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Teleki tér – a „magyar gazdasági élet 
szeizmográfja”

Az 1874-ben hivatalosan Teleki László térnek elnevezett józsefvárosi terület 
már az 1790-as létrehozásától fogva piactérként szolgált. A reformkorban Ló-
vásárként volt ismert, a század második felében Széna tér, majd Baromvásár-
tér.  Az 1850-es évek városrendezése során alakították ki.  A magyar, német 
és szlovák ajkú iparosok mellett a pesti zsidóság jelentős (bár szegényebb) 
része, és sok muzsikus cigány család is a város e részén talált otthonra.

A székesfőváros 1897. évi április 7-i, 490/1897. rendelete szerint az ószeres 
járva-kelve űzi foglalkozását, míg a zsibárus csak meghatározott helyen gya-
korolhatja üzletét. Ekkor költöztetik a Teleki térre a zsibáru-vásártelepet. 
Mozgó piac ez, itt nemcsak a vevők, az eladók is egyik helyről a másikra men-
nek, mindenki kiabálja a portékát. Akinek komoly szándéka van, alkuba kell 
bocsátkoznia a zsibárusokkal. Amit itt nem lehetett kapni, az nem is létezett, 
az árucikkeknek hosszú története van. A portéka általában nem drága és sokan 
akadtak, akik nagy vételkedvet mutattak. A jó üzletek „tálalva” voltak. 

A Teleki tér a Budapesti Ószeres Ipartársulat tagjai szerint a magyar gazdasági 
élet szeizmográfja volt.  A legkisebb rengésre is reagált. Pontosan mutatta a 
konjuktúrát, vagy — a 20-as évektől mást sem — a dekonjuktúrát. A „válság 
lázától meggyötört gazdasági helyzet” újabb és újabb tömegeket vert a kis-
iparosok közé.  

1933-ra a fővárosban több mint 1500 ószeres volt nyilvántartva, az iparűzés-
ből 3500-4000 hozzátartozót, családtagot tartottak el.  A 300-400 ószeres mel-
lett a több mit ezer zsibárusnak ekkor már 40 fillér helypénzt kellett fizetni.  
A zsibárus telep és ószeres tőzsde évi tiszta haszna 66 ezer pengő volt. A ke-
reskedők úgy gondolták, hogy a fővárosnak ők az egyetlen rentábilis üzeme, s 
az „ilyen horribilis tiszta jövedelem és az ószeresek lehetetlenül rossz gazda-
sági helyzete méltányossá teszi, hogy helypénzünk leszállítassék”.

Az 1934. június 22-ei Fővárosi Közlöny mellékletének 12. oldalán a 625/1898. 
k.g. számú szabályrendeletben módosították az ipart űző személyek számát, 
a bódékat pedig ötven százalékban hadirokkantaknak és azok hozzátartozói-
nak tartották fent. 

IRODALOM: Teleki Tér, 1. évfoly, 1. szám, 1932. november; Népszava, 1931. július 26., 10-11.
    Teleki Tér, 1. évfoly. 2. szám, 1932. december                     
  

Innentől kezdve a zsibárus nem oszthatta meg mással a boltját, segítsége csak 
családtagjai és két alkalmazott lehettet. A büntetés, amelyeket a helypénz 
meg nem fizetéséért vagy egy-két méteren túli kipakolásért kaphattak, a se-
gítőkre is vonatkoztak. Ugyanez a módosítás szabályozta, hogy a csarnokban 
csak a számukra kijelölt helyen árulhattak, a kocsipiacon pedig csak nagyobb 
árukat rakhattak le a kézikocsiról. 

A piaci kereskedőket, zsibárusokat és az ószereseket is keményen érintette 
az 1939-es 2. zsidótörvény, de erről már a vészkorszakról szóló, következő 
hírlevelünkben számolunk be.

Börze a Teleki téren 
„Az az árucikk, amelyből a Teleki tér börzéje kialakult, egy szóval jellemez-
hető: ócskaság. Az ószeresek lerakodóhelye volt az, ahol üzletet nyitottak, 
ahol a bent megvett, fölhajtott holmit értékesítették és továbbították. (…) 

A nagy tér északi sarkában, ahol a sátrak és a bódék vásárrá alakulnak, min-
dent kaphat az ember, ami csak a szegény ember háztartásában szükséges. 
Ruhát, talpalt cipőt, tisztított kalapot, utazókoffert, asszonyoknak való 
nagykendőt, kézi verklit, órát, összecsukós vaságyat, párnát, matracot, 
nyakkendőt és seprűket – olyan az, mint egy modern áruház, ahol azonban 
minden holmi ócska. Ez a Teleki tér egyik része.
 
A másik, talán a még fontosabbik, még érdekesebbik: a börze.  
A nagy épület, ahol a Teleki tér kereskedői összeállnak, kicserélik a hol-
mikat, fölverik vagy lenyomják az árakat, vesznek és eladnak maguk kö-
zött, és amelynek még a büféje is megvan, mint az értékpapírtőzsdének. És 
mindezeken kívül az egész környéken, ahol már nincs Teleki tér, a szomszé-
dos utcákban, befelé a Csikágó mélyére kinyúlik ez a nagy börze, ez a ha-
talmas vásár, ott van száz meg száz üzlet, amely mind oda van nőve a Teleki 
térhez, mindnek ott van az egzisztenciája, mind a nagy vásárból lett.  (…) 
Az igazi börzén a notesz van az emberek kezében, amibe a slusszokat írják 
be, itt az az igazi börziáner, akin két kabát vagy legalább is két kalap van.” 

Börze a Teleki téren In: Érdekes újság : képes szépirodalmi heti lap, 1913,                                             
Kiadta: Holczer József
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A Fővárosi czím-és lakjegyzék XII. évfolyamában a zsibárus piaccal kapcso-
latos foglalkozásoknak néztünk utána. Az 1900. május—1900. április között 
felvett adatokból a használtcikk-kereskedők számára voltunk kíváncsiak.
A gyűjtésből készítettünk egy összehasonlítást erre az időszakra a házalók, 
ószeresek, zsibárusok arányát, valamint kimondottan a székesfőváros kerü-
leteiben bejelentett zsibárusok számát illetően. 
Továbbá szerkesztettünk a Teleki téren lakók szakmáiból is egy kimutatást.

Forrás: 
Budapesti czím- és lakjegyzék. XII. évf. 1900. május—1901. április
Budapest : Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda [1901]  
IX. Rész. Lakás-jegyzék, Budapest lakosainak betűrendes névsora, 721-1663. l.

Fővárosi használtcikk-kereskedők foglalkozási 
adatai a századfordulón

Házalók, ószeresek és zsibárusok száma 
a fővárosban, illetve Józsefvárosban (fő)

Néhány foglalkozás megoszlása a Józsefvárosban (fő)

Néhány foglalkozás megoszlása  
a Józsefvárosban  (fő)

házaló 191 

kereskedő 149

magánzó 2112

ószeres 101 

ügynök 203

zenész 267

zsibárus 138

 
Zsibárusok száma a fővárosban (fő)

III. kerület 1

V. kerület 2

VI. kerület 1

VII. kerület 7

VIII. kerület 138

IX. kerület 1

Összesen 150 fő

Foglalkozások megoszlása a Teleki téren 1900-ban 

 Teleki’44 - történelem számokban   Teleki’44 - történelem számokban  

5 4

bérkocsis 2 magánhivatalnok 2

építési rajzoló 1 MÁV-alkalmazott 3

fuvaros 1 ószeres 2

gyártulajdonos 1 pálinkamérő 1

házaló 4 rendőr 1

házfelügyelő 1 tanító, tanár 2

háztulajdonos 2 ügynök 1

iparos 16 villamos kalauz, 
kereskedő 5 villamos pályaőr 2

kocsmáros, vendéglős 2 zenész 3

lapkihordó 1 zsibárus 5

magánzó 3



Illusztrációk: A Teleki Tér gazdasági folyóiratban 1932—1933-ban megjelent hirdetések

Egy hangos vásár, amelynek nincs vége
A zsibárus vagy ócskás piacnak saját világa, semmihez sem hasonlítható 
hangulata volt. A szakmának, az üzletkötésnek pedig saját nyelve. Nagy-
részük szókincsünk szerves részét képezi mind a mai napig, anélkül, hogy 
tudnánk, honnan származik. Néhányat összegyűjtöttünk, amelyek kitöröl-
hetetlenül a Teleki térhez kötődnek.

Börze [ném] 1. üzletben böngésző, elfekvő, vegyes vagy használt árukészlet kedvez-
ményes árusítása. 2. pénztárca, tőzsde. 3. értékpapírok, áruk eladására szolgáló piac 
(érték- és árutőzsde), ahol az üzletkötés tényleges pénz és áru felmutatása nélkül 
történik

Börziáner [ném] tőzsdeüzér

Handlé [ném–jid] 1. kereskedő, a német Händlerből, a jiddisben hendler formában,  
„ószeres” jelentésben a jiddisből, 2. házaló ócskás, ószeres, „kereskedő”. Avulófélben 
lévő szó 
                              
Handlíroz [ném] alkudozik

Mókemplácc [ném–jid]  argó, a volt Teleki téri zsibvásár [jid. mokem ‚város’ + ném. 
Platz ‚tér’.] 

Ószeres 1. olyan kereskedő, aki már használt tárgyak, ócskaságok és régiségek áru-
sításával foglalkozik. Az 1875. XXXVII. t.-c. 5. § szerint kiskereskedőnek tekinthető.  
2. utcai használtcikk-kereskedő 

Tandelmárk a Teleki téri ócskáspiac régi neve. A német Tändelmarkból, „ócskáspiac”

Tangó szlengben a régi Teleki téri, majd az 1950-ben az Ecseri útra kitelepített hasz-
náltcikk-piac elnevezése. Ma pedig a Nagykőrösi úton működő ócskás piacot jelenti 

Tetűbörze  az ószerescsarnok környéke a Teleki téren 

Zsibárus ócskapiaci, bolhapiaci árus. Az elavult „zsib” (= „tolvaj, csaló, gazember”) 
szóból ered. Kissé régies nyelvjárású szó  

Zsibvásár  ócskapiac, bolhapiac: ahol használt holmit adnak-vesznek 
„Másként zsibvásár a neve, de a kint lakók szegénypiacnak nevezik, mert az ócska 
holmikat, amik ott eladók, csak a szegény ember keresi föl.” (Tömörkény)

IRODALOM
BARTOS Tibor, Magyar szótár 1–2. kötet, Corvina, 2002;  Idegen szavak szótára, Osiris, 2007 
Jewish Budapest Monuments, Rites, History, KOMÓRÓCZY Géza, FROJIMOVICS Kinga, 
PUSZTAI Viktória, STRIBK András, CEU Press, Budapest, 1999
Magyar Értelmező Kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó 
Pallas nagy lexikona [elektronikus dok.], Budapest, Arcanum,  FolioNET Kft., 1998
ZOLNAY Vilmos, GEDÉNYI Mihály, A régi Budapest a fattyúnyelvben , Fekete Sas Kiadó, 
Budapest, 1996 

Emlékek a Teleki térről Emlékek a Teleki térről
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Teleki Tér – a zsibárusok gazdasági folyóirata 
A Budapesti Ószeres Ipartársulat Teleki Tér című gazdasági folyóiratának 
első száma 1932 novemberében jelent meg. Felelős kiadója Fejér Lajos, az 
ipartársulat elnöke, szerkesztője pedig Dióssy László volt.  A szakma javát 
szolgáló, pozitív változások érvényre juttatásáért lépett fel mind a szer-
kesztőség, mind a tagság. A beköszönő számban olvasható felhívás szerint 
a cél az volt, hogy az újság mintegy ezer emberhez jusson el. 

A fotók nélküli lapban az ipartársulat tagjainak és a környéken működő keres-
kedőknek, szolgáltatást nyújtóknak a fizetett hirdetései mellett az ipartár-
sulat közleményei, illetve az ószereseket, zsibárusokat érintő problémákról 
szóló cikkek jelentek meg. Az érdekképviseleti sajtó hangot adott a használt-
cikk árusok észrevételeinek, véleményezte a zsibárus piaccal kapcsolatos tör-
vényalkotást, a szakmát érintő hátrányos jogszabályi hátteret, továbbá fóru-
mot teremtett az egyes konkrét kérdésekről folyó párbeszédhez. A 12 oldalas 
Teleki Tér a nyilvánosság erejével emlékeztette a városvezetést és a kerületet 
az ószeresek problémáira, több esetben konkrét intézkedések meghozatalára 
szólította a fel a szakpolitikai döntéshozókat is. A Teleki tér 5. szám alatt 
működő szerkesztőség a környék társasági életéről is beszámolt, a folyóirat 
közzétette hasábjain a házasságkötési hirdetményeket és az ipartársulat el-
halálozási híreit is. 

           
 

A második lapszámból az is kiderül, hogy a budapesti ószereseknek önsegé-
lyező egylete is volt. A Budapesti Ószeresek Önsegélyező és Jótékonysági Asz-
taltársasága —  akárcsak a többi önsegélyező egyesület ebben az időben — 
betegség, baleset, rokkantság és elhalálozás esetén nyújtott segítséget az ön-
kéntesen belépő tagoknak. Az asztaltársaság orvosa dr. Mészáros István volt. 
A szervezet rendszeresen hivatalos közleményekben tudatta tagjaival a tag-
díjbefizetésekből és más forrásokból származó tőkét, illetve a kifizetéseket 
tételesen. A Lujza utca 3-ban, Rosenthal Dávidné kóser vendéglőjében székelő 
asztaltársaság 1933 februárjában 382 főt számlált, ezen belül 216-an voltak 
a temetkezési csoport tagjai is. A kimutatás az önsegély, az otthon és a te-
metkezési csoportszámlák bevételei és kiadásai mellett még a kamatszámlára 
befolyt pengőkről adott számot. A tagdíjbefizetésekre és új tagok felvételére 
minden kedden este 7-9 óra között volt lehetőség a Lujza utcai vendéglőben.

Illusztrációk: A Teleki Tér 1 évfolyam 1-2. számában megjelent hirdetések

Az érdekvédelmi lap hasábjain több ízben kikeltek a tagok az új árusok ellen, 
és gyakran voltak kirohanások a más ipartestületekkel szemben is. Ugyanak-
kor az 1932 decemberi lapszám, Hát ez mi a csuda? című cikkében az új ipa-
rengedélyeseknek ingyenes ószeres szám kiadását hirdették meg.
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1933 novemberében a Magyar Bőripar 1933. február 11-ei lapszámából be-
idéztek egy levelet, amely többek között olyan személyek aláírásával jelent 
meg, akik a Teleki Térben is állandó hirdetők voltak. Vadász I., Murin György 
rt., Guttmann Ignác, a Patkó Bőráruház, Stausz Jenő, Stein Mór, Korn Károly, 
Gross Marcel, özvegy Meisel Mihályné és Lázár Ignác fiókja levelükkel azt sze-
rették volna elérni, hogy a selejtes, divatjamúlt, új cipőket és hibás kabáto-
kat továbbra is lehessen árulni a Teleki téren! 
     

Illusztráció: A Teleki Tér 1932. decemberi számában megjelent hirdetések
 
1938-ra a fővárosban 1800 használtcikk-kereskedők tartottak nyilván. Ez idő 
tájt 191 zsidó tulajdonú bolt működött a Teleki téren. Az árjásítást a zsibárus 
piacon működő árusok, kereskedők sem kerülhették el. Az ószeresek lapja 
1938-ig jelent meg, a 7. évfolyam 1. száma volt az utolsó újság, amelyet az 
ipartestület a második világháború előtt kiadott. 

IRODALOM:  
Teleki Tér : gazdasági folyóirat, 1. évf. 1. szám – 7.  évfolyam 1. szám.,    
BARÁTH, A politika árnyéka a Teleki téren, Pesti Napló, 1939. június 26. 

A mi életünk
  

Valahogy divatba jött… Először apró kis lapocskák, még apróbb újságírók 
bökték pennáik hegyére. Később mély színtelenségben pompázó riportok-
ban, néha rajzokban mázolták a jámbor olvasó elé — a Teleki teret, mint 
pesti egzotikumot. Persze fantasztikus hozzá nem értéssel.
— Ma már komoly nagy lapok cikkeznek róla. Valamikor nyeltünk egyet, ha 
megkérdezték: mivel foglalkozik? Aztán olyan kacskaringós körülírás követ-
kezett, amelynek mindenféle értelme lehetett, csak az nem, hogy ószeres, 
pláne handlé. A társadalmi rétegződés pincelevegőjét éreztük, hogy nem 
szívesen beszélnek velünk. Ma városatyákkal, képviselőkkel parolázunk. 
Ankéteznek rólunk. A magy. kir. belügyminiszter úr — hej, ha a Samu bácsi 
megérhette volna! — 12 és fél percig foglalkozott a parlament nyílt ülésén 
a Teleki téri ószeresekkel. Meg kell vallani: meglepő tájékozottsággal… 

Az öregek még emlékeznek a Teleki térre való hurcolkodásra. 300 személy 
számára építettek csarnokot, 300 tönkrement, 33 esztendőt betöltött, 
adófizetés alól fölmentett, iparos és kereskedő számára. Szabályrendeletet 
is készítettek, amely természetesen ezeket a körülményeket és a 19. szá-
zad mentalitását tükrözi vissza. Ma szabad az ipar. Nagykorúsított kiskorú, 
érettségizett tisztviselő, analfabéta, báróné és utcaseprő zsúfolódott ösz-
sze. Közel kétezer ószeres család. Adófizető polgárok. (… ) És a szabályok, 
a törvények természetesen a régiek. 

Az emberek akarata fölött álló, gazdasági törvények logikája a mai kons-
telláció, a mai differenciált ószeresipar. A primitív ószeres egyedül házalt, 
vett, javított és eladott. Később ráeszmélt ha — míg ő házal — társa a 
csarnokban kivárja a kedvezőbb értékesítési lehetőséget. Ez volt az első 
munkamegosztás. Aztán jött a specializálás: cipész, szabó, kalapos, fe-
hérneműs különváltak. A hatóságok is belátták, a szennyes-rongyos árunak 
a közegészségügyre káros hatásait, és megengedték az áruk úgynevezett 
„ideigazítását”. Jött a háború, a forradalmak, s velük a parti áru fogalma. 
Egyre dagadt az ószerestábor. Fogyott az ócska lom, a használt rongy, és 
a gyakorlati élet keresztültörte a holt betűkből összerakott paragrafusok 
pókhálós kerítését.   (…)

s.n.: A mi életünk, In: Teleki Tér : gazdasági folyóirat, 1. évf. 1. sz., 1932. november. 
Kiadja a Budapesti Ószeres Ipartársulat

Emlékek a Teleki térről
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Budapesti Ószeres Ipartársulat szavazólapja, 1932. december                                                                                   

IPARTÁRSULAT
Az 1872:VIII. tc. életbe lépésétől a szabad ipargyakorlás alanyi joggá vált, 
a  céhnek meg kellett  szűnnie. Az iparosok „közös érdekeik előmozdítása 
végett” területi, illetve szakmai alapon ipartársulatot szervezhettek vagy 
a megszűnő céhek közös akarattal, vagyonukat megtartva átalakulhattak. 
Alapszabályt kellett alkotniuk, a tagság önkéntes volt, azok is beléphettek, 
akiknek szakmája nem volt képesítéshez kötve. A törvény értelmében min-
den önálló iparos tarthatott tanoncot, alkalmazhatott segédeket.*

ÖNSEGÉLYEZŐ EGYLET
Magyarországon az önsegélyező egyletek a 19. század nagy részében kulcs-
szerepet játszottak abban, hogy támaszt nyújtsanak a különböző társadalmi 
csoportoknak betegség, baleset, rokkantság és elhalálozás esetén. Önkén-
tesen alapon szerveződtek, tagjaik szerencsétlenség idején nem számít-
hattak más segítségre.** 
   
Az 1929-30-as gazdasági válság társadalmi következményei nyilvánvalóvá 
tették, hogy a kialakult társadalombiztosítás nem nyújt kellő védelmet. 
Ezért az 1930-as években sorra alakultak azok az önsegélyező egyesületek, 
amelyek célja a kötelező biztosítás szolgáltatásainak kiegészítése és a ma-
gasabb színvonalú egészségügyi ellátás megteremtése volt.***

A két világháború közötti időszakban hazánkban 790 ezer tagot számláló 
1389 különféle önsegélyező egylet  – többek között betegsegélyező  és te-
metkezési egyletek, nyugdíjas egyesületek – működőtt .****

In: *Teleki Tér : gazdasági folyóirat, 1. évf. 1. sz., 1932. november*http://bfl.
archivportal.hu/id-1142-cehek_es_az_ipartarsulatok.html
**Keith HITCHINS: Önsegélyező Egyletek Magyarországon 1830 és 1941 között, Esély, 89.   
http://www.esely.org/kiadvanyok/1995_3/onsegelyzoegyletek.pdf
          (letöltés: 2013. március 4.)
***TIVALD Attiláné, Az önsegélyezés Magyarországon, Parola, 1994/5.,  6 .
****DOBROVITS, Budapest Egyesületei, 38. és 98. 
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In: Teleki tér : gazdasági folyóirat, 1. évf. 1. sz., 1932. november



Illusztrációk: A Teleki Térben 1932-1933-ban megjelent hirdetések

 Teleki’44 kutatás  Teleki’44 kutatás

 14 15



A Teleki’ 44 kutatás vezetője: Mayer Gábor

Projektkoordinátor: Budai Orsi

Szakmai koordinátorok: 
Feldmájer Sándor, Fris E. Kata, Féner Tamás, Kovács Éva, Mayer András

Simor Ági, Spitzer Barbara

Projektarculat: Székely Róbert

Önkéntes csapat:  
Adler Tamás, Bánki Tamás, Dallos Zsuzsa, Feldmájer Sándor, Fris E. Kata, 
Gergely Dániel, Gergely György, Lelovics Melinda, Mayer András, Mayer Gábor, 
Steiner Noémi, Pataki Vera, Pataki Kriszta, Pápai Gergő, Szatmári Réka, Szegő 

Dóri, Székely Róbert, Szikra Csaba, Zorándy Sára

Teleki’44 – Hírlevél                2013. március – I. évfolyam 2-3. szám

Címlapfotó:   Régi használati tárgyak az imaház női részéből      
            (Budapest, Teleki tér 22.)
 
A második és harmadik számban olvasható cikkekhez, ábrákhoz és illusztrációkhoz  
a forrásokat Bánki Tamás, Fris E. Kata, Lelovics Melinda és Szikra Csaba gyűjtötte. 
A korabeli lapok hirdetései alapján az illusztrációkat Székely Róbert készítette.

Kiadja: A Gláser Jakab Emlékalapítvány
Felelős kiadó: Mayer Gábor
Szerkesztő: Fris. E. Kata
Címlapfotó: Mayer András 
Grafika: szekelyrobi.hu

             teleki44kutatas@gmail.com  ●    http://www.teleki44.com

Támogatóink:

 Teleki’44 kutatás


