erzsébetet és Antalt. A három kisgyermek hasonló szabá-
sú - bár eltérő gombolású - kabátot visel. A kabát gallérja négy rétegű, az alsó gallér 
pelerinszerűen omlik a vállra. A lányok kabátjának gallérja és kézelője világos színű 
szőrmével díszített. A kisfiú kucsmát és kesztyűt, a lányok sötét színű szőrmével és 
szalagcsokorral díszített sapkát és hozzá illő muffot viselnek. 

7. Kalmár Péter udvari fényképész örökítette meg 1888 és 1891 között a csaknem 60 
esztendős Jeremiás Gábor takácsmestert és feleségét Németh Klárát. Az idős házaspár 
polgári öltözékben jelent meg a fotográfus műtermében. A takácsmester zakója öt-
gombos, de csak a felső két gombot gombolta be. Keskeny, rövid reverrel készült, s az 
alja a gombolásnál lekerekített. Széles tűzés díszíti. Nadrágja és a szétnyíló kabátszár-
nyak alól elővillanó mellény színe megegyezik a zakóéval. Sötét, széles karimájú 
puhakalap, pöttyös csokornyakkendő és zsebóra teszi teljessé az öltözékét. Feleségén 
útiniha van. Fején apró kalapot visel, ami az áll alatt nagy masnival van megkötve. A 
kalapkát toll díszíti. Ruhája fölé törökös mintájú, könnyű anyagból készült nagy kendőt vett 
fel. A kendőt díszes - feltehetően ezüst - bross fogja össze. Kezében imakönyvet tart. 

8. Ismeretlen vándorfotográfus készítette a századfordulón ezt a fényképet egy 
kisváci parasztcsaládró\. A tornácon ültették le a családot, háttérül egy nagy lepedőt 
feszítettek ki. A családfő sötét kabátban, mellényben, fehér ingben, csizmanadrágban, 
ráncos torkú csizmában és nagy karimájú puhakalapban ült le a fényképezéshez. 
Feleségén csíkos blúz, sötét szoknya és kötény. Fején világos színű kendő. A karonülő 
gyermek pendelyben van. A kisebb lányok csíkos, a mellvarrás fodrai alatt húzott 
lábszárközépig érő mhában vannak. Fehér harisnyás lábukon magas szárú cipő. Az 
apa előtt ülő nagyobbacska lány fehér ünneplőben van. A két nagylány a szülők háta 
mögött áll. Ők már eladósorban vannak. Magasan záródó, csipkével, rátéttel díszített 
fényes anyagból készült blúzt viselnek. Hajukat szorosan hátrasimították. 

9- Kalmár Péter fotója Hajdú Matildot örökítette meg. A kép 1888 és 1891 között 
készült, mivel ez idő alatt volt műterme Vácott az udvari fényképész címet elnyert 
Kalmár Péternek. A leány a viseletekre emlékeztető ruhában van. Fehér ingvállat, 
bársony pruszlikot, fehér, ráncolt selyemszoknyát és fehér kötényt visel. A pruszlik 
zsinóros, s a mellrészén művirágcsokorral díszített. Az ingvállon széles nemzetiszínű 
szalag látható. Háromsoros gyöngy nyaklánc és kétsoros ugyancsak gyöngy karkötő 
tartozik a ruhájához. Haját copfba fonta, széles fehér selyemszalaggal kötötte át. A ruha 
nem viselet, sokkal inkább valamilyen ünnepi alkalomra készült öltözet. Keveredik 
benne a polgári divat - pl. művirág - és a viseleti elem. 

A fotók alapján elmondható, hogy a XIX. szd. végén jellegzetes váci viselet nem lé-
tezett. A különböző társadalmi rétegek öltözködését más-más hatások alakították. A 
polgárság felső rétegeinek - főleg a fiatalabb korosztálynak - öltözködésében a kora-
beli divat érvényesült. A középpolgárság széles rétegeinek öltözködésében igyekezett 
a felső rétegeket utánozni, természetesen kevésbé finom anyagokból, egyszerűbb 
szabásvonallal, időeltolódással. A polgárság alsó rétegének öltözködésében a divaton 
kívül a viseleti elemek is megjelennek. 
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