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1. A KUTATÁS TÁRGYA ÉS MÓDSZERE 

 

A dolgozat a vasút hatásrendszerét mutatja be a gazdálkodás, életmód, település, népi 

közlekedés és társadalomnéprajz vonatkozásaiban; kísérletet tesz a népi kultúra 

vasútszempontú vizsgálatára az anyagi kultúrakutatás és társadalomnéprajz 

szempontrendszerébe illeszkedve. A munka lényegi célja minél részletgazdagabban 

bemutatni, miként érintette meg a vasút a köznépi kultúrát és társadalmat, illetve 

hogyan hatott vissza a használat a vasútra. A dolgozat fontos fejezetei a gazdálkodásra, 

az életmódra (köznépi árubeszerzésre, építkezésre, lakáskultúrára, viseletre, 

táplálkozásra stb.) gyakorolt hatások, a településképben végbement átalakulások. 

Rendszerezésre kerülnek a városhatáron belüli és azon túlra irányuló utazások fő 

csomópontjai, a vasúttal rendszeresen vagy esetileg bejárt vidék terjedelme, a 

modernizálódó közlekedési útvonalak hatására átalakuló vonzáskörzetek, az ingázás 

folyamatai, az újfajta munkahely-választási lehetőségek. Önálló fejezet a társadalmi 

hatások, köztük a vasutas társadalom kialakulásának, szerepváltozásainak áttekintése. A 

munka rendszerezi a vasút néprajzi hatásainak történeti sajátosságait, rétegeit; ezáltal 

változásvizsgálat is. 

A vizsgálat szerkezeti alapja a vasutak által játszott hatások rendszerezése, 

szintetizálása; valamint kitekintés, távolabbi összefüggések, kutatási irányzatok 

megjelölése a rendelkezésre álló szakirodalom és az áttekintett forráscsoportok alapján. 

Ehhez adódnak hozzá a részletes leíró és elemző kutatási eredmények. A kutatás fontos 

feladata volt a Kecskemét határában található vasúti és kapcsolódó közlekedési 

létesítmények részletes bejárása, felmérése, dokumentálása. E vizsgálatokhoz a történeti 

források és a személyes emlékanyag összekapcsolása, egymást kiegészítő kezelése volt a 

legpraktikusabb. Fontos forrásokat jelentettek továbbá a statisztikai anyagok, levéltári-

adattári dokumentumok, menetrendek, sajtóforrások, tárgyi hagyatékok. A dolgozat 

anyagának több mint fele ugyanakkor saját, 2010-2014 között végzett terepmunkán 

alapszik. A kirajzolódó gazdasági–társadalmi képet árnyalja a rokon tudományterületek 

szakirodalmának használata, a nemzetközi szakirodalom bevonása pedig távlatot ad 

neki. Jelen vasútnéprajzi kutatások a szórványos előmunkálatok után az utóbbi néhány 

évben megélénkült szervezett kutatómunkához és muzeológiai érdeklődéshez 
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kapcsolódnak hozzá. A vasút nem emelhető ki a nagyvilág egyéb hatásai és történései 

közül, a legtöbb jelenség megváltozásában csupán egy eszköz volt a sok közül. 

A kutatás vizsgált korszaka az 1850 és 1980 közötti időszak. 1850 táján kezdődtek az 

első vasútépítések, illetve ekkoriban még meg lehetett ragadni a „vasút nélküli világ” 

jellemző közlekedési, gazdasági, életmódbeli sajátságait. A korszak végét pedig az 

alapvetően megváltozó eszközrendszer (a motorizáció jelentőssé válása), a hosszabb 

állandósulást követően több szempontból is leépülő vasúthasználat, és módszertanilag a 

recens és múltbéli vizsgálatok egységesítésének nehézségei jelölték ki. Kutatásom 

terepe Kecskemét és a várost körülölelő homokhátsági táj; elsődlegesen Kecskemét 

város és határa, ahol a vasutak hatása több szinten és időszakban ment végbe. A néprajzi 

jelenségek közigazgatási határokon átívelő természete és a vasutak vonalvezetése 

következtében a város vonzásába eső környékbeli területekre is szükséges továbbá 

kitekinteni. A kutatások során minden vasútvonal-típust (fővonal, mellékvonal, keskeny 

nyomközű vonal, közforgalmú és iparvasút) vizsgáltam. 

 

2.  KUTATÁSI TÉZISEK 

 

A vasútépítések legfőbb célja, hogy az érintett területek a vasúti pályákon és 

vasútállomásokon keresztül mielőbb bekapcsolódjanak az árucserébe; voltaképp 

valamennyi vasúti fő- és mellékvonal kiépülését ennek igénye és reménye motiválta. A 

köznép körében tehát jellemző szállított áruk, szállítási módok, praktikák jellemezték a 

vasúti áruszállítást. Monarchia-szerte jelentősen növekedett elsősorban a tej-, tojás-, 

zöldség-, gyümölcs-, hús-, cukorrépa-termelés, emelkedett a gabonaexport; gyorsult a 

jószágszállítás, jobb minőséget, kisebb súlyveszteséget érve el. Nőhettek a kisiparosok 

piaci és árubeszerzési lehetőségei, ugyanakkor a gyáripari termékek terjedésével egyre 

reménytelenebb versenyhelyzetbe is kerültek.  

A vasúthálózat kiépülésével fokozatosan mindenki számára lehetővé vált a távolabbi 

helyekre elutazás, a parasztnak ugyanúgy, mint a földesúrnak vagy a polgárnak. Míg 

eleinte csak az értelmiség, kereskedők, katonaság használta nagymértékben a vasutat, 

addig később a vasúti utazás fokozatosan tömeges életélménnyé vált, a 
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mozgásszabadság beépült az alapvető igények közé. A természetes helyett mesterséges 

pálya, a hagyományos tér – idő – táj élmény felborulása, a közlekedés aktív részeséből 

szemlélődővé válás új viszonyulási és viselkedési formákat követelt az utazás 

résztvevőjétől. Az egyén mások segítségére, ezáltal tétlenségre lett kényszerítve, a vasúti 

utazással, ingázással töltött időt ezért új utazási szokásokkal töltötte ki. A vasút hatására 

megváltozott továbbá az általános időfelfogás és időbeosztás: megjelent a pontos időhöz, 

a menetrendhez alkalmazkodás, a térbeli tájékozódást pedig a vasúthálózat iránya 

befolyásolta. A vonaton töltött idő mellett a vonatra szállást megelőző, illetve 

közvetlenül követő időhöz, vagyis a vasútállomásokhoz és környékükhöz, mint az utazás 

kezdő- és végpontjaihoz is jellegzetes szokásrend kötődik. Az állomásoknak többszörös 

társadalmi, életmódbeli és „szimbolikus tér” szerepe alakult ki. 

Az életmód vasút okozta változása, a polgárosodás számos szempontból értelmezhető a 

vasút kapcsán. Új városi és nemzetközi árucikkek jelentek meg; gyarapodott az 

árubőség, javultak az árubeszerzés lehetőségei. Kecskemétet is sokasodó üzletek és 

kereskedelem jellemezte, továbbá az egyes árukra, főleg borra, fűszerre, órára, 

gyógynövényekre, ruházatra kényes polgárság pesti boltokban is könnyűszerrel 

beszerezhette növekvő szükségleteit. Önálló utazási tárgyak, öltözködési divatok 

alakultak ki, köztük a zsebóra, karóra, mobil teafőző. Országszerte azonos fogyasztási 

cikkeket kezdtek vásárolni a köznép tagjai. A vasútépítésbe bekapcsolódó gazdák 

segítették a vasúti építészet eszköztárának a népi építkezésbe való adaptálását, illetve a 

vasútépítésből szerzett jövedelem maga is házépítési hullámot indított meg. Átalakult az 

időszemlélet, megjelent az éjjeli munka és a nem munkával töltött idő mennyisége 

példátlanul megnőtt. Ezzel és az újonnan felfedezett szép (nemzeti jellegű) tájak 

vasútjainak kiépülésével különösen a MÁV élen járt a turizmus fejlődésében. 

Modernizálódott a táplálkozáskultúra: terjedésnek indultak az egzotikus és 

gyarmatáruk, továbbá számos árufajtát közvetítettek a vasúti pályavendéglők, a nagy 

múltú restik, melyek funkciójukban a csárdákat váltották. A vasútnak jelentős szerepe 

volt számos polgárias szórakozási mód, például a biliárd, kugli, teke adaptálásában, 

illetve megerősödött általa a tömegsport, a profi sportolók és drukkereik könnyebb 

utazásával, és számos sportcsapat létesítésével. A vasút mintaként szolgált számos népi 

játékhoz, valamint maga az élő vasútüzem is a gyermekjátékok fontos helyszíne lett. A 

vasútüzem sürgette és mintaként serkentette az általános közegészségügyi feltételek 

javítását, a közbiztonság és közigazgatás megerősítését, többek közt a dél-alföldi 
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betyárvilág végső felszámolásával. A vasút számos szállal hatott a köznépi jellegű 

hírközlés, kommunikáció, sőt vallási mozgások, például a búcsújárás megújulására. 

Egyebek közt a mozi, színház jobb elérésével, könyvtárakkal, újságterjesztéssel szolgálta 

a köznépi kultúra gyarapodását. 

A vasút szerepe elsőrangú volt a kereskedelem, vásár, piacozás, bolt- és raktárhálózat 

gyarapodásában, továbbá a határ általános képét is jelentősen átformálta: csökkentette a 

homokosodást, gyarapította az erdősítéseket (másfelé pedig éppenséggel erdőirtásokat 

okozott), a falvak és városok képét pedig alapvetően befolyásolta a vasútállomás 

közelsége. Létrejöttek új városmagok, utcák, piacok, boltok, lakónegyedek, átalakult a 

települések szerkezete, a vasút által a központtól elszigetelt városrészek pedig el is 

sorvadhattak. A vasút jelentősen befolyásolhatja a földek értékét, segíthet a 

kihasználatlan földterületek benépesítésében, gazdálkodásba vonásában, a 

tanyásodásban. Kecskeméten a tanyai élet fénykorát okozta a határ jól kiépített 

vasúthálózata. A megállók, állomások környékén igen jelentős tanyásodást, majd 

községesedést indított el, mely máig meghatározóan befolyásolta a kecskeméti határ 

fejlődését, birtokszerkezetét és gazdálkodását. A vasúti szállítás ugyanis egyrészt 

lehetővé tette a tanyai gazdaságok intenziválódását és az ott megtermelt termények 

rendszeres, kiszámítható városi piacra juttatását, másrészt elterjesztette a 

munkavégzési, oktatási, egészségügyi, kulturális célú ingázást is.  

A különböző közlekedési eszközök, hálózatok a népi kultúra egészében nem 

elszigetelten, hanem párhuzamosan, intermodálisan jelennek meg. A vasút tehát 

befolyásolta a hagyományos közlekedési módok továbbélését is, csökkenésüket 

(hajózás), erősödésüket (kerékpár) vagy funkcióváltásukat (szekerezés) okozva. A 

korszerű városi tömegközlekedés és a motorizáció folyamata pedig gyakran választás 

elé állította a köznépi rétegeket, és kezdte a vasutat is tradicionális, lassacskán 

meghaladott közlekedési eszközzé tenni. 

A vasút százezreknek nyújtott biztos vagy szegényes megélhetést, ezért a társadalom 

életét sokrétűen befolyásolta. Különböző mobilitási pályák során a nagygazda és 

értelmiségi családok könnyebben, a kisbirtokos családok nehezebben juttathatták be a 

vasúthoz a leszármazottakat. Számos kézműves mester számára a vasúthoz kapcsolódó 

iparágak jelentették a kiutat a megszűnő kisiparok időszakában. A köznép legszélesebb 

rétegei ugyanakkor csupán idénymunkásként, vasútépítőként vagy még legjobb esetben 
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bakterként kerülhettek be a vasúthoz. A vasutas társadalom a vidéki kultúra jellegzetes 

és megkerülhetetlen elemévé vált. A vasút maga ugyanakkor súlyos szerepet játszott  

történelmi fordulópontok idején a vidéki és nagyvárosi társadalom életében is. 

Mint számos egyéb innováció használatba vételénél, itt is célszerű hőskorról, átmeneti 

időszakról, a népi használat fénykoráról és leáldozásáról beszélni. A vasútnak is és más 

közlekedési eszközöknek is felrajzolhatók az eltérő idejű, mégis hasonló görbéi, melyek 

egymást erősítik vagy kioltják, illetve a polgári – népi használat időbeli eltérései, 

presztízsváltozásai is jellemzik őket. Számolni kell földrajzi különbségekkel is, például a 

vasút nyugat-európai szintű fénykora a 19. század végén, itthon egy-két évtizeddel 

később következett be.  Mesterséges hatással voltak a népi használatra is a 

vasútpolitikai intézkedések és korszakok. 

A magyarországi vasútvonalak túlnyomó része magántőkéből, magáncélok alapján épült. 

A vasút leginkább a nagyiparra, majd a kisiparra, a földművelő nagybirtokokra, s csak 

utolsósorban a földműves kisbirtokokra hatott. A paraszti, sőt egyáltalán a vasúti  

áruszállítás elterjedése korántsem olyan robbanásszerű, mint korábban hittük, 

sokrétűbb, lassúbb folyamatokkal kell számolni, egyes településeket és társadalmi 

csoportokat sokkal kevésbé érintett meg, mint másokat. A vasút terjesztette javak csak 

hosszú időtávlatban és számottevő különbséggel jelentkeztek, és a tényleges változások 

a település saját vonzerején is múltak, nem csak a vasúton. Kecskemét példája által azért 

is volt szerencsés a kutatás elsődleges helyválasztása, mert egy alapvetően birodalmi és 

országos célokat kielégítő Pest-centrikus vasúti fővonal, majd a hozzá több hullámban 

kapcsolódó helyi érdekű vonalak újraszervezték, pezsgővé tették Kecskemét gazdasági 

és társadalmi életét, s hosszú távon is jelentősen színezték a helyi köznép életmódját. A 

hosszú időhatár pedig lehetővé tette annak megállapítását, hogy összességében sem a 

néprajzi tradíciók gazdagításáról, sem pusztításáról, sokkal inkább azok 

átrendeződéséről, a vasút egyfajta szűrő- vagy lakmuszpapír-szerepéről érdemes 

beszélni. A vasúthálózathoz köthető egységes mérnöki infrastruktúra, az újfajta 

fogalmak, sebességek és viselkedési normák először összezavarhatták a létező 

hagyományt, utóbb azonban beleépültek, újfajta módon alakítva át a hagyományos 

kultúrát.  

 


