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I . BEVEZETÉS 

 

I. 1. Célkitűzés, módszerek 

Dolgozatomban a vasút hatásrendszerét kívánom bemutatni a gazdálkodás, életmód, település, népi közlekedés és társadalomnéprajz vonatkozásaiban; másként szólva munkám a népi kultúra vasútszempontú vizsgálata annak anyagi, társadalmi szempontrendszerébe 
illeszkedve. Szerkezeti alapja a vasutak által játszott hatások rendszerezése, szintetizálása; valamint kitekintés, távolabbi összefüggések, kutatási irányzatok megjelölése a rendelkezésre álló szakirodalom és elvégzett kutatásaim, az áttekintett forráscsoportok alapján.1 

A disszertáció eredeti célja a teljes közlekedési, szállítási rendszer megragadása, összegzése volt, ám szembesülve az óriási anyaggal ésszerűbb egyetlen, kevésbé vizsgált, ezért a néprajztudományban meglehetősen újszerű, jelentős távlatokat mutató témakör kifejtése. Mégis fontos egyéb közlekedési párhuzamok, továbbá előzmények és következmények felvillantása a hagyományos és egyéb korszerű közlekedési módok kapcsán, hogy e munka a teljes közlekedési spektrumba és az eddigi tudományos kutatásba beleilleszthető legyen. Munkám lényegi célja minél részletgazdagabban bemutatni, miként érintette meg a vasút a köznépi kultúrát és társadalmat. Tudományos közhely, hogy az összes találmányok közül a vasút a távolságok lerövidítése  tett legtöbbet a civilizációk fejlődéséért,2 e dolgozat lényegi kérdése azonban az, hogy ez miként csapódott le a köznépi rétegekhez, miféle 

módosulásokkal ment végbe náluk. (ogy a folyamatokba való bekapcsolódás korántsem olyan egyértelmű és egyszerű, mint elsőre tűnhet, jól példázza az a népi közlekedési megállapítás, hogy bár a vasúti szállítás közlekedéstudományi közelítésben egytizedébe kerül a fogatoltnak, ám egy kisparaszt számára ez nem evidencia, ő nem feltétlenül így számol.3 E vizsgálathoz módszertani alapul a történeti források és a személyes emlékanyag összekapcsolása, egymást kiegészítő, egymásnak válaszoló, egymást kölcsönösen igazoló kezelése volt a legpraktikusabb; a statisztikai anyagok, menetrendek, fotódokumentumok stb. 
használata a kirajzolódó gazdasági–társadalmi képet árnyalja, a rokon tudományterületek és a nemzetközi szakirodalom bevonása pedig távlatot ad neki. 
                                                           

1 Korábbi szakdolgozatom Molnár Gergely .  csupán kiindulópontként szolgálhatott a mostani sokkal bővebb merítésű kutatáshoz és összegzéshez. 
2 Erdősi Ferenc a: . 
3 Szilágyi Miklós . 



 

6 
A hagyományos leíró néprajzi munkákban nem evidencia, hogy a vasút néprajzi téma lehet,4 pedig a vasút és népélet kapcsolatának valójában mintegy  éves történetisége van. Más diszciplínákban, így a közlekedéstudományban évtizedek óta axióma, hogy a közlekedés a társadalmi és területi munkamegosztás, szakosodás feltétele is; ha fejlett, specializációkhoz vezet, ha elégtelen, akadályokat talál a vizsgálat. Széles körben elfogadott alapvetés továbbá, 
hogy a közlekedés hatással van a kereskedelemre, a környezetre, a gazdaságra, a technológiára, a politikára, a népesség alakulására. A gyors, rendszeres, sokoldalú, nagyteljesítményű, ám magas építési és működési költségű vasút5 is hatott az iparosodásra, urbanizációra, fokozta a munkaerőigényt, olcsó, nagyteljesítményű személy- és teherszállítást tett lehetővé. Erősítette a területi munkamegosztást, növelte a térségek eltérő fejlődését helyi és távolsági ingázás , életmód- és életszemlélet-változást produkált. Mindezek alapján 
megalapozott vasútnéprajzról beszélni, melyen a vasút technikai eszközrendszerének a köznépi gazdálkodásra, társadalomra, mentalitásra vonatkozó speciális jelenségei értendők.6 A dolgozat tematikáját korábbi és mostani vizsgálataim, a néprajzi és rokontudományos szakirodalom összegzése alapján alakítottam ki. )gyekeztem arányos lenni. Újragondoltam a lassan klasszikussá érő vasútnéprajzi alapvetések és saját korábbi munkáim tematikus keretét is, a vasutasok társadalmának önálló fejezetben történő leírását például mellőzöm, 
ehelyett beolvasztom a társadalmi, illetve kulturális innovációk közé, hogy adekvátabb szempontrendszer jöjjön létre. Lehetőségem lett volna néhol tömörebb vagy éppen sokkal részletesebb kifejtésre is – amellett, hogy az elérhető források milyen határt szabtak, elsősorban a súlypontok kidomborítására és egyenletes összkép kialakítására törekedtem. Vizsgálandók mindenekelőtt a gazdálkodásra, az életmódra köznépi árubeszerzésre, építkezésre, lakáskultúrára, viseletre, táplálkozásra stb.  gyakorolt hatások, a településképben végbement átalakulások. Fontos rendszerezni a városhatáron belüli és azon túlra irányuló utazások fő csomópontjait, a vasúttal rendszeresen vagy esetileg bejárt vidék terjedelmét, azonban az összes egyedi utazásra és vonzáskapcsolatra sem technikai, sem módszertani okokból nem lehetséges kitérni. Rögzítendő azon folyamat, hogy a modernizálódó közlekedési útvonalak gócpontokba irányuló vonalvezetésének hatására a közlekedési csomópontok, e térségben főként Kecskemét és Budapest vonzáskörzete fokozatosan kitágult a kisebb, tradicionális kistáji központok rovására, valamint nőtt a 
                                                           

4 A Néprajzi Lexikonból és más szintetizáló munkákból is hiányzik a vasútnéprajzi tematika lásd ). . 
fejezet). 
5 Erdősi Ferenc a: ., .; Frisnyák Sándor : . 
6 A fogalmat Balázs Gézával alkottuk meg az azonos című egyetemi előadáson, -ban. – Definíció Balázs Géza : . alapján. Ugyanezen kötetben történnek utalások a vasútantropológia, 
vasútszemiotika megnevezés használhatóságára is. 
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nagyvárosba irányuló vagy onnan kiinduló közlekedés-szállítás intenzitása, ami a bel- és külterületi népesség körében egyaránt visszafordíthatatlan hatásokat okozott. A személyi mozgáslehetőségek kapcsán a közlekedés sebességének és sűrűségének változásával átalakult a napi praktikusan bejárható út mennyisége; az eljutási idők csökkenésével gyarapodtak az újabb gazdálkodási, életformabeli, munkahely-választási lehetőségek.7  Rendszerezendők a vasút néprajzi hatásainak történeti sajátosságai, rétegei; ezáltal e munka egyúttal változásvizsgálat is. A korszakválasztás kezdőpontjának oka, hogy  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. A legutóbbi három és fél évtized vasúthasználatának néhány jellemző tendenciájára mindenesetre utalok, hiszen ennek híján több, évszázados folyamat kimenetele „elvarratlan” maradna. S mivel a vasúthasználatban is sok a lassan változó tradíció, ezért korábbi szokások, hatások a 
jelenkorig fennmaradhattak. A vonatkozó témaköröknél hangsúlyt helyezek olyan jellegzetes, néprajzilag is elemezendő kérdéskörökre, mint a vasúttól selejtezett anyag- és eszközállomány másodlagos tárgyfelhasználási módjainak, a különféle negatív vélekedéseknek és idegenkedésnek vagy a baleseteknek az összegzése. Önálló fejezetet érdemel a társadalmi hatások, köztük a vasutas társadalom kialakulásának, hagyományozódásának, szerepváltozásainak áttekintése. A vasutasság általános, társadalomtörténeti jellegű elemzésétől azonban eltekintettem, helyette a kialakított néprajzi tematika felőli nézőpontból igyekeztem közelíteni a vasutasok társadalmáról való önálló monográfia írása terjedelmében is túlmutatna e disszertáció határain .8 Mivel disszertációm tárgyi néprajzi közelítésű, ezért – tisztában lévén vele, hogy e tematika színvonalas elemzése önmagában is könyvnyi méretű kifejtést igényelne – a vasút egyes folklór megnyilvánulásait pl. vasúttal kapcsolatos népdalok, tárgyalkotó népművészet  sem elemeztem önálló 
fejezetekben. 

                                                           

7 Társadalomtudományi szempontból is izgalmas kérdés az utazási sebességek története az érintett 
időszakig gyarapodása, majd állandósulása, sőt a vizsgált mellékvonalakon később visszaesése  az adott idő alatt elérhető legtávolabbi pont, illetve eljutási idők térképezése eltérő időpontokban, melyek egyenes arányban hatnak a mobilitási lehetőségek változásaira, az ingázás feltételeire. A téma összefoglalása a X). . mellékletben. Az elméletet konkrét példákkal lásd Czére Béla .; Miszlay 
Zsolt 2003.) 
8 A Kecskeméten és a környéken szolgált egykori vasutasokról, életpályáikról, mobilitási pályáikról többek közt a MÁV almanachjaiból és Kecskemét város címtáraiból célszerű tájékozódni, illetve -ig (orváth Ferenc a. is eligazít. 
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A végső szöveg megfogalmazása közben jelentősen csökkentettem a vasút és más szállítási módok összefonódásával intermodalitás  kapcsolatos fejezet méretét, és csak a szállítási formák, mozgásvilág, innovációk vasúttal szoros kapcsolatban álló szempontjaira szorítkozom benne. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a vasúti szállítások túlnyomó része kombinált szállítás, vagyis a legtöbbször összekapcsolódnak a vasúton, tengelyen és vízen kisebb mértékben a levegőben  zajló árumozgások.9  Munkámban nem foglal el önálló 
fejezetet a szakterminológiai kérdések tisztázása sem: ahol csak lehetséges, igyekszem a 
legszabatosabbnak gondolt fogalmakkal dolgozni, bár néha – jobb híján – kissé elkoptatott kifejezéseket is használnom szükséges például „piaci termelés”, „iparosítás”), illetve a bevált néprajzi és történettudományi fogalmak mellett szükség szerint közlekedéstudományi fogalmakat is használok adott esetben a szövegbeli helyszínen definiálva őket .  Kutatásom terepe Kecskemét és a várost körülölelő homokhátsági táj; elsődlegesen 
Kecskemét város és határa, ahol a vasutak hatása több szinten és időszakban ment végbe.10 Súlyosan torzítólag hatna azonban a vizsgálat terepének Kecskemét határköveinél való lerekesztése. Ezért a néprajzi jelenségek közigazgatási határokon átívelő természete és a vasutak vonalvezetése következtében a város vonzásába eső környékbeli területekre is szükséges kitekinteni különösen a vonzáskörzetek és az árucsere áramlásának szempontjából . Tekintve, hogy disszertációm a vasútnéprajzi tematika eddigi legnagyobb terjedelmű műve, ezért vizsgálataimat és következtetéseimet igyekeztem összefoglaló igénnyel is megfogalmazni, azzal a céllal, hogy nemzetközi párhuzamokkal is megerősített, Kecskeméten túlmutató, országos összkép is kirajzolódjék belőle. E döntést, mely bizonyos fokig talán beszűkíti egy mélyfúrású helytörténeti munka vagy vasútnéprajzi településmonográfia lehetséges látókörét, egy jellemző példával szeretném indokolni. Míg a 

szakirodalomban általánosan megfogalmazott jelenség, hogy a hazai gazdálkodásban a 

vasútépítések csökkentették leginkább a mezőgazdaság alapvető szerepét a nagyipar, a bányászat stb. növekvő jelentőségével szemben,11 addig ezt Kecskeméten a vasút emelte meg a korábbinak sokszorosára. Ezért a dolgozatot úgy építettem fel, hogy a tereptől függetlenül is érvényes képet adjon a magyarországi vasutak néprajzáról – ám következetesen ki óhajtom 
                                                           

9 Gráfik )mre : . 
10 Az elsődleges kutatási adatokat az -es kecskeméti határkiterjedés alapján gyűjtöttem. Vasútvonalak szerinti határpontok: a Budapest–Cegléd–Szeged vasútvonalon Katonateleptől északra  
km-re és Városföldtől délre  km-re; a Kecskemét–Lajosmizse vonalon Szentlajos és Klábertelep megállóhelyek között; az egykori (etényegyháza–Kerekegyháza vasútvonalon a két végpont között nagyjából félúton. A tiszaugi vasútvonalon Lakitelek és Kerekdomb között, illetve a régi tiszaugi rakodónál és állomásnál, a Lakitelek–Kiskunfélegyháza vonalon Tőserdő és Tiszaalpár felső között; a fülöpszállási vonalon )zsák előtt 4-5 km-rel; a kecskeméti kisvasút kiskunmajsai vonalán Jakabszállás előtt és Bugac határában; a kiskőrösi ágon Orgovány előtt vontam meg a határt. Lásd az ábrákat is.  
11 Viga Gyula 2007: 16. 
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emelni, hogy mennyire érvényesültek Kecskeméten egyes szempontok, és mindenütt felhívom a figyelmet a jellemző táji sajátosságokra. Ezért hiányzik a dolgozatból többek közt a helyi vasutas társadalom név szerinti teljes áttekintése, csupán a legnagyobb hatású személyekre utalok a mellékletben. A kutatások során egyértelművé vált számomra, hogy minden vaspályatípust fővonal, mellékvonal, keskeny nyomközű vonal, közforgalmú és iparvasút stb.  érdemes megvizsgálni, ugyanis bár szerepük és funkcióik különbözőek és korszakonként is változnak, ám mindegyiküknek volt kézzel fogható hatása a népi kultúra szegmenseire. A . század végi osztályozás szerint első rendű vasutak fő- és mellékvonalak , hév-ek, helyi, közúti és iparvasutak, mezei és bányavasutak léteztek sőt megkülönböztettek első, másod, sőt harmadrendű, illetve belföldi és nemzetközi fővonalakat stb. .12 A népi szállítások és közlekedés vasútra terelődése szempontjából mindezek önmagukban egyébként kevésbé jelentősek, mint a vonalvezetés, díjszabás, viszonylatok. A . században a helyzet némileg egyszerűsödött, a hév-ek és mellékvonalak funkcióikat tekintve összeolvadtak, illetve a korábbi mezei vasutak egyik, gazdasági vasútként tovább élő vagy később eszerint épített része is csatlakozott hozzájuk. Az ipari vasutak hatása Kecskeméten csekély, speciális jellegüknél fogva inkább ipartörténeti áttekintésekben tartom célszerűnek néprajzi vonatkozásaik elemzését kutatási területemen a lakiteleki téglagyár kisvasútjáról és a Tisza-parti agyagbánya vasútjáról vannak információim); ipari tájakon, bányavidékeken ugyanakkor jelentős szerepet tölthettek be a helyi érdekű közlekedésben is és jellegzetes néprajzi szokásrendszer tapadhatott hozzájuk pl. diósgyőri, Ózd vidéki, Salgó vidéki, felsőpetényi, dorogi, ajkai bánya- és iparvasutak, továbbá számos felvidéki, erdélyi iparvasúti üzem . A vázolt szempontok alapján egyaránt fontos a fővonalak és a hév-vonalak hatásainak vizsgálata, emellett különösen ígéretes a Kecskeméttől délre futó két keskeny nyomközű vasútvonalat és környezetét elemezni. A Közép-Európa egyik leghosszabb keskeny nyomtávú hálózatát képező, -tól több szakaszban átadott,13 2009-ig működő, majd folyó év 
december 13-án bezárt „ideiglenesen szüneteltetett”  rendszer már az adatközlői emlékezettel elérhető időszakban épült meg, mégis a kecskeméti határ olyan részeit érintette, melyeknek addig a közelében sem haladt modern tömegközlekedési eszköz vagy kövesút, 
                                                           

12 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XVI. 717. 
13 A mintegy 100 km hosszúságú pálya egy rövidebb közös szakaszból kiágazó két vonalból áll: a Kecskemét, Rávágy tér–Kiskunmajsa vonalat 1928-ban adták át a forgalomnak, s javarészt a kecskeméti, jakabszállási, bugaci és a szanki határban halad, a másik vonal, mely -51 között szakaszonként készült el, az előbbiből Törökfái állomásnál ágazik ki, s (elvéciát, Orgoványt, Kaskantyút, Páhit érintve Kiskőrösnél kapcsolódik az országos hálózathoz. 
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ezért megindulása után még jelentős hatásrendszert fejthetett ki az érintett népességre, ami számos könnyen elérhető forrás alapján vizsgálható.14 Elöljáróban még néhány további módszertani megfontolást szeretnék közreadni. Egyfelől fontos a vizsgálatokhoz a technika mindenkori fejlettségi fokát ismerni, ám mindenképp szeretném elkerülni, hogy technikatörténeti részletek túlzott elemzésébe bocsátkozzam sok – főleg vasúttörténész által írott – munka túlságosan „belecsúszik” ebbe a tematikába). Számos néprajzilag is értékes épületre, járműre, technológiára azonban lényeges utalni, hiszen ezeknek közvetlenül vagy közvetve néprajzi jelentőségük is volt; technológiai jellegű részletes elemző magyarázatukat azonban mellőzöm, mivel a bőséges és jól használható többkötetes magyar vasúttörténetek, vasúti lexikonok, műszaki sorozatok minden esetben kiválóan segítik az esetleges további tájékozódást.15 Ugyancsak megkerülhetetlen a korszak hazai történelmi és vasútpolitikai eseményeinek beépítése a vizsgálatokba. E téren is szeretném azonban hangsúlyozni, hogy mellőzni kívánom a tisztán történelmi adatfeltárásokat és eszmefuttatásokat; a vonatkozó történelmi eseményeknek csupán azon vetületeivel kívánok foglalkozni, melyek a vasútnéprajz illetékességébe esnek. A dolgozat tengelyében tehát mindvégig az etnografikum áll, vagyis a technológiai tudásra, a történelmi eseményekre és a vonatkozó forrásokra természetszerűleg hivatkozom, mindezeket azonban néprajzi közelítéssel használom fel, illetve a humán tényezők, néprajzi jellegzetességek jobb kirajzolására szervesen hozzákapcsolom a néprajzi jellegű terepmunkát.16  

                                                           

14 A földrajzi nevek mai, avagy történelmi alakjának használata kapcsán azt az elvet követem, hogy ha nem idézetről van szó, akkor következetesen a mai alakot használom például Lakytelek  előtt  helyett Lakitelek, Koháryszentlőrinc -ig  helyett Nyárlőrinc, Lászlófalva -1990) helyett Szentkirály stb. A névváltozásokat továbbá részletesen is összegyűjtöttem a )X. . mellékletben. 
15 Magyar nyelvű vasúti lexikonok: Varga Jenő szerk.  .; Urbán Lajos szerk.  .; Urbán Lajos szerk.  .; Csárádi János főszerk.  . . )smeretterjesztő albumok: Mezei )stván .; Máthé Zoltán et al. szerk.  . 
16 A terepmunkát -  között kisebb megszakításokkal végeztem. -2009-ben a kecskeméti kisvasútra fókuszáltam, mintegy tucatnyi interjúval, terepbejárással; az akkori terepmunka eredményeit már szakdolgozatomba is beépítettem, és most is felhasználom. Molnár Gergely .   decemberében részletesen dokumentáltam a kecskeméti kisvasút megszüntetése körüli eseményeket. -  között többnyire kecskeméti és lakiteleki főhadiszállással  zajlott jelenlegi terepmunkám. Előbb felmértem a területet, melynek során korábbi emlékeimre is hagyatkoztam, majd háromféle módon fogtam hozzá a gyűjtőmunkához. Egyrészt vonalanként, átlagosan három ízben gyalog és kerékpárral módszeresen végigjártam és dokumentáltam a létező vasútvonalakat, közben 
vasutasokat, utazókat, járókelőket szólítottam meg, azonnali interjúkat készítve vagy későbbieket egyeztetve. Másrészt számos alkalommal beutaztam a még létező forgalmú vonalakat, közben – jórészt 
bizalmi alapon – több mozdonyvezető, kalauz, állomási feladatot teljesítő vasúti dolgozó mellett végeztem résztvevő megfigyelést, illetve készítettem számos további interjút. A jelenkori résztvevő megfigyeléssel nyert adatok a vonatkozó módszertani megfontolások figyelembe vételével jelentős részben visszavetíthetők a dolgozatban elemzett korábbi időszakokra.  (armadrészt a létező archívumokból Szeged, VTA, Budapesti Közlekedési Múzeum, Magyar Vasúttörténeti Park  kiindulva hólabda-módszerrel kerestem további, meghatározó adatközlőket. Az interjúk mintegy feléről 
diktafonos felvétel is készült a jegyzetelésen kívül, a mozgó vonaton készített felvételek jó része 
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A vasút okozta köznépi modernizáció kapcsán a rendszerező leíráshoz szükséges volt egységes folyamatokba rendezni a vasút hatásnyalábjait, ám a valóságban mindez nyilvánvalóan nem ilyen laboratóriumi módon ment végbe. Ennek kapcsán leginkább Laura Stark finn etnológus gondolatait érzem követendőnek: kutatócsoportjával a világ talán leggyorsabb és legteljesebb modernizációs folyamatát bejáró Finnországban kutatta, hogyan tették magukévá az emberek az őket minden irányból megközelítő modernizációs tendenciákat, lehetőségeket. A jelenből persze könnyebb visszatekinteni a modernizációs folyamatokra, ám elődeink nem láthatták át, épp melyik irány lesz az üdvözítő, többféle lehetőség között kellett választaniuk, sokszor tévedtek, visszaléptek, újra próbálkoztak, ezáltal a fejlődés sem volt egyenes vonalú. Abba fektettek energiát, időt, ami konkrét előnyöket ígért; úgy tűnik továbbá, hogy egyes alapvető társadalmi különbségek érvényesek, például, hogy a fiatal generáció és a tehetősebbek valamint a nincstelenek  nyitottabbak az újra, mint a beválthoz inkább ragaszkodó idősek. Miként Stark kiemeli, a modernizáció tulajdonképpen taktikai lépések sokasága egy olyan játékban, ahol a szabályok mindig változnak. Folyamatai a találkozás az újjal, az ítéletalkotás, majd pedig az elvetés vagy elsajátítás és hozzáidomulás.17 A vasút nem emelhető ki a nagyvilág egyéb hatásai és történései közül, a legtöbb jelenség megváltozásában csupán egy eszköz volt a sok közül; ezt fontosnak tartom mindig hozzágondolni a dolgok hátteréhez. (unfalvy János már -ben kifejtette, hogy a vasutak akkor hasznosak, ha „számra és kiterjedésre a forgalom szükségleteivel helyes arányban 

állanak …  valamint egy gazda se növelné jövedelmét, ha csupán csak szekereket csináltatna s 

vonó marháit szaporítaná”.18 A második világháború utáni vasúti közlekedés és népélet kapcsolata nem vizsgálható azzal a módszertannal, mellyel a korábbi mintegy  éves időszakasz elemzését elvégezték. A . század fordulója előtti évtizedekről még lehetséges volt tisztán a vasút és a közlekedéspolitika gerjesztette hatásrendszer elemzése, bár már ekkor sem szerencsés. A jelenkor felé közeledve, a mezőgazdasági és ipari munkásság kényszerű szerkezetváltása következtében egyre kevésbé vizsgálható önálló hatóerőként a vasút, inkább csupán az életmódváltás egyik közreműködőjeként szemlélhető. A vizsgálathoz megkerülhetetlenek a polgárosodás, urbanizáció, később a szocialista iparosítás, a 

                                                                                                                                                                                azonban sajnos nehezen használható, illetve számos esetben adat- és személyvédelmi okokból tekintettem el a szó szerint idézetközléstől. A terepmunka évszakok és napszakok szerint nagyjából egyenletes eloszlásban készült, a kapcsolódó torzulások elkerülése érdekében. -ben a dolgozat végleges szövegének kialakítása során a még kevésbé kidolgozott kérdések kapcsán többszöri utógyűjtést végeztem. 
17 Stark, Laura 2009: 4-17. 
18 (unfalvy János : . 
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téeszszervezés, a közlekedéspolitikai koncepció, a motorizáció ellentmondásos jelenségei, ahogyan nem mellőzhetők a vizsgált település vagy terület speciális táji jellegzetességei sem.  (a munkámban, talán szükség szerint, mégis túldimenzionáltnak tűnik a vasút szerepe, mentségemre szolgáljon, hogy mindig törekedtem a kutatás és írás fázisaiban arra, hogy nem elég csak magában a vasutat vizsgálni, hanem ki kell egészíteni a kapcsolódó néprajzi 
tematika további ható jelenségeivel. Magában nem, csak rendszerben értelmezhető a vasútnéprajz is, a közlekedésnéprajz is, ezért a helyi gazdálkodás, társadalom, éghajlat stb. jellegzetességeitől nem lehet elszakadni. A tömeges vonathasználat elterjedése óta vasút, életmód és polgárosodás kapcsolata tájanként is, országosan is bonyolult rendszert alkotott, melynek kibogozása a jelen kutatói generáció feladata.19 Ezért sem célravezető a vasút egyedüli, a társadalomtörténet egyéb folyamataiból kiemelt vizsgálata, hiszen kölcsönös hatásrendszereket feltételezünk, tehát a vasúti közlekedés társadalomtörténetét a kereskedelem, iparosodás, ingázás, politika, technikatörténet közös kapcsolatrendszerében lehetséges elemezni.  Főleg a mellékvonalak elavult, túlhaladott műszaki és kultúrtörténeti színvonalat képviselnek, számos megszűnt, továbbiak megszűnése ill. fővonalak gyökeres átépítése  várható, ezért fontos összefoglalóan is dokumentálni műemléki értékeiket – a főszövegbeli utalások mellett ezt segíti a mellékletben szereplő épület-felsorolás is. A folyamatosan jelentős veszteségű állami költség-kiegészítésre szoruló  vasút kényszerből elsősorban a kisebb forgalmú vicinálisokon spórol, ezért számos épület, felépítményi elem szinte eredeti állapotokat őriz, ami a dokumentációt kétszeresen is szükségessé teszi, illetve a szükséges megszorításokkal lehetővé teszi a jelenbeli állapotok visszavetítését a múltbéli időkre.20 Ezért a kutatás és e munka egyik fontos feladata a Kecskemét határában található vasúti és kapcsolódó közlekedési létesítmények részletes bejárása, felmérése, dokumentálása. A jelentős háborús pusztítások, felszámolások és átépítések miatt olykor a szigorúan vett 
kutatóterületen túlra is kitekintettem.21 Mind az első jelentős modern műemléki rendelet , mind a napjainkban hatályos kormányrendelet alapján a vasút számos tárgyi emléke műemlék, miszerint „az ország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének tárgyi 

bizonyítékául szolgál”; az ipari műemléki katalógusok egészében állomásépületek, alagutak, hidak, viaduktok, mozdonyszerelő csarnokok  és részben bányaalagutak, kéregöntödék, 
                                                           

19 Flórián Mária : . 
20 Sajnos szinte mindenütt nagyon jellemző az általános lepusztultság, amely a teljes felszámolást, esetleg jelentős felújítást, végső soron a hagyományos tárgyi emlékezet felszámolódását vetíti előre. 
21 Például az OMÁV délebbi, jobb állapotban fennmaradt állomásai Petőfiszálláson, Kisteleken, Balástyán stb., nagyobb, kevésbé átalakított felvételi épületei Érsekújváron, Párkányban stb.  
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gőzmalmok, vágóhidak iparvágánykapui és -csarnokai  vasúti létesítményeket sorolnak fel.22 Ezek körét véleményem szerint tovább kellene gyarapítani őrházak, áruraktárak, víztornyok, mozdonyszínek stb. , melyre munkámban több helyütt teszek javaslatot.23 

 

I. 2. A vasút megjelenése a néprajzi kutatásokban Napjainkra a szakirodalomban tulajdonképpen tudományos közhellyé lett, hogy a vasúthálózat kiépülése hazánkban – fokozatos térnyerését követően – a . század elejére a helyközi utazás és szállítás legfontosabb és leggazdaságosabb közlekedési ágazatává válva, mind a polgárság, mind a parasztság életmódjában és társadalmában alapvető változásokat okozott. Különösen a monarchia idejéről, valamint a két világháború közötti, a magyar vasút fénykoraként emlegetett korszakról több tucatnyi közlés jelent meg. Ám mind az egységes szempontrendszeren nyugvó kis- és középtáji vizsgálatok, mind a szintetizáló monográfia váratnak magukra, valamint jellemző rájuk a pozitívumok egyoldalú kiemelése, miközben a népi kultúra átformálódásáról, illetve a tájátalakításról s további negatívumokról alig szólnak. A vasúttörténeti, technikatörténeti összefoglalások pedig még napjainkban is túlsúlyban vannak a társadalomtörténeti fókuszú közelítésekkel szemben, noha a társadalomtörténettel és életmódváltozásokkal való összekapcsolódásuk miatt közöttük is találhatók társadalomtudományi szempontból is értékes munkák. Mindenesetre szinte a teljes néprajzi irodalomban találkozunk szórványos adatokkal, azonban meglehetősen esetleges módon. A 
tudományos köztudatban élő elképzelésnél sokkal gazdagabb anyag található a széles 
                                                           

22 Kiss László – Kiszely Gyula – Vajda Pál .; Szabó Gyula : -249.; 393/2012. (XII. 20.) rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról net.jogtar.hu; letöltés . március .  
23 A vasúti épületek műemlékvédelmében figyelmet érdemlő és újszerű törekvések is vannak. Néprajzi szempontból is méltánylandó egyes vasútállomások épületegyütteseinek eredethű felújítása ennek különösen szép példái tekinthetők meg pl. Tatán, Pestszentlőrincen, Kunszentmiklós-Tasson és Mártélyon . Az eredetihez közeli külső és a modernizált, újragondolt belső terek egységét több magas színvonalon felújított indóházépület képviseli: a Budapest–Újszász–Szolnok vasútvonal egységesen felújított felvételi épületei 2014-ben elnyerték a vasúti építészet Oscar-díját, a Brunel-díjat, a szegedi Nagyállomás -ben ICOMOS-díjas lett, és imponálóan fest a frissen átadott váci indóház is. 
(http://www.mavstart.hu/hirek/archivum.php?xquery=oscar%20d%EDj&mid=1543f83de57be4; 

http://www.logsped.hu/icomos_dijas_szeged_allamas.htm; letöltés: . január .  Sajnálatos módon Kecskemét határában semmilyen esztétikusan felújított vasúti épület nem található; a jelenlegi kecskeméti vasútállomás kapcsán ugyan felmerült, hogy az új intermodális pályaudvarhoz kapcsolódóan korhű felújítást kapna, és benne kiállítóterek is létesülnének, e beruházás sorsa azonban egyelőre kérdéses. Az egyedüliként rendbe hozott nyárjasi őrház megváltozott funkcióval az ott működő erdészeti cég kamionjainak mérlegelését szolgálja. – Véleményem szerint több kecskeméti illetőségű vasúti épület is műemléki védelmet és felújítást érdemelne: többek közt a kecskeméti Nagyállomás felvételi épülete, a volt gőzmalom az iparvágány-kapuval és kocsifordítóval, valamint több kisvasúti állomás és egykori bakterház.  

http://www.mavstart.hu/hirek/archivum.php?xquery=oscar%20d%EDj&mid=1543f83de57be4
http://www.logsped.hu/icomos_dijas_szeged_allamas.htm
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szakirodalomban, de igen szórtan, töredékesen, ezért elsőrendű cél ezek összegzése, elemzése, szintetizálása, a vasútnéprajzi tematika, problematika megalapozására. Elsőként a szintetizáló munkákat és kutatástörténeti műveket áttekintve az 1970-es évekig összességében az rajzolódik ki a szakirodalomból, hogy a vasutat nem tartották néprajzi témának, legföljebb a hagyományos népi kultúra felszámolódását gyorsító eszközként negatív felhangokkal emlegették. A Magyarság néprajzában a vasút egyáltalán nem szerepel, annak ellenére, hogy a korabeli kultúra jelenéről is szólni óhajtottak benne; tematikájában a hagyományos népi közlekedés: teherhordás emberi erővel, szárazföldi és vízi járművekkel 
kapott helyet.24 K. Kovács László  a szintézisből ismert rendszernél sokkal bőségesebb, 
logikus rendszerében, bár felhívta a figyelmet a korábbi hiányokra, ám továbbra is kizárólag hagyományos közlekedési módokat szemlézett.25 Az 1970-es évek elejéig a közlekedés néprajzához kapcsolódó kisebb közlések, tanulmányok is ezt a tematikát vitték tovább, tájilag és időben eltérő lefedettséggel. 
A Néprajzi Lexikonra (1977-  is a korábbi tradicionális tudományos hagyomány szintetizálása volt jellemző. Míg számos szekértípusnak, fogatolási technikának stb. terjedelmes szócikkeket szenteltek, addig vasút vagy éppen kerékpár  szócikkek nem is 
szerepelnek – az egyetlen kapcsolódó szócikk, a pályamunkás, Katona )mre munkája, továbbá még a piac szócikk tartalmaz rövid utalást a kofavonatokra Dankó )mre .26 Egyáltalán nem foglalkoznak a vasúttal a Magyar Néprajzi Atlasz kötetei sem.27 

Az 1970-es évek újító nézőpontokat kipróbáló tanulmányaiban kezdett – ha csak utalás-

szinten is – megjelenni a modern közlekedési eszközök említése.28 Gráfik )mre 1978-ban és 

1983-ban írott áttekintéseiben a hagyományos úthálózat – személyi közlekedés – teherhordás – csúszó- kerekes- és vízi járművek rendszerének továbbéltetése mellett már 

                                                           

24 Györffy )stván . - Györffy )stván kutatói nagyságára jellemző, hogy bár a központi összefoglalásba nem emelte be, egyébként nagyon is felismerte a kisvasutak, főként a tanyai vasutak hasznát, és az egyik leghatékonyabb megoldásnak tartotta az árutermelő gazdálkodást, szervezett társadalmi és kulturális életet nélkülöző tanyavilág felzárkóztatására: „A tanyarendszer hátrányainak 
kiküszöbölésére igen hatékony intézmény a gazdasági vasút. Ezzel közelebb lehet hozni a tanyát a tanyai 
központokhoz és a városhoz. Sajnos azonban egyelőre még igen kevés helyen van bevezetve s ennél is az a 
baj, hogy a tanyai ember csak akkor hajlandó rá áldozni, ha az ő dűlőútján megy, az pedig, hogy minden 
dűlőútra jusson egy vasút, a jövő zenéje”.24 Az e tekintetben túlságosan optimista néprajztudós egyébként Kecskemét helyi érdekű vasútjait és a rajtuk keresztül terjedő magas gazdasági-szellemi kultúrát ugyanezen tanulmányában példaértékűnek nevezte. Györffy )stván b: -48.) 
25 Keszi Kovács László . 
26 Magyar Néprajzi Lexikon 1977-82. 
27 Barabás Jenő szerk.  87. 
28 Például Dobosy Lászlónak a falusi ember mozgásvilágáról, mozgáslehetőségeiről írt munkájában a piacozás és a megyén túlra irányuló utazások kapcsán. Dobosy László .  – Barta János is az átmenetet jelezve jó szempontokhoz hozzárendelve, de csupán  érintőleg utal a vasútra. Barta János 
1977: 92.) 
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például a kerékpárra, gumikerekes fuvaroskocsira is utal, s érintőleg kitér a vasúti szállítás gazdaságtörténeti hátterére. A közlekedést-szállítást pedig a kitermelő ipar, a feldolgozó ipar és a mezőgazdaság mellett a termelés negyedik nagy ágának tekinti.29 Felveti a közlekedési ágak kiépülésének, megoszlásának néprajzi szempontjait, következményeit, s elvégzi a modernizálódás eredményeinek első számba vételét: az új piacok, új termelési területek, új fogyasztási övezetek, szélesebb fogyasztói kapacitás, árukészletezés, raktározás, feldolgozás, településmódosító, településformáló hatás, növekvő mértékű tőkebefektetés rendszerezésével.30 A modern közlekedési eszközökre közvetlenül nem utal, ám ezek is jól beilleszthetők a rendszerezésébe, valamint felhívja a figyelmet a recens szállítási formák leírásának, az egyedi – vállalkozói – hivatásos szállítási formák elkülönítésének, a publikált és adattári anyagok összegzésének fontosságára, és sajnálatát fejezi ki, hogy az ismeretterjesztő művek a közlekedés történetéről szakmán kívül születtek meg.31 A korszakban kényszerű marxista kérdésfeltevést, miszerint a szállítás az árucsere folyamatának része-e (Viga Gyula), vagy önálló termelési tevékenység Gráfik Imre), éppen a vasút példájának segítségül hívásával válaszolták meg: minél szakszerűbb és specializáltabb, annál inkább önálló.32 Dankó )mre az 1980-as évek végétől kisebb tanulmányokban és összefoglaló munkákban is többször kitér a vasútra közlekedésnéprajzi, vásárhierarchiai és vonzáskörzet-vizsgálatai kapcsán, utal a vasutak közelében csökkenő szerepű, háztól házig szállításra korlátozódó fuvarosságra és a megváltozó szerepű, rakodómunkássá vagy vonatkísérővé szelídülő hajcsárságra.33 A klasszikus közlekedési-szállítási rendszerezési szempontokra épített, néhány vasútnéprajzi szempontot hatás a fuvarozásra, úthálózatra, árucserére  is szemléző 
dolgozatainak jó példája a Báránd-monográfiában közölt tanulmánya.34 Az ezredforduló óta eltelt időszak kutatástörténeti munkái közül kiemelkedő Kemecsi Lajos disszertációja, aki bevezetőjében a Gráfik-tanulmány óta eltelt időszakot elemezte. Témaválasztásából következőleg ebben is a hagyományos szempontrendszer található meg, 
                                                           

29 Gráfik )mre : . 
30 Gráfik )mre : -28. – A maga idejében meghatározó tanulmány kiváló összefoglalása a Kárpát-medencei szállítások újkori történetének. Kiemeli, hogy a mezőgazdasági termények tömegszállítása a . században indult meg, azonban a jól járható közlekedési utak hiánya miatt elsősorban vízi úton. Ezáltal a folyók váltak a távolsági kereskedelem alapjaivá, irányuk, természetes esésük azonban a behozatalnak kedvezett, s a gyalogos vándorkereskedők is ezáltal tudtak akkora jelentőségre szert tenni. A . századig a vízi szállítás, illetve a nála is olcsóbb és főként gyorsabb vasút határozta meg a fejlesztések és szállítások fő irányát. A hagyományos szállítási módok hosszú ideig „a regionális és 
döntően a paraszti üzem növekvő helyi szállítási és közlekedési szükségleteinek kiszolgálásában” találták meg helyüket, a szállítás forradalma pedig számos modernizációs tendenciát generált. Gráfik )mre 
1983.) 
31 Gráfik )mre -1978: 123-140. – Az első jelentős, korszerű közlekedésnéprajzi tudománytörténet. 
32 Gráfik )mre 1983.; Viga Gyula 1990: 92. 
33 Dankó )mre : . 
34 Dankó )mre . 
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fontos vívmánya a kerekes és csúszó járművek logikus, teljes formai, táji tipológiájának kidolgozása, és megjegyzései a közlekedés-szállítás megosztottság továbbélésére. Utalások történnek továbbá benne a népi modernizáció bizonyos jelenségeire, például a csettegőre, a kerékpáros szállításra is; illetve kitágítja a vizsgálatok időhatárát, s helyesen megjósolja, hogy a jövőben a jelenkor antropológiai szemléletű közlekedésnéprajza felerősödik.35 Klasszikus közlekedésnéprajzi munkáiban Paládi-Kovács Attila is minimális teret szentel a vasútnak; a szekerezés, igázás, szánhúzás történeti rétegeinek és tipológiájának feltárása kapcsán vizsgálatai időkeretét a . század közepéig határozza meg. Tanulságos feladat áttekinteni, hogy a . századi néprajztudomány nagy szintetizáló művében, a nyolckötetes Magyar néprajzban miként jelenik meg a vasút néprajza. )dőrendi sorrendben haladva több értékes utalás jellemzi a Társadalom kötetet. Katona )mre a szállító, rakodó-, építő- és közlekedési munkások társadalmi viszonyait áttekintő jelentős fejezetben egyrészt a korábbról már ismert negatív közelítéssel utal a vasútra a tutajos, hajós, lovas és gyalogos hajóvontató rétegek felszámolódása kapcsán. Másrészt – a korszerű közlekedési folyosók kiépüléséhez kapcsolódva – foglalkozik a rakodómunkásokkal, zsákolókkal, hordárokkal, továbbá útépítő, kubikus, kőtörő, kövező munkásokkal, s végül a vasút- és pályaépítő munkásokkal is. )tt tömörségükben is értékes megállapításokat közöl a vasúti személyzet hierarchiájáról és a vasutas életformáról. Paládi-Kovács Attila az ipari munkások ingázásának kultúrtörténetét feldolgozó fejezetben a gyalogos, kerékpáros, teherautóval 
(fakarusz , autóbusszal történő ingázási formák emlegetése mellett egyáltalán nem utal a vasút ezeknél véleményem szerint jelentősebb szerepére. A kispolgárságról írott fejezetben viszont, miként Szilágyi Miklós is a Kapcsolatok a külvilággal című részben, történnek utalások a vasút vásározást, vonzáskörzeteket átalakító hatására. Szarvas Zsuzsa érinti a kereskedők vízi központokból vasúti csomópontokhoz áthelyeződésének folyamatát, valamint a tyúkászok vasúton kosarakkal közlekedő formáját.36 

A )). Gazdálkodás kötet legtöbb fejezetében sem esik szó a vasút hatásairól, például az 

Erdőművelés, Bortermelés, Vízi közlekedés fejezetekben sem; a Gyümölcstermesztés részben is csupán utalásokat látunk a (árom Város exportjánál. A tejgazdálkodásnál szó esik a Budapestre ingázó milimárikról, a sertéstenyésztésnél a modern hizlaldákról, szállításokról, takarmányozásról, a baromfikereskedelemben a dél-alföldi vagonszám vásárló nagykereskedőkről. A (íradás, közlekedés, szállítás fejezet is teljes mértékben hagyományos 
                                                           

35 Kemecsi Lajos 2001. 
36 Katona )mre .; Paládi-Kovács Attila : .; Szilágyi Miklós : .; Paládi-Kovács Attila 
2000b: 337.; Szarvas Zsuzsa 2000: 377-380. 
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szemléletű, bár előszavában történnek utalások a modern közlekedési munkakörökre útépítő, útkövező, pályamunkás stb. .37 

A Kézművesség kötetben a kézműves iparágak leírásánál nem foglalkoznak a vasúttal, ami a sajátos szemléletmód mellett jelzi, hogy a hagyományos kereskedelemre csekély mértékben 
tudott hatni a hagyományosabb szekerező árucseréhez képest, a vásárok kapcsán azonban történnek általános utalások.38 Az I.2-es kötetben a modernizálódó közlekedésről csupán az életmód, vásár, társadalomnéprajz, településtörténet kapcsán esik szó, a közlekedésnél nem. Értékesek a polgári kori településformák áttekintése során Bárth János sorai a vasút településeket befolyásoló hatásairól.39 A legutóbbi, I.1-es kötetben a természeti környezet 
kapitalizmus korabeli átalakítása kapcsán elemzi Paládi-Kovács Attila a vasutak szerepét.40  

A település- és tájmonográfiáknak, településtörténeti írásoknak kétféle típusát használtam fel 
dolgozatomhoz. A vasútnéprajzi értékekkel bíró, ám kutatóterületen kívüli munkákat mintaként, szempontrendszerem bővítéséhez,41 másrészt a Kecskeméttel vagy a kiskunsági homokhátsággal kapcsolatos helytörténeti, néprajzi munkákból kiemeltem a vasútnéprajzzal kapcsolatos helytálló adatokat (igaz, az 1970-es évekig a helyi indíttatású gyűjtések, néprajzi kutatások sem foglalkoztak a témával).42 Gazdag cédulaanyag jegyzetelhető ki az anyagi kultúrát kutató néprajzi munkák elszórt utalásaiból. A közlekedés, szállítás tematikában főként a . századi gyűjtések tartalmaznak 

izgalmas adatokat a vasútról a hagyományos fuvarozás átalakulásának, visszaszorulásának kontextusában, Szabó Mátyás a Budapest X). kerületi fuvarosság kapcsán például többször utal a vasúttal való összefonódásokra.43 A vásárok, piacozás kapcsán elsősorban Viga Gyula tanulmányait érdemes említeni a vasút piackörzetek átalakulásában betöltött szerepére a Felső-Bodrogköz példáján, szó van bennük a vasút hiánya miatt lemaradó falvakról és a vasútállomásról, mint az áruszállítás gyűjtő-lerakó helyéről, lokális centrumról. Elemzi a vasút munkaerő- és terményfelesleget elszívó hatásait – főleg a két világháború között; 
                                                           

37 Gráfik )mre .; Paládi-Kovács Attila . 
38 Domonkos Ottó szerk.  .  
39 Bárth János . 
40 Paládi-Kovács Attila . 
41 Például Örsi Julianna Túrkeve, Pásztor József és Máté György pedig Tura példáján a településfejlődés, a vasútépítési láz, a kenyérkereseti lehetőség kapcsán közöl fontos és jó adatokat. Örsi Julianna : 
76- .; Pásztor József .; Máté György .  
42 Nagy Varga Vera .; A használható tájmonográfiára példa Tálasi )stván .; )ványosi Szabó Tibor .; Bánkiné Molnár Erzsébet . – )tt is a „hagyományos” szemlélet továbbélését jelzi, hogy a legutóbbi időkig jelennek meg összegző munkák úgy, hogy egyáltalán nem utalnak a vasút jelentőségére. Jellemző példa a Bács-Kiskun megye népművészete kötet előmunkálataiban Merinu Éva Közlekedés-fejezete. (Merinu Éva a.  
43 Szabó Mátyás .; további példa többek közt Kós Károly . 
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értékesek továbbá a trianoni határmódosulásokkal kapcsolatos megfigyelései is.44 Általánosabb összefüggéseket vázolt fel Dankó )mre.45 Az életmódtörténet és vasút kapcsolatainak vizsgálatában lassú áttörés mutatkozik, ezt jelzi a skanzen vonatkozó kiadványai mellett az Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a -

. század fordulóján c. kötet is, melyben a vasutak falusi életmódra tett hatásait több tanulmány is méltatja.46 A társadalomnéprajzban meglehetősen elhanyagolt terület a vasútnéprajz, noha érintőleg, más összefüggések kapcsán már az -es években is foglalkoztak a témával, például Katona Imre A magyar kubikosok élete c. monográfiában, ahol a kubikus életforma, szerszámok, munkamódszerek, korszakok kapcsán számos utalást tesz a vasút szerepére.47 

A földművelési, állattartási szakirodalom is szórványos adatokat sorakoztat fel a vasút szerepére (például Szabadfalvi József ír a vasúti sertésszállítás piaci, tenyésztésbeli átrendező hatásáról).48 Az ELTE Néprajzi )ntézetének mostanában megjelent doktori disszertációi közül kettő is foglalkozik a Kecskemét környéki kertkultúra fejlődésével. Mégis Kepéné Bihar Mária – mivel dolgozata elsősorban jelenkutatáson alapul – csupán utalás szintjén és Boross Marietta munkásságára hivatkozva foglalkozik a vasút gazdálkodásra tett hatásaival a baromfikereskedelem, szőlő-, gyümölcs-, zöldségkultúra kapcsán ; a szállítás formáinál pedig nem is utal rá, noha a csomagolási módokat részletesen elemzi s ezek jelentős része a vasúti szállításoknál is megjelent, például a faládák, vödrök, rekeszek .49 Sági Norberta a kecskeméti kertkultúra fejlesztő erői között részletesebben kitér a vasútra, igaz, inkább csak általános építéstörténetet nyújt, s nem „dolgozza be” a vasút néprajzi hatásait a további mozgatórugók földbirtok-politika, társadalmi csoportkülönbségek, intézmények, egyesületek, telepek  közé. Részletezi például a parcellázásokat, szőlőtelepeket, konzervgyárakat, nem utal azonban ezeknél arra, hogy legtöbbjük állomással, megállóval, rakodóponkkal vagy iparvágánnyal kapcsolódott a vasúthoz, sem ama folyamatra, hogy a kereskedők, vásárok miként forrtak össze a vasúti szállítások különféle formáival.50 Kijelenthető tehát, hogy e kutatásokban is csupán valós szerepe töredékeként, elnagyoltan foglalkoznak a vasút nyújtotta lehetőségekkel és változásokkal. Megélénkülőben van a kulturális antropológiában a vasútra vonatkozó kutatás. Balázs Géza vasútantropológiai cikkei mellett a vasút speciális és sokszínű terével, a pályaudvarral s a rá 
                                                           

44 Viga Gyula .; Viga Gyula : egyebek közt -124., 164-165.; Viga Gyula 2007. 
45 Dankó )mre c.; Dankó )mre . 
46 Flórián Mária a; Flórián Mária 2010b. 
47 Katona Imre 1957. 
48 Szabadfalvi József . 
49 Kepéné Bihar Mária : ., ., -171. 
50 Sági Norberta : -68., 126-127., 130-132. 
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jellemző viselkedési gyakorlattal és szimbolikával foglalkozó friss, hiánypótló munka Bán Dávid Utazás a pályaudvar körül című munkája doktori értekezésén alapul). A kötet felépítése a vasútállomások sokarcúságát, funkciógazdagságát követi, s az általános tényezők vizsgálata mellett a pályaudvart, mint építészeti és műszaki fejlesztések megjelenési helyszínét is vizsgálja, valamint elemzi a pályaudvari szimbolikát és a vasútállomások teréhez kapcsolódó reprezentációs gyakorlatokat. Helyesen elemzi ennek kiürülését is, a közlekedés hangsúlyeltolódása, általános leértékelődés, túlzsúfoltság miatt.51 A városantropológiában a tömegközlekedés szerveződése, otthonosságképzetei mellett többek közt Lewis Mumford 
nyomdokain Bárth János és mások utalás szintjén foglalkoznak a vasutaknak települések átépülésére, új településközpontok létesülésére gyakorolt hatásával.52 A szemiotikában, szokáskutatásban a vasúti utazás változásai, az utazók típusai, az utazás, mint metafora, a vasút jelzései, szférái szolgáltak konferenciák és tanulmányok témájaként, Balázs Géza, Voigt Vilmos jó szempontokat felsorakoztató tanulmányai mellett Verebélyi Kincső is utal a 

vasutasok, ingázók eltérő idő- és térszemléletére, életmódjára, a hagyományos szokásvilág gyorsuló felbomlására.53 Újabban a hazai kutatások is kezdenek felzárkózni az utazástörténet már-már önállósodó diszciplínájához, többek közt értékes turizmusantropológiai 
szempontokkal bővítve ki a vasúti utazások tematikáját.54 

Szórványosan és különböző elmélyültséggel ugyan, de önálló tanulmányok is keletkeztek a vasút néprajzáról. Egyed Ákos, Gidó Csaba Erdély,55 Szabó Eszter a Felvidék, Szabó Ágnes az Alföld vasúthálózata kapcsán áttekintette az építkezéshez, meginduláshoz fűződő viszonyulásokat, a fő- és mellékvonalak különbségeit. Utaltak a vasúti csomóponttá váló települések gyors fejlődésére, fontos következtetéseket fogalmazva meg, melyek a további kutatások helyes kiindulópontjául szolgálhattak.56 Ezen előmunkálatok után a vasútnéprajzhoz kapcsolódó szervezett kutatómunka az utóbbi néhány évben élénkült meg, s főként az ELTE Néprajzi )ntézet és Szentendre, illetve Balázs Géza, Bali János, Kemecsi Lajos, Máté György, Molnár Gergely, Sári Zsolt nevével fémjelezhetők. A vasútnéprajz első önálló kiadványa a Talpfák-kötet volt 2008-ban, ennek folytatása a jelenleg szerkesztésem alatt álló Talpfák )). kötet. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
                                                           

51 Balázs Géza .; Bán Dávid . 
52 Mumford, Lewis .; Gyáni Gábor .; Bárth János .; Kalocsai Péter . 
53 Utazásszemiotikai Konferencia, Eger, .; Balázs Géza – (. Varga Gyula .; Verebélyi Kincső 
2005. 44. 
54 Vö. Burke, Peter .; Jusztin Márta .; Gyáni Gábor . 
55 Egyed Ákos . 
56 „Olyan termelési ágak lehetősége nyílhatott meg a tanyai gazdálkodók előtt, amelyet addig nem, vagy 
csak nagy nehézségek árán tudtak folytatni. )lyen volt a cukorrépa-termesztés, az intenzív baromfitartás 
és tejtermelés, a konyhakerti munkák, a gyümölcstermesztés.” Szabó Ágnes : .  
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nagyprojektje, a skanzenvasút a tudományos érdeklődést is serkentette, s hozzá kiállítás hiánypótló kiállítás-vezetővel  és konferencia is kapcsolódott (2009-2012). Jórészt nyugat-európai minták alapján57 a vasúti muzeológiában is újat hozott a szentendrei skanzenvonat, az áthegyezett mezőhegyesi állomásépület, a tiszántúli őrház és a kapcsolódó egyéb kiállítások például egy vasúti illemhely a Felső-Tiszavidék tájegység szélén a vasútvonal mellett . Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén Balázs Géza és Molnár Gergely -as 

Vasútantropológia című előadását  őszén Molnár Gergely Közlekedésnéprajz speciálkollégiuma követte az ELTE Néprajzi )ntézetében. Az országban ugyanakkor másutt is 
egyre gyakrabban szerveznek tudományos rendezvényeket a témával kapcsolatosan. A Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszéke A vasút szerepe az Alföld életében címmel rendezett 
konferenciát  decemberében, melyen előadások hangzottak el a vasút hatásáról a szőlő- és gyümölcskultúrára, a keresztény- és zsidó vallási zarándoklatokra, a vasutas életvitelre és identitásra, a szegedi tanyavilág hétköznapjaira, a vasutas népdalok kialakulására, melyhez időszaki kiállítás is kapcsolódott. A pécsi, kolozsvári egyetemek néprajzi tanszékein is rendeztek már a vasútnéprajzról vitaalkalmat.58 

 

I. 3. Vasútnéprajzi kutatási lehetőségek, merítések a rokon tudományokban A vasútnéprajz diszciplína szempontrendszerét tovább gazdagíthatják a rokon tudományok határterületeinek vizsgálatai.  
A gazdaságföldrajz, településgeográfia vizsgálja az övezetesség, a zonalitás, köztük a piaci, oktatási-kulturális, hivatali, egészségügyi stb. vonzáskörzeteket. Kecskemétről sajnos főként erősen marxista gyökerű közelítések ismertek, az ideológiai alapokat lefaragva azonban helyes következtetésekre is bukkanhatunk bennük.59 Az ökológiai antropológia eredményeit és forrásgyűjteményeit is gyümölcsözően lehet hasznosítani, például időjárási szélsőségekkel 
                                                           

57 A vasút és a néprajzi muzeológia kapcsolatának előfutára volt a stocholmi Djurgården-szigeten található híres skanzennél 97-ben épített siklóvasút, melyet az -es évekig napi szinten használtak, majd leállítását követően az -es években muzeális célból újraépítették és megnyitották a turisztikai forgalom előtt. http://www.skansen.se/sv/artikel/skansens-bergbana; letöltés . január . . Emellett walesi, holland és dán előképei is voltak a szentendrei Skanzen Örökség Program komplex vasúti muzeológiai-néprajzi megoldásainak. A figyelemfelhívásért szíves köszönet Kemecsi Lajosnak.  
58 Bali János – Máté György szerk.  .; Sári Zsolt .; Sári Zsolt a.; Sári Zsolt b.; Sári Zsolt c.; Molnár Gergely m. a.; http://vallasikultura.u-szeged.hu/index.php/11-hirek/16-vasut-

szerepe-konferencia; http://www.academia.edu/5314809/Gl%C3%A4sser_Norbert_MTA-
SZTE_Vall%C3%A1si_Kult%C3%BArakutat%C3%B3_Csoport_A_vas%C3%BAt_szerepe_az_orthodox_z

sid%C3%B3_zar%C3%A1ndoklatokban letöltés: . január . ; a szentendrei konferencia 1. 

november 10-én zajlott le. 
59 Lettrich Edit .; Szappanos Albert .; Tóth József . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rden
http://www.skansen.se/sv/artikel/skansens-bergbana
http://vallasikultura.u-szeged.hu/index.php/11-hirek/16-vasut-szerepe-konferencia
http://vallasikultura.u-szeged.hu/index.php/11-hirek/16-vasut-szerepe-konferencia
http://www.academia.edu/5314809/Gl%C3%A4sser_Norbert_MTA-SZTE_Vall%C3%A1si_Kult%C3%BArakutat%C3%B3_Csoport_A_vas%C3%BAt_szerepe_az_orthodox_zsid%C3%B3_zar%C3%A1ndoklatokban
http://www.academia.edu/5314809/Gl%C3%A4sser_Norbert_MTA-SZTE_Vall%C3%A1si_Kult%C3%BArakutat%C3%B3_Csoport_A_vas%C3%BAt_szerepe_az_orthodox_zsid%C3%B3_zar%C3%A1ndoklatokban
http://www.academia.edu/5314809/Gl%C3%A4sser_Norbert_MTA-SZTE_Vall%C3%A1si_Kult%C3%BArakutat%C3%B3_Csoport_A_vas%C3%BAt_szerepe_az_orthodox_zsid%C3%B3_zar%C3%A1ndoklatokban
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kapcsolatban, melyek fontos hatást fejtettek ki a közlekedésre is; sőt vízrajzi, talajtani munkák is összefüggésben állhatnak a közlekedési lehetőségekkel.60 (asznos források az 
agrártörténeti monográfiák, melyek többek közt alapként szolgálnak a jellemző szállítandó anyagok, származási helyeik összegyűjtésére, és a vasúttal is  összefüggő általánosabb gazdasági, társadalmi jelenségek összegzésére. A szociológia, szociográfia érintőleges szerepe ellenére olykor megkerülhetetlen következtetésekkel járult hozzá a vasutak társadalmi és életmódbeli szerepének jobb megismeréséhez.61 A művelődéstörténetben az emberiség történetének „utazásszempontú” összefoglalásai gazdag adattárral és olykor hasznosítható módszerekkel szolgálnak.62 A leggazdagabb rokon tudományi forrástár a közlekedéstörténet, technikatörténet területe. (ovatovább önálló diszciplínákká válik a vasúttörténet, sőt a közúttörténet, a városi tömegközlekedés története, a kerékpározás története is. A vasúttörténészek rendszerint egy-egy vasútvonal, városok vasútjainak történetét, vagy a vasúti infrastruktúra részeinek történetét dolgozzák fel – ma már könyvtárnyi terjedelmű az ilyen munka, és értékes, néprajzilag is értelmezhető adatok tömegével szolgál. Kiemelkedik közülük Kubinszky Mihály munkássága, aki egyebek közt a vasútállomások építészetét, a hév-vonalak történetét foglalta össze számos alkalommal.63 Sáfrány József pedig értékes hat részes vasúttörténeti filmsorozatot készített.64 Jellegzetes technikatörténeteket írt Czére Béla számos munkájában, összefoglaló jelleggel pedig Rosta )stván; számos ilyesfajta tanulmányt közölt továbbá a 

Közlekedési Múzeum Évkönyve is. (Bennük nemcsak a vasútról, hanem többek közt a vidéki nagyvárosok és Budapest tömegközlekedésének létrejöttéről, a használat sajátos szempontrendszeréről is szó esik.)65 A közúttörténet kutatóterületünkhöz kapcsolódó legfontosabb munkája Tóth László két monográfiája, aki a Bács-Kiskun megyei utak és hidak történetét, hálózatát foglalta össze.66 A vasutasok történetéről az első komoly összegzés Miklós )mre munkája, ezt követte az ugyancsak jellegzetesen 1930-as évekbeli összefoglalás, 

a Magyar vasutasok albuma.67 Nagyon érdekesek és adatokban gazdagok a korai közlekedési 
                                                           

60 Szilágyi Tibor ., Szilágyi Tibor . 
61 Erdei Ferenc ., ., .; Für Lajos .; )ványosi-Szabó Tibor . 
62 Antalffy Gyula .; Löschburg, Winfried 1977. 
63 Kubinszky Mihály ., ., . 
64 Sáfrány József r. : „Száz vasutat, ezeret…” A magyar vasutak története. . 
65 Czére Béla a., b., .; összefoglalóan: Rosta )stván . 
66 Tóth László ., . 
67 Miklós )mre .; Rákosi Jenő et al. szerk. . – Különösen értékes forrás ez a két világháború közötti album néprajzi vizsgálatokhoz, ugyanis nem elsősorban vasúttörténet óhajt lenni, hanem a vasút teljes hatáshorizontját áttekinti: „A vasút az állami élet minden anyagi és szellemi 

megnyilvánulásával szoros viszonyban van. …  A közlekedés-forgalom az emberek életmódján, kulturális 
magatartásán sokat változtatott és szüntelenül változtat, formál, a gazdagási és társadalmi élet szervező 
munkáját emeli, állandóan segíti.” . oldal) 
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monográfiák is, kecskeméti szempontból fokozottan izgalmas a Kárpáti János és Kada Elek kecskeméti polgármester68 által írott kétkötetes történeti és üzemeltetési vasúti monográfia, mely a maga korában a legkorszerűbb és legrészletesebb volt, noha mára szinte teljesen 

elfeledetté vált, pedig belőle a nagy vasútépítő polgármester vasutas hitvallása is kirajzolódik.69 A korai vasúti szakkönyvek csoportjába tartozik például Csikvári Jákó munkája is, melyből a korabeli mentalitás, hozzáállás jó példái találhatók a vasúti építkezések lázában égő országból.70 (ozzá kell tenni, hogy olykor túlzottan általánosító tételek és a köznépi, néprajzi viszonyokat, álláspontokat kissé lenéző, polgárias közelítés jellemzi e köteteket, 
illetve nem derül ki belőlük pontosan, ki, hol, mire használta a vasutat. A közlekedéstörténetről továbbá általában elmondható, hogy sokszor ágazatonkénti eseménytörténetet írnak, ezáltal általános folyamatokra kevéssé van rálátásuk és rendszerint ott érnek véget, ahol a vasút néprajza kezdődne. – Néprajzilag is kiválóan hasznosíthatóak a közlekedéstörténeti anyagokat is  feldolgozó múzeumok vonatkozó tárgyi anyagai; főként a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Vasúttörténeti Park, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark kisvasúti állomása, a már említett szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, továbbá a BKV Deák téri és szentendrei múzeumai emelendők ki. A vasútnéprajz számára a történettudomány közlekedéstörténeti alfejezete is bőséges adattárral és szempontrendszerrel szolgál, méghozzá a közlekedéstörténethez képest módszere is használhatóbb. Kiemelten ide kapcsolódik Frisnyák Zsuzsa jelentős életműve, 
benne a vasútépítések története, elsősorban a dualizmus korszakának, valamint a szocialista közlekedéspolitikának elemzése és a mindennapokra tett hatása. Különösen értékesek a vasútnéprajzi kutatás számára a szovjet közlekedési modell bevezetéséről, adoptálásáról, kiigazításáról és bomlásáról írott tanulmányai; illetve, hogy a közlekedés történetét, mint bonyolult hálózatok, rejtett struktúrák, ember, jármű, állam és hálózat összefüggéseit vizsgálja, melyhez mindig mentalitás- és életmódváltozások kapcsolódnak. Újabban főként azt a kérdést járja körül, hogy milyen különbségek léteztek a települések vasúttal való kapcsolatában s a hatás valóban akkora volt-e, mint hisszük.71 Majdán János a vasút polgárosító hatásait elemezte szabatosan több ízben. Korábban Ruzitska Lajos munkája volt 
az egyik legismertebb összefoglalás, szempontunkból azonban hátránya a jellemzően 
                                                           

68 „ …  mert Kada Elek előzőleg a MÁV-nál szolgálván, annak tisztviselőivel összeköttetést tartott fönn” Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : .  
69 Kárpáti János – Kada Elek 1893. 
70 Csikvári Jákó -83. 
71 Legfőképp Frisnyák Zsuzsa ., ., . 
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politikai-történeti szempontrendszer és korszakolás, s hogy néprajzi szempontok szinte alig 

jelennek meg benne.  A vasútépítőkről Pogány Mária készített kismonográfiát.72 Több mérnöki tudomány, mint a közlekedéstudomány és a gazdaságföldrajz is felhasználható elméleti alapvetésekkel szolgál a vasútnéprajzi kutatás számára. Az 1960-as–1970-es években a Szegedi Egyetemen több jó recens elemzés született, belőlük Kecskemét korabeli vonzáskörzete, közlekedési helyzete jól kiolvasható. Szappanos Albert például elvégezte a minimális eljutási idők változásainak diakrón vizsgálatát, lerajzolta a külterületi tanyavilág 
egy-egy pontjáról a belvárosba való eljutás izogörbéit, vázolta a közlekedési folyosók kiépülésének migrációs hatásait – munkája pedig időközben forrássá ért. A közlekedési lehetőségek, adottságok, rendszerek általános sajátosságai, törvényszerűségei kapcsán eligazítást nyújt Erdősi Ferenc munkássága. 73 

Jelentős írásos forráscsoport a rokon tudományok mellett a szépirodalom is: a 19- . századi országos vagy helyi emlékezetű íróink prózai művei – anekdoták, novellák, tárcák, elbeszélések, regényrészletek, színművek és publicisztika – tömegesen foglalkoznak a vasúti utazásokkal. Móra, Móricz, Krúdy, Kosztolányi, Mikszáth, Ady, Tömörkény és mások nem csupán sokat és szívesen utaztak vonaton, ki a bársonyfoteles első-, ki a fapados harmadosztályon, hanem számtalan írásuk helyszínéül is a várótermet vagy vasúti kocsit választották, ahol eltérő kultúrák, szokások, nyelvváltozatok kerülnek egymással konfliktusba. Noha tragikus balesetek, öngyilkosságok, reménytelen elvágyódások, háborúba és gyűjtőtáborokba indulások szimbolikus irodalmi színhelye is lehet a vonat és az indóház, mégis talán legnagyobb számban a kacagtató, kedvesen bosszantó, kedélyesen romantikus történetek alkotják szépirodalmunkat.74 

                                                           

72 Legutóbb Majdán János c., illetve ld. irodalomjegyzék; Ruzitska Lajos .; Pogány Mária . 
73 Szabó Pál ; Lettrich Edit .; Szappanos Albert .; Erdősi Ferenc a. 
74 Kosztolányi többek közt pellengérre állította a legellenszenvesebb utastípusokat értő, félénk, protekciós, családias, szerelmes utas , Gárdonyi (ordj magadnál tüzet! című elbeszéléséből kiderül, micsoda kínokat kell átélnie annak, aki különösen beszédes útitársat fog ki éjszakára, Móricz Mári néni nevű novella-címadó hőse egy egész vasúti kocsi rideg utazó népét vidítja fel kacagtató diskurzusaival, 
A hatvani átszállásban pedig az éjszakai állomások nyomasztó várakozása kerül előtérbe. (unyady Sándor Mit szállít a MÁV? című karcolatában egy magas rangú, öntelt úr, miután a kalauz többszöri felszólításra szemrevételezte szabadjegyét, haragosan kifakad: „Nem értem, hogy ez a marha miért nem 
hitte el nekem, hogy szabadjegyem van?”. Erre a tréfás kedvű konduktor így felel meg: „A MÁV kérem, 
nem alkalmaz marhákat. Legföljebb szállít!” Első, második, harmadik c. novellájában pedig a vasúti osztályok különbségeit karikírozza. A szabadjegyek körüli huzavonák, visszaélések is számtalanszor szerepelnek a századforduló magyar irodalmában; megszűnésükhöz éppen túlzott elterjedésük 
vezetett, az 1880-as években a szegedi vonalon előfordult, hogy egy fülkében mindenki azzal utazott. – Az utóbbi évtizedekben több tematikus novelláskötet is megjelent hazánkban hazai és nemzetközi vasúti tárgyú szépirodalmi írásokból, irodalomkutatók vagy vasúti értelmiségiek gondozásában, rendszerint érdemes elő- és utószavakkal; az itteni utalások származása: D. Szabó Mária vál.  . 
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Fontos és a történeti források hiányait jól helyettesítő források még a vasutasok és a vasúttal közelebbi kapcsolatba került személyek önéletírásai. Borsi )stván a bugaci kisvasút mozdonyvezetőjeként, (alas György a MÁV-nál és a zempléni kisvasútnál betöltött munkái alapján írta meg vasutas pályája emlékezetét. Bleyer Ferenc, híres kecskeméti kereskedő a 

helyi kereskedelem, gazdasági élet fejlődését és vasúti összefüggéseit  éves korából 
visszatekintve foglalta össze. Számos „paraszti önéletírás” is mutatja, milyen fontos és sokrétű szerepet töltöttek be a vasutak az egyének élettörténetében.75 Gazdag merítésre alkalmasak a vasutas viccek, a gyakran pajkos vagy horrorisztikus anekdoták gyűjteményei is, melyekben olyan folklór jellegű műfajok is találhatók, mint a vasutas „imák”, dalok, sírfeliratok; a legismertebb gyűjteményt éppen Sági János néprajzi író, 
a Balaton Múzeum Néprajzi Osztálya alapítója szerkesztette.76 Utalni kell a vasúttal kapcsolatos impozáns méretű  népdalkincsre is, mely forrásként ugyancsak bizonyítja a vasút mély társadalmi–néprajzi beágyazottságát.77 

II . )NNOVÁC)ÓK A GAZDÁLK ODÁSBAN  ÉS K)S)PARBAN 

 A vasútépítések legfőbb célja, hogy az érintett területek a sokba kerülő vasúti pályákon és vasútállomásokon keresztül mielőbb bekapcsolódjanak az árucserébe; voltaképp valamennyi vasúti fő- és mellékvonal kiépülését ennek igénye és reménye motiválta. Az egységes  
mm-es vasúti nyomtáv lehetővé tette, hogy egész Nyugat-Európa átrakás nélkül bejárható 
legyen, ráadásul a kecskeméti vonal a Bécs–Marchegg–Pozsony–Pest–Szeged vonalon 

helyezkedett el.78 E fejezet célja tehát áttekinteni, milyen mértékben és módon valósult meg a köznép szempontjából ez a fő célkitűzés. Megvizsgálásához legcélszerűbb a korábbi néprajzi tematikához hasonlóan, ám ezúttal a vasút szempontjából rendszerezni, melyek azok a jellemző szállított áruk, jellemző kiindulópontok és úti célok, továbbá jellemző szállítási módok, praktikák, melyek a vasúti áruszállítást a köznép körében jellemezték. 
 

                                                           

75 Borsi )stván .; Bleyer Ferenc .; (oó Bernát .; Veszelkáné Gémes Eszter ., . 
76 Sági Ernő Miklós – Sági János .; frissebb összegzés: (. Bele Balassa . 
77 Néhány vasúttal kapcsolatos népdal első sora a Kárpát-medencéből: Szöged alatt elkészült mán a vasút; (a elindul az a vonat, hadd menjen; A csornai vasútállomáson; Megy a gőzös lefelé, bodor füstje felfelé; Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára; Ez a vonat most van indulóba ; A szegedi híd alatt, híd alatt. A gyűjtésért szíves köszönet Gráfik )mrének.  
78 Marcheggtől számolták a szelvényközöket, Wien-Stadlautól az őrházakat, ez alapján Kecskemét a 
3715+41-es szelvénybe esett , s a -ös őrház volt hozzá a legközelebb. 
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II. 1. A vasúti szállítás, kereskedelem formái 

Korábban az árucsere lassan változó módszerekkel és eszközökkel, a begyűjtés kisebb hálózatokban, a fogyasztókhoz eljuttatás apró csatornákon zajlott.79 (agyományosan, mint azt Fél Edit és Hofer Tamás is leírják, a „gazda tiszte …  a tőkés terménynek adása-vétele, 

cserélgetése, továbbá a befolyt tőkés pénz hováfordítása”, s a gazdasszony ugyanúgy tesz az ő hatáskörébe eső terményekkel. A kereskedelem helyszíneit, s egyáltalán, hogy miből hol, 

mikor, mennyit adtak el, a szokásrend szabta meg.80 A kézenfekvő kérdés az, miként és mennyi idő alatt írta ezt a vasút többszörösen felül, hogyan vált a falvak terményeinek szinte vetélytárs nélküli, olcsó összegyűjtőjévé. (ogyan hatott a kereskedelem különféle típusaira: a házaló, piaci-vásári, bolti, felvásárló-közvetítő kereskedelemre; „átültek-e” a vonatra a vándorkereskedők, kofák; s hogyan reagáltak a nagykereskedők, akik korábban főként vízi központok környékén tevékenykedtek?81 A hivatalos vasúti szállítási módokra különféleképpen ráépülve, a lehetőségeket kihasználva, sőt kitágítva jelentek meg fokozatosan a népies jellegű szállítási módok. Viga Gyula rámutatott például, hogy „voltak csomagok, amit málhaként lehetett csak feladni, a kisebbeket 

a fülkékben is el lehetett helyezni. A jegyváltás, csomagok stb. olykor mókás helyzetet 

teremtettek a nem ritkán idegen ajkú vasutasok és a parasztemberek között. Az asszonyok 

rendszeresebben jártak vonattal piacozni. Ők jó időben mezítláb mentek az állomásig, de ott 

mindig felhúzták a lábbeliket. Főleg kassai kupecekkel jól kiépített hálózat működött: például 

gyümölcsöt többen is feltettek a vonatra, de az adott faluból csak egy-két ember utazott el, 

akiket Kassán már vártak, akik leszedték és továbbvitték a kosarakat, terheket. Gyakran mentek 

üzenetek, kisebb küldemények akár más falubeli ismerősökkel, vagy a vonatszemélyzet 

közbenjárásával is a vonatokon.”82 Már ebből is kirajzolódik, hogy az egyéni kezdeményezés, több gazda társulása, illetve kereskedők, kofák bevonása egymás mellett alakult ki és élt tovább korszakunk végéig a vasúti szállításban a mindenkori igények, megélhetés szempontjai alapján közben pedig párhuzamos társadalomként mellette létezett azon széles réteg is, akik a vasúti szállításba valamilyen okból sohasem kapcsolódtak be). A vasutak használatát és építését  főleg a nagygazdák és nagybirtokok propagálták, a kisparasztok, fuvarosok kevésbé lelkesedtek érte, hiszen „ők úgyis szekéren szállítanak majd” – gondolhatták eleinte.83 Másfelől – főként a mellékvonalakon – országszerte máig látszólag 
                                                           

79 Tárkány Szűcs Ernő : . 
80 Fél Edit – (ofer Tamás : -404. 
81 Lásd Szarvas Zsuzsa : - ., Tárkány Szűcs Ernő : . 
82 Viga Gyula 1998: 165. 
83 Erdősi Ferenc : . 
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értelmetlen kanyarok, kitérések tanúskodnak róla, ha egy-egy csökönyös, a vasút haszna iránt szkeptikus, földjét féltő nagygazda, birtokos nemesember nem volt hajlandó együttműködni, 
vagy kibogozhatatlanok voltak a birtokviszonyok, és emiatt a vonalkitűzők módosítani voltak kénytelenek az ideális nyomvonalat.84 A gazdáknak előre kellett kalkulálni, mert a helyi érdekű vasutak tőkebegyűjtésénél rendszerint az ő adakozásukra is szükség volt, cserébe érdekérvényesítési lehetőségeik voltak vagy legalábbis azokat ígértek nekik  a vonalvezetés, a rakodók helye, a menetrend kialakítása kapcsán.85 Kada Elek kecskeméti polgármester Sándor )stván elöljáróval későbbi polgármesterrel  közösen járta be a tervezett bugaci kisvasút nyomvonalának falvait s tárgyalt a községekkel, elöljárókkal, nagygazdákkal.86 Országszerte megfigyelhető volt, hogy a termelők eleinte attól tartottak, hogy a vasúti jegy túlságosan apasztja jövedelmüket.87 A vasúti és közúti szállítás hosszú ideig egymás mellett élt, társadalmi rétegenkénti és történelmi korszakokhoz kapcsolódó eltéréseket mutatva. A közepes birtokú lovas gazdák kevésbé használták ki a vasúti áruszállítás lehetőségeit, mint a párhektáros kisparaszti réteg, az ő gazdaságaikban rentábilisabb volt a szekerezés. Eleinte főleg drágább díjszabású vonalak mentén a szekerezés, sőt a jószág hosszú távú lábon hajtása tömegesen tovább élt, sőt később, például a két világháború közti gazdasági válság idején is vissza-visszatért, -ban például sokan visszaálltak a szekerezésre, akik korábban már letették a gyeplőt.88 A legszegényebb rétegeknek a )). világháborúig még a megreformált díjszabású vasút is drága volt: inkább maradtak a gyalogos árucserénél vagy többen összeálltak egy szekérrel: a -as években s általában válságidőben pedig, még egyszer hangsúlyozom, ez erősödő tendencia volt. A vasúti áruszállítás általában is lassú „lecsorgását” a köznéphez mutatja, hogy a . század végéig még abszolút meghatározó volt a szekeres szállítás.89 Több fuvaros közösség szekerező tevékenységét a kiépülő vasútvonalak ráadásul lényegesen megnövelték, illetve évtizedekkel meghosszabbították, például Kelenföldön vagy Nyergesújfaluban.90 

                                                           

84 Lásd még a V)). . alfejezetet. 
85 Majdán János c: -123. 
86 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
87 Őrszigethy Erzsébet : . 
88 Sági Ernő Miklós – Sági János : ). 23-24., 27. 
89 „ …  gyalog és kocsival sűrűn szállítják a hosszú, két sor fával beültetett széles útakon közökön ”; „A 
szorgalmas szőlősgazda júniustól kezdve késő őszig soha nem alussza át az éjszakát, ha jó termés van. 
Már egy-két órakor éjfél után elkezdik a gyümölcsöt a piaczra szállítani az úgy nevezett tót garabóban, 
∞-as számhoz hasonló nagy hárs kosarakban , s mire a nap fenn van az égen: a kiválasztott gyümölcs 

gondosan csomagolva indul a vasúton. -ben csak magáról Kecskemétről .  ily kosár 
gyümölcsöt vittek el így.” Váczy János : -202.; http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=274 Magyar Világhíradó . . augusztus – letöltés: . május .  
90 Lásd még V). . fejezet. – Az északkelet-dunántúli párhuzamért szíves köszönet Kemecsi Lajosnak. 

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=274
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A vasút szigorú és logikus üzem, a vasúti jog és a szabályzatok, utasítások mindenre kiterjedő pontossággal beosztották, mi hol szállítható. Az árakat, illetékeket, rakodási módokat, szállítási lehetőségeket, felelősségi köröket igen részletes szabályrendszerbe foglalták, jellemző példa, hogy például a sertésszállításon belül még elkülönítették a malacot, süldőt, soványsertést, hizlaltsertést. Mindenütt szabványsúlyokat és szabványosított mértékegységeket alkalmaztak, melyeket korábban kevés parasztember használt.91 Bürokratikusan, ellentmondást alig tűrően előírták a teendőket még olyasmikkel 
kapcsolatban is, hogy például a „gabonasepredéket” hová kell gyűjteni, szállítani és miként kell értékesíteni.92 A kocsitípusok, rakodás, átrakás eszközei, módszerei egyrészt számos megtanulandó újdonsággal szolgáltak, másrészt sok hagyományos módszer is tovább élt, illetve az évtizedek során kölcsönösen idomult egymáshoz vasút és használója. A nagyüzemi szállítási módok mellett a népies vasúti szállításban is új, járulékos módszerek települtek rá az árucserére: az árukísérés, árurakodás, áruátrakás, tarifaválasztási tanácsadás, csomagolás 
stb. A gazdák közt gyorsan terjedtek az értékesítés, a vasúti szállítás új „akcióinak” hírei, a városi piacterek mellett például a Kossuth szobor helyén álló Szálisz cukrászdában „szakállszárító”  cseréltek rendszeresen eszmét. A piaci napok Kecskeméten századokig a kedd és péntek voltak: a helyiérdekű menetrendben ezt rendre figyelembe vették, mentesítő vonatokat közlekedtetve piacos napokon.93 A vasúti népi áruszállítás legegyszerűbb módja a kisipari jellegű poggyászos piacozás volt, melyet maguk a helyi lakosok, árutermelő gazdák szerveztek meg saját igényeiknek megfelelően. Emellett a gazdák önálló összefogásán alapuló kocsirakományi áruszállítás és a kereskedők vagy maga a vasút  által szervezett kocsirakományi szállítás volt jellemző, utóbbi közvetlen gyorsteher- és közvetett tolatós forgalomra vált szét. A teheráru-eloszlás a századfordulón úgy festett, hogy az ún. gyorsáru néhány százaléka mellett a darabáru -8 %-ot tett ki, a kocsirakományi áru pedig  % fölött volt.94 Az arányokban később sem történt igazán jelentős változás, azonban a poggyászos áruszállítás mértéke  % fölé nőtt, illetve Kecskeméten a gyorsáru is jóval jelentősebb lett a romlandó gyümölcsök miatt , egy-egy bő termésű esztendőben akár  % is. – Mindemellett létezett a kisebb horderejű, ám néprajzilag igen jellegzetes vonaton, illetve vonatról árulás, főleg kisvasúti hálózatokon; elterjedtségét 
                                                           

91 Jellemző például, hogy már a . század végén sokszor vagon mértékegységben adták meg a termelt, szállított mennyiségeket. 
92 Utmutatás : ., -67. 
93 Bleyer Ferenc 1939: .; )ványosi Szabó Tibor : . 
94 A magyar korona országainak vasutjai…; Adatok a magyar vasutak . évi állapotáról és üzleti 
eredményeiről, valamint az - . évi összesített eredményekről 
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alátámasztja, hogy Kecskemét mellett például Szegeden is jellemző volt, hogy a Rudolf téren a tanyasiak közvetlenül a vasúti kocsikból is árulták terményeiket.95 Kezdetben a Kecskemét piacaira rendszeresen vonattal történő terményszállítás nem volt különösebben jellemző; az említett félelemből kifolyólag, hogy a vasúttal nyert idő megtérül-e a vasútnak fizetendő magasabb díjakon. A helyiérdekű vasútvonalak kiépülésével, s a kezdeményezőbb gazdák sikereit látva azonban a batyuzás a tanyákról a piacokra, vásárokba a századfordulóra jelentős horderejűvé vált, ha nem is érte el az ország vezető területeit 
(Galga-mente, Bodrogköz . Egyre szélesebb kisparaszti rétegek számították ki, hogy a menetjegy megfizetése többszörösen megtérül a vonatozással megtakarítható munkaidőn. Különösen az idősebbek csak annyi árut szállítottak, amennyi a kezükben elfért, mert úgy érte meg nekik, ha nem kellett hordárt fogadniuk, illetve pótdíjat fizetniük az árujukért, csak a saját menetjegyüket kellett állniuk.96 Az innovatívabb gazdák azonban nagyon mennyiségű poggyászt is elhelyeztek a vonaton. Tanya – falu – város viszonylatban igen jelentős és sokrétű árucsere zajlott ilyen módon.97  A folyamatot jól példázza az -as évek végén beinduló kecskeméti gazdasági vasút, ahol már az indulás után néhány évvel poggyász-motorkocsikat, majd poggyászteres személykocsikat állítottak forgalomba a jelentős igények kiszolgálására. A hajnali személyvonathoz a forgalom növekedésével több poggyászkocsit is kellett kapcsolni.98 A megtermelt és beszállított javak között elsősorban a baromfi, tej, tojás szerepeltek, időszakosan pedig gabona, kukorica, burgonya, zöldség, gyümölcs is. Díjmentesen az utastérben egy pár tyúkot lehetett szállítani, több tyúkot, illetve libát, kacsát, pulykát csak a poggyászkocsiban, külön viteldíj ellenében. Késő tavasszal és nyáron rendszerint szükségessé vált „negyedik vonatkísérő beállítása a forgalom zavartalan lebonyolítására”,99 hogy a 

vegyesvonatok a fokozott árurakodás ellenére tartani tudják menetrendjüket.  nyarán – miként egy baleseti jegyzőkönyvből kiderül –  percig tartózkodott a hajnali vonat Jakabszálláson, mert annyi ideig tartott a bepakolás.100 Ez alatt a vonatkísérők legalább két 
db, 10-  tonna kapacitású poggyászkocsit tudtak a gazdák segítségével feltölteni, amiből sejthető, milyen mennyiségű terményt hordhattak be egy-egy hajnalon Kecskemét piacaira. A poggyászos szállítás a harmadosztályú személykocsikban vagy a poggyászkocsikban történt. A vasúti üzletszabályzatok alapján „A harmadik kocsiosztályban az utasok 
                                                           

95 Engi József : . 
96 Sári Zsolt b: . 
97 (alas György : . 
98 BKMÖL. X). . A. . passim; (orváth Ferenc : . 
99 BKMÖL. X). . A. . . X. . 
100 BKMÖL. X). . B. / . . V). . 
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szerszámokat, tarisznyákat, kosarakban, zsákokban és átalvetőkben hordott terheket és 

hasonló oly tárgyakat is vihetnek magukkal, melyeket a gyalogjárók magukkal szoktak 

hordani.” Tilos azonban folyosón, ajtó előtt, árnyékszékeken poggyászokat szállítani.101 „Az 

utastérben őrölt paprika csak szóródásmentesen, szagmentesen szállítható, bor  literig a 

felett poggyászkocsiban .” Poggyászként  kg-ig vásári felszerelés is szállítható, de például maró vagy undort keltő anyagok (szarvak, csontok) nem.102 A poggyászkocsik jelentőségét mutatja, hogy a kisvasúton kívül a Kecskemét–Lajosmizse–Budapest személyvonatokon is időkeretünk végéig közlekedtek rendszeresen poggyászkocsik. A szocializmus évtizedeiben is 
50 %-os díjkedvezmények illették meg a piaci, vásári árusok áruit; igaz, az 1960-as évektől a háztáji szektor visszaesése miatt már csökkenő tendenciával, és egyre több vonat menetrendi fejlécében megjelent a „poggyász nélkül” megjelölés.103  A fokozódó forgalom miatt az is egyre rendszeresebb lett, hogy éjszakára vagy nappalra üres teherkocsikat állítottak be a nagyobb állomások kitérővágányaira – főleg gyümölcs, gabona és burgonya szállításához. Ezeket a következő vegyes- vagy tehervonat érkezéséig nyugodtan feltölthettek, megpakolhatták a gazdák, majd hozzákapcsolták őket a hajnali vonathoz.104 Gyakran többen béreltek egy-egy vagont, és már fuvarosokat is bevontak az állomásra szállításokhoz. A vasút is segíthetett fuvarosokat bérelni, akár szomszédos helységekből is.105 A mezőgazdasági termények szállítását mindemellett a kezdetektől főként terménykereskedők és vállalkozók kezdték összefogni. Ennek serkentésére eleve számos kedvezményt kaptak a havi szállítási mennyiség függvényében. Ők rendszerint nagyüzemi módszerekkel dolgoztak: széleskörű reklámtevékenységet fejtettek ki, tárgyaltak a vasúttal, termelőkkel, gyárakkal, exportőrökkel, raktárt bérelhettek az állomásokon vagy azok közelében. Önmaguk népszerűsítéséhez felhasználták a személykocsik belsejében található 
keretes hirdetőtáblákat, s a raktárépületek falait is.106 A vasutak széles körben segítették őket, hisz nekik is jelentős hasznot hoztak a szállítások felpörgetésével.107  A kereskedők jelentős szerepet fejtettek ki a vasúti szállítások elterjesztésében is. A fentebbi statisztika a tehervonati és poggyászos áruk egyenlőtlen arányáról rögtön érthetővé válik, ha 
                                                           

101 Vasúti üzletszabályzat : . 
102 Vasúti üzletszabályzat : -68. 
103 Menetrend 1960-1970. 
104 A kisvasúton csak az -as évektől: BKMÖL. X). . B. / . . X. . 
105 Viga Gyula 1996: 122-124., 164- .; Vasút üzletszabályzat : -193. 
106 BKMÖL. X). . A. . . V)). . 
107 Ahol például raktárt nem találtak, ott az állomásépületet is igénybe vették: Bugacmonostoron -ben azért kérik egy x  m alapterületű raktár felépítését, mert jobb híján a váróteremben tárolnak gabonát és olajos magvakat, s „abból nemcsak az utasok szorulnak ki, hanem kicsiny is a tárolásra”. BKMÖL. X). . A. . 1937. VII. 28.) 
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szemügyre vesszük e kereskedők módszereit és összegyűjtött áruik mennyiségét. A 

kecskeméti fővonal megépülése után, amikor népi szállításokról még csak elenyésző mértékben lehetett beszélni, először nagybani gabonakereskedők Schweiger József, Fischer Miksa, (akker Móricz  szerveztek összeköttetéseket osztrák-német kereskedőkkel, malmokkal, a kecskeméti rozs, árpa, zab, kukorica, bab, borsó, lencse, mák, köleskása, napraforgómag exportja kapcsán. Kohn Gábor több ezer vagon burgonyát szállíttatott évente.108 „Nagy burgonyafelhozatal idején Kohn a piacon felállt valamelyik megrakott kocsi 

tetejére és kihirdette, hogy napi piaci áron minden mennyiségű burgonyát átvesz. Természetes, 

hogy a termelők elárasztották áruval.” – írták egyszerű módszeréről munkatársai. Nagy lendületet kapott a tollkereskedelem és a nyersbőr-kereskedelem. Gyenes Sándor a helyi lakatosmunkák belföldi terjesztésében, Kecskeméti (erz a gyümölcs-, szőlő-, bor- kóserbor-szállításban végzett úttörő munkát.109 A gyümölcskereskedelem az -as évektől virágzik fel, egyik alapítója Kecskeméti (erz, aki a szőlő- (csaszla  és borkereskedelemben is részt vesz. Prága, Krakkó, Ausztria, Vilna, Trieszt, Szentpétervár a szállítások fő irányai.110 A Nagykőrösi és Bocskai utcákban például, a vasútállomás közelségét kihasználva a századforduló táján több gyümölcsexportőr vásárolt telket, házat, és az udvaron, alkalmi színekben osztályozták, készítették elő vasúti szállításra a gyümölcsöt Aszódi Lipót, Feldmeier )gnác és mások .111 E kereskedők nem csupán a köznépi termelést erősítették s fogták össze vásárlóerejük révén, 
hanem maguk is jelentős kapitalista alapú termelők voltak. A sertéshizlalás -as évekbeli 
elterjedésében jelentős szerepe volt a birtokukon nagybani hizlalást végző zsidó 
birtokosoknak. Schwartz Dávid például évi egy-kétezer sertést javított fel borbási birtokán, majd adta tovább; ehhez jelentős árpa- és kukoricaimportot biztosított délvidéki állomásokról, így például Zsombolyáról.112 Ugyanezen kereskedők a Bácskából, Bánátból ezrével vásároltak kislibát s tiszántúli nagy szemű tengerin hizlalták őket. Az 1870-es évektől Feldmeier )gnác és Lőwy Gyula tevékenysége által a liba mellett a kacsa, csirke, pulyka is 

elterjedt a baromfi-exportpiacon.113 Virágzásnak indul a libamájexport, többek közt Párizsba az Orient Expressz poggyászkocsijaiban szalma és szárazjég közt. Schweiger Fülöp az 
                                                           

108 A helybéliek rendesen paruplis Kohn-nak emlegették, mivel esernyőjavító műhelye is volt a családnak. 
109 Bleyer Ferenc 1939: 7- .; Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi )lona : ., 
104., 143., 171. 
110 Bleyer Ferenc 1939: 9. 
111 Bende László : .; (eltai Nándor : -54. 
112 Bleyer Ferenc 1939: 7. 
113 1876-tól Pest, Ausztria, Németország felé, -től londoni pulykaszállítmányok a Karácsony előtti 
hetekben. 
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állattenyésztő mintabirtokok kialakításában vállalt szerepet; a korabeli visszaemlékezések és sajtóhírek az első kecskeméti földreformerként emlegették.114 

Ezek a nagykereskedők rendszerint egymással is közeli kapcsolatban álltak és segítettek a másiknak új piacok felkutatásában, illetve egymás jó hírét vitték a nagyvilágba. Családjaik gyakran dinasztikus viszonyok alapján szerveződtek, például Almássy Lajosné, aki a nyugati és északi piacokra történő gyümölcskivitelt az -es években felvirágoztatta, még jó fél évszázaddal később, kilencvenéves matrónaként is figyelemmel kísérte a családi ügyeket.115 A rendszerint kíméletlen kapitalista törvények mentén szervezkedő nagykereskedők közt, akik a korszerű pénzügyi rendszerek visszásságait is behozták, és olykor visszaélésektől sem 
riadtak vissza, üdítő kivételt jelentett Adler Károly, aki önzetlenül hitelezett kiskereskedőknek, ha tőkéjük elfogyott, de a piacon volt még termény.116 Beretvás „Pali bácsi” szállodatulajdonos és borkereskedő országszerte kapcsolatban állt kocsmárosokkal, kereskedőkkel, sőt magánosokkal, nyolcszáznál több vevője volt, évi 10-12 ezer hektoliter boreladás fűződött a nevéhez. Ő alapította az első homoki borpalackozót is, többek közt osztrák, német üzletfelek, sőt tengeri hajósvállalatok vendéglősei vásároltak tőle.117 Némelyikük speciális vagonokat is kidolgozott; a baromfi- és gyümölcskereskedő kecskeméti Lőwy Gyula konstrukciója alapján szerelték fel a vonatkozó szállításokhoz az államvasutak vagonjait. Braun )gnác pedig a szőlő és cseresznye szállítás közbeni mustosodása ellen speciális vászon- és fűzkosarakat dolgozott ki.118 A kecskeméti konzervgyárak ügynökei is járták a piacot és a határt, előnyös szerződéskötések reményében. A gazdák számára biztos jövedelmet jelentettek a beszállítói szerződések, hiszen így nem kellett piacozniuk, kiszámíthatóságot vittek a gazdálkodásba, és rendszerint a vasúti szállításokról is gondoskodtak. E tevékenységben élen járt az Első Kecskeméti Konzervgyár Rt. (1901-), a Platter-féle Konzervgyár (1921-), valamint a Kecskeméti Bortermelők Első Pinceszövetkezete (1901- . Előbbiek iparvágánnyal kapcsolódtak a vasúthálózathoz, utóbbi Kisnyír és Lakitelek vasútállomásokon átvevőhelyeket létesített.119  

                                                           

114  parcellát bérbe adott a Koburg hercegtől bérelt koháryszentlőrinci birtokán. – A vasúthoz kapcsolódó anekdota Schweiger kapcsán, hogy a herceget egy látogatása alkalmával négyesfogatos hintóján várta az indóház előtt. A hercegnek igen megtetszett a hintó, ezért távozáskor a lovakkal együtt neki adta. Vasúton szállították Bécsbe; a Práterben gyakoroltak, Mihály kocsis tanította be az 
udvari kocsist (Bleyer Ferenc 1939: 10-11.) 
115 Bleyer Ferenc 1939: 16-17. 
116 Bleyer Ferenc 1939: 14. 
117 Bleyer Ferenc 1939: 15. 
118 Bleyer Ferenc 1939: 19-20. 
119 Bende László : .; Sági Norberta 2009: 126-127. 
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A viteldíjak nem egységes állami kézben tartása miatti eltérések és a díjszabás bonyolultsága, átláthatatlansága lassította a parasztság bekapcsolódását az árucserébe. Ezt a „piaci rést”, termelői bizalmatlanságot használták ki a talpraesett szállító kofák, kiskereskedők. Titkuk abban rejlett, hogy kiválóan ismerték a kivételekkel, magyarázatokkal, speciális ábrákkal 
teletűzdelt, kezdetben vonalanként, társaságonként is eltérő viteldíj- és kedvezményrendszert. Nem féltek tehát hosszas tárgyalásokba, alkudozásba bocsátkozni az árupénztárosokkal, akik a szállítási díjtételekről egyezkedtek; a fel-leadás, átrakodás, gyorsáru, teheráru, vámköteles áru sajátságait mind kiválóan, tapasztalatból ismerték. Ezért ezeknek az egyébként gyalogos asszonyoknak, kofáknak megérte vonatra ülni, egy személyben felvásárlónak, árukísérőnek és eladónak lenni, hiszen a mindenkori díjkedvezményeket és piaci áramlatokat kiválóan ismerve elegendő hasznot tudtak összekereskedni ahhoz, hogy tulajdonképpeni termelő munka nélkül is megélhessenek a vasutat kihasználva főként Kecskemét és Budapest közt voltak jelen). – Főként fogyasztói oldalról voltak személyek, akik igyekeztek a kofákat kikapcsolni a kereskedelemből, a szabadjegyes polgárok például, kedvezményüket kihasználva, vonattal kijártak a tanyavilágba, hogy olcsóbban szerezzenek be terményeket a piaci áraknál.120 

A fentebb összegzett valamennyi szállítási mód a vasúti áruszállítás korszerű módszerein alapult, melyeket a széles közönség fokozatosan ismert meg és sajátított el, illetve fokozatosan modernizálódott és idomult az igényekhez. A gazdálkodást, kereskedelmet érintő néhány jellegzetes innovációra és vasúti találmányra – meghatározó voltuk miatt – fontosnak tartom, hogy e dolgozat keretei között is rövid utalás történjen. 
A tehervonatok fajtái az áruszállítás célja, módja, sürgőssége szerint jöttek létre. A 

gyorstehervonatok a hagyományos árucserénél mérhetetlenül gyorsabb, éjjel-nappali, folyamatos árucserét tettek lehetővé. Kecskeméten egyre fontosabb szerephez jutottak, egyre nagyobb számban, a címzett igényeihez alkalmazkodva közlekedtek, köztes tartózkodások nélkül. A Budapest-Kecskemét távot akár  óra alatt megtették később irányvonatnak is nevezték őket). Az átmeneti tehervonatok csupán nagyobb állomásokon megállva, készre pakolt kocsik gyors rákapcsolásával közlekedtek, a Kecskemét és főváros közötti távot -6 óra alatt teljesítették. Az ún. kezelési tehervonatok a vegyesvonathoz hasonló tempóban 
haladtak, tehát -  óra alatt értek a (írös Városból a fővárosba, a leglassúbb gyűjtő- és 

elosztóvonatok, melyek kisebb helyeken is megálltak, s akár iparvágányokra is betolattak, 10-

24 óra alatt.121 A két világháború közötti időkig hivatalos kategóriaként működtek továbbá 

                                                           

120 Budapesti párhuzamok a soroksári hévvel: K. Juhász Erzsébet – Keller László : . 
121 Menetrendek 1879-1920. 
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„tehervonatok személyszállítással”.122 Az eltérő sebességek eltérő szállítási költségeket is 
jelentettek, más-más igénybe vevő rétegeknek feleltek tehát meg. Közvetlen, tehát kereskedők, kofák nélküli népi árucsere a lassúbb tehervonatokon zajlott.) Miként a szekeres szállítás is folyton tökéletesedett és egyre gyorsabbá vált, s finomabb, minőséget óvó eljárások, szállítási módok, csomagolások jelentek meg,123 ugyanez jellemezte a vasúti közlekedést is, mely szemmel láthatólag felhasználta a szekerezés vívmányait. Továbbá népi kezdeményezések is megfigyelhetők úgy a poggyászkocsikban, mint 
vegyesvonatokon, és maga a vagongyártás is felhasználta a közúti közlekedésből nyert 
tapasztalatokat. A csomagolóanyagokra például egész kisiparok létesültek vagy álltak át más tevékenységekről . A faládák, rekeszek, zsákok mellett fontos szerepe maradt korszakunk végéig az egyszerű szalmatöreknek is; az ebben is pedáns vasúti szabályozás gyakran merített jól bevált, sok évszázados ötletekből állagmegóvási, biztonsági szempontok alapján .124 A sűrű szövésű gabonás és liszteszsákok, a szalmával kitömött vesszőkosarakban való gyümölcsszállítás, egyes törékeny iparcikkek szalmában, forgácsban szállítása, a baromfiszállítás fedeles vesszőkasban, vesszőkosárban, majd ketrecben, a borszállítás korsókban, kancsókban, kantákban, csobolyókban, a batyuzás hátiabroszokkal mind-mind megjelent a vasútnál is.125 Viszont, mivel az emberi erővel történő szállításban sem, úgy a vasút igénybevételénél sem terjedt el ezen eszközök kizárólagos típusa, hanem változatos 
forma- és méretvilágban éltek tovább. A csomagolóeszközök maguk is értéket képviseltek, többször használatosak voltak, a vasút visszaszállította őket a feladónak. A darabárut jól elkülönítve tárolták, ha kisméretű volt, csomókba összekötözve. Csak kocsirakományként lehetett a megfelelő vigyázattal törékeny fazekasáru , szóródó dió, gyümölcs, takarmány , mocskoló szén, mész, hamu, föld, földfestékek  árukat szállítani. Speciális biztonsági rendelkezésekkel igyekeztek megelőzni az áru romlását, például forrásban lévő mustos hordót kizárólag mustszellentyűvel ellátva szállítottak. A mozdony által szórt szikrák miatt gyúlékony tárgyak csak zárt kocsiban vagy leponyvázva voltak szállíthatók például nád, szalma, faforgács, kátrány .126 Újonnan, a vasúttal jelentek meg az árucsomagoló épületek 
(például Kecskemét, Bugac, Nagykőrös . 
                                                           

122 Menetrend 1930. 
123A Kecskemét-környéki szekerekről a legteljesebb összegzést Repkény )stván kecskeméti állatorvos adta számos saját megfigyelését és fotóanyagát tartalmazó munkájában. Repkény )stván .  
124 Vasúti üzletszabályzat : passim; Frisnyák Zsuzsa : . 
125 Dankó )mre a: .; Merinu Éva a: -121.  
126 Vasúti üzletszabályzat : -146. 
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A kecskeméti gazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú gyümölcs tengelyen szállítva gyakran már -30 km-en úgy összetörődött, hogy értékesíthetetlenné vált.127 A vasút több szempontból is kíméletesebb szállítást tett lehetővé. A vasúti pályán lényegesen simább a 

kocsik futása, mint a szekereké a rossz minőségű közúthálózaton, a gyümölcsszállító vagonok 
pedig egyre korszerűbbé, rázódás- és zúzódásmentessé váltak, ezáltal a kisebb értékű gyümölcs szállítása is megtérült. Azonban a technika tökéletesedéséig a vasúton is voltak 

konfliktusok: a rosszabb minőségű hegesztetlen  pályákon csak a kereskedő gondos csomagolásával lehetett szállítani, neki viszont nem érte meg drágán csomagolni, ha pedig ezután összetörött a gyümölcs, a vasutat szidta; a vasút pedig ugyanezért a kereskedőt.128 Egyre nagyobb teherbírású és speciálisabb teherkocsik jelentek meg a kezdeti pőrekocsik 

(egyszerű fedetlen teherkocsik) helyett: hűtő- (1885-től jéggel is , tartály-, élőállat-szállító 

kocsik; rekeszes, többszintes, állványos, dróthálóval, zsaluval védett, mégis szellőztethető 
gyümölcsszállító vagonok stb. A . század legvégére számos, egy-egy árufajtához illeszkedő kocsifajtát fejlesztettek ki. Létezett egyebek közt gabona-, ló-, sör-, hús-, bútor-, 

szarvasmarha-, sertés-, baromfi-, szén-, faszén-, koksz-, szálfa-, kavics-, trágya-, szesz-, petróleum-, gázszállító teherkocsi.129 Gazdag infrastruktúra és szabályrendszer övezte az állatszállításokat is. Etető, itató, rakodó, felhajtó, fertőtlenítő állomásokat építettek ki.130 Gondolni kellett a „szállítási stressz 

csökkentésére”, a „humánus szállításra”, tehát a rendszeres itatásra, a hő elleni locsolgatásra, naponkénti tisztításra, almozásra, télen zárt kocsik biztosítására kihűlés ellen, és az állategészségügyi előírásokra. Az aprójószágnál megfelelően tágas ketrecekről, tartályokról 

kellett gondoskodni, a különböző fajtákat elkülönítve, lehetőség szerint gyorsan, minimum 25 km/h átlagsebességgel kellett szállítani. Kíméletesen kellett őket ki-berakni, illetve hajtani, 

tilos volt például az egyébként elterjedt kocsibuktatás módszerét alkalmazni.131 Ennek ellenére járványoktól, sokkhatástól így sem sikerült minden esetben teljesen megóvni az állatokat, noha az -as évek óta elterjedő teherautós szállításnál sokkal humánusabbnak tekinthető a vasúti szállítás. Az állatszállítások árnyoldalai, az elhullás, betegségek minden intézkedés ellenére még a . század végén is jelentős gondokat okoztak. 
                                                           

127 Bárth Dániel : .; Sok szőlő a tőkén rohadt meg a saras utak miatt, közkeletű mondás volt a 
korban, hogy „hazánk megfullad a saját zsírjában”. Kada Elek írta ezt, aki kecskeméti polgármesterként és gazdálkodóként elsőrendű fontosságot tulajdonított a gördülékeny szállítási lehetőségek kiépítésének. Kárpáti János – Kada Elek 1893: I. 5.) - Az ország számos pontjai „jelentéktelen falvakból 
változtak át a kereskedelem góczpontjaivá”. 
128 Kecskeméti Lapok XXX)). . szeptember . 
129 Menetrendek 1879-1902.; A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XVI. 719. 
130 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: I. 456. 
131 . sz. Útmutatás : .; Vasúti üzletszabályzat : -112. 
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Jelentős hagyományai vannak a személykocsikban történő állatszállításoknak is. „Élő baromfi 

bevitele a személyszállító vonatok összes kocsiosztályába általában nincs megengedve. A 

személyvonat ))). kocsiosztályába azonban egy-egy utas az őt megillető ülőhely felett vagy alatt 

elférő kosarakban, ládákban, ketrecekben vagy más alkalmas tartókban legfeljebb kettő darab 

kisebb élő baromfit, de csakis kacsát, csirkét, tyúkot, kakast, kappant és galambot vihet 

díjmentesen magával. Kisebb éneklőmadarakat kalitkában úgy a gyors-, mint a személyvonatok 

I-))). kocsiosztályába díjmentesen szabad bevinni. …  A ))). kocsiosztályú személykocsikba 

bevihetők még élő halak vízben kisebb, könnyen elhelyezhető és a víz kifreccsenése ellen kellő 

biztosítékkal ellátott edényekben.”132 Köznépi használatban csupán esetenként, de előfordult 
kutya, macska szállítása is ajándékozás vagy költözés kapcsán. Nagy érdeklődésre tartottak számot az utasok részéről a különféle ritka vagy egzotikus állatok vadászsólyom, majom, papagáj stb. , a cirkuszi szállításokról nem is szólva. A szocializmusban is engedélyezve volt naposcsibét, halat és csalétekül szolgáló apróhalat korlátlan számban szállítani, továbbá két 
darab baromfit, énekesmadarat, macskát, házinyulat, vadászsólymot állategészségügyi vizsgálat nélkül is a megfelelő csomagolásban ketrecben, kosárban, ládában, kalitkában, halat tartályban .133 Az áruk ki- és berakodásának helyszínei is sokrétűek. Az állomásfajták méret és költséghatékonyság szerinti sorrendje: forgalmi kitérő utas- és árucsere nélkül , megállóhely csak utascsere , rakodóhely csak árucsere , megálló-rakodóhely kombinált , vasútállomás középállomás, elágazó állomás, fejállomás , rendező, átrakó, tároló pályaudvar.134 Árucsere azonban voltaképpen a vasúti pálya csaknem valamennyi pontján történhetett. Kezdetben sok állomás csak forgalmi kitérő szerepű volt, tehát csak átmenő forgalom zajlott rajtuk ezek fejlődésére például Katonatelep kapcsán fogok még utalni , a helybéli gazdák vagy kereskedők azonban fokozatosan elérték, hogy eleinte egyszerűbb, majd egyre jobban kiépült rakodási formák kapcsolódjanak hozzájuk. A vasúti árucsere technológiailag legegyszerűbb formáját a nyílt vonali rakodások jelentették. Kevésbé közismert, hogy egészen a )). világháborúig fővonalon 30 percig, mellékvonalon  
percig, kisvasúton pedig 120 percig is engedélyezhető volt a nyílt vonali rakodás, amely a vasút mentén elhelyezkedő tanyák lakossága, termőföldek, rétek használói számára igen 
praktikusnak bizonyult. Elsősorban nád, szalma, trágya, szemes termény, fa rakodására használták köznépi rétegek is ezt a módszert. A dolog menete az volt, hogy egy másik vonat végéhez kapcsolva kihúzták, leakasztották, majd a következővel visszatolták a teherkocsikat a 
                                                           

132 Vasúti üzletszabályzat : -57. 
133 Személydíjszabási utasítás : -21. 
134 Czére Béla 89b: 114.  
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legközelebbi állomásra. Mozdony híján vagy a költségek csökkentésére esetleg kézi erővel, akár „idegenek” (nem vasutasok) bevonásával kézi tolás , vagy pedig állati erővel vonókötéllel, vonólánccal húzás  is történhetett a tolatás. Ha állati erővel zajlott, minimum ,  méteres vonóláncokkal kötötték össze a jószágot a kocsikkal, s a kantárnál fogva, a vágányon kívül kellett őket vezetni.135 E tolatási mozgások nem távolodhattak el az állomástól  méternél messzebbre – ez felértékelte a főleg vidéki vasútállomások közelében fekvő földek értékét. A módszer az -es évekig a hivatalos szabályzatokban is engedélyezett 
volt! Az elgurulás elleni biztosításról aljfákkal kellett gondoskodni, balesetek azonban ennek ellenére előfordultak; a kisebb súrlódás miatt sokkal könnyebben megtörténik a baj sík pályán is, mint közúton, ezért különös elővigyázatosságra volt szükség például ködben, szélben, sötétben.136  Nagyobb befektetést igényeltek az iparvágányok és más vágánykiágazások. Azonban 
különösen keskeny nyomközű hálózatoknál ún. repülővágányokkal a közutaknál olcsóbban lehetett átmeneti, áthelyezhető  vasutakat építeni, s ezeket gazdaságokba, majorokba, sőt akár istállóépületekbe, piacokra is be lehetett vezetni. Kecskemét környékén ez uradalmak híján kevésbé volt jellemző, mint a Dunántúlon, Tiszántúlon;137 egyáltalán nem példa nélküli 
azonban itt sem: a Wéber Ede telepítette hatalmas helvéciai szőlőültetvényen az 1910-es években létesítettek ilyen lórévasutat, melynek használatáról tudható, hogy szüret idején a kocsikat szétszórtan megállították, s a szőlőt a rajtuk lévő héthektós hordókba öntötték, majd estére összekapcsolták s elvontatták őket a raktárhoz.138  Az áruraktárak kezdetben és kisebb állomásokon faszerkezetűek árubódék , egyébként 
falazott, rendesen tégla vagy vasbeton szerkezetű, rendszerint 124 cm-es, tehát a teherkocsiajtókkal egyszintű padozatmagasságú épületek. Tolókapukkal és kétoldali 
                                                           

135 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 196-197. 
136 Útmutató… : .; Vasúti forgalmi utasítás… : ., .; Vasúti forgalmi utasítás… : -.; Munkavédelmi útmutató . 
137 Például a Szeged-Békéscsaba vasútvonal mentén, Algyő, Csorvás, Kaszapér, Szegvár térségében, illetve Tolna magyében. A két világháború között sokfelé léteztek még olyan nagyobb uradalmak, ahol szükségessé vált a szekerezés helyett nagyobb kapacitású közlekedési eszköz építése; ezekhez sokfelé 
fektettek le keskeny nyomközű magánvasutakat, melyek – az uradalmak és a vasútállomás közti 
szakaszon – esetenként a köznépi személy- és teherforgalmat is szolgálhatták. A „vasúti közlekedés e 
hajszálerei” sűrűn behálózták az uradalmakat és földeket; olcsón mozgatható repülővágányaik istállókban, magtárakban, földeken, kaszálókon, halastavak mentén kanyarogtak, olykor meglepően nagy távolságokra is, s apró lórékocsijaikat Alföld , pánvádlijaikat Dunántúl  lovak, piciny gőzmozdonyok, vagy éppenséggel emberek is húzhatták.  után az uradalmak szétesésével gazdaságtalanná váltak, s az enyészeté lettek; egyes szakaszaikat esetleg üzemek sajátították ki, jelentősebb összefüggő szakasz azonban sehol sem maradt fenn. Bede András : -218.; Pálinkás József : -33.) 
138 Kecskeméti Közlöny . X. . 
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peronokkal szerelték fel őket, hogy a szintbeni ki- és berakodás ne zavarja egymást.139 A vasútállomások rakodóvágányait a kocsik elgurulása ellen vágányzáró sorompóval biztosították, s rakmintával szerelték fel: ezzel az eszközzel ellenőrizni lehetett, elfér-e majd az áru a pályán az űrszelvényben. Az áruraktárakban vagy önálló mérlegházaknál pontos mérlegelés zajlott; rendszerint a cukorrépa-termelés kapcsán építették őket, de mindenféle áruk méréséhez használták, sokszor olyankor is, ha a vasutat egyébként igénybe se vették, hiszen hitelesített árumérlegekből, melyek kívánságra az átvevő előtt is újra tudták mérni az árut, kevés állt rendelkezésre.140 Ezek a lassacskán fogyatkozó épületek és eszközök a vidéki 
kisebb állomások jellegzetes, muzeális értékű tárgyait alkotják; napjainkra rendszerint funkció nélkül maradva leromlottak, az áruraktárak esetleg vállalatok által bérelt raktárakként élnek átalakítva tovább. A vasúti áruszállításhoz kapcsolódó további, újdonságszámba menő, közkedvelt szolgáltatások voltak még, hogy az áru megérkezéséről a posta vagy küldönc is értesíthette a címzettet, ha az sürgős vagy romlandó. Ha az áru nem kézbesíthető, a feladót kellett táviratban értesíteni; ha ez sem lehetséges, beraktározták vagy eladták.141 Ezáltal a nagyobb vasútállomások gyakran árverezőhelyekként is szolgálták a környék lakosságának árucseréjét. A kártérítés, biztosítás szerteágazó formái miatt megázás, súlyvesztés, elégés stb. esetén  is kedvelt a vasúti szállítás a gyakran tőke nélküli, kezességet nyújtani kevésbé tudó fuvarosok helyett. – Az 1970-es évektől a kecskeméti Nagyállomáson és Kecskemét alsó rendező pályaudvaron is megjelenő konténeres szállítások és a modern logisztikai rendszerek mind etnográfiailag, mind az időkeret jórészt szempontjából kívül esnek e dolgozat vállalt keretein.142  A szállítás ilyesféle gyorsabb, nagyobb kapacitású, megbízhatóbb és általában olcsóbb formái tehát a köznépi rétegek körében is egyre nagyobb körben terjedtek el. A vasút voltaképp bármit elszállított, a speciális, mérgező, robbanásveszélyes vagy túlméretes rakományok sem jelentettek akadályt.143 A kereskedelem kitágulása városi, országos, nemzetközi szintre gyorsabban végbement, mint a személyi közlekedés, ezt a statisztikai nagyságrendi adatok is 
                                                           

139 Kovács László : . 
140 Vasút üzletszabályzat : .; Majdán János c: . 
141 Vasút üzletszabályzat : -200. 
142 Más kérdés, hogy Kecskemét közlekedésföldrajzi helyzete és . századi újra megugró ipari fejlődése, a városi intermodális csomópont tervei, továbbá a napjainkban ismét feléleszteni óhajtott 
RoLa-szállítások alapján milyen esélyekkel válhat új regionális vasúti  logisztikai központtá 
(http://edok.lib.uni-corvinus.hu/109/1/Gelei-Hal%C3%A1szn%C3%A971.pdf – letöltés: . január 
21.). 
143 „Szállítunk mi, kérem, mindent Jézuskától géppuskáig”; „Ami kerek, azt visszük, ami szögletes, azt 
gurítjuk” – régi vasutas mondás. 

http://edok.lib.uni-corvinus.hu/109/1/Gelei-Hal%C3%A1szn%C3%A971.pdf
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egyértelműen mutatják.144  A hagyományos szállítás formái csak az -as éveitől kezdtek jelentősen visszaesni; 1966-  között -ből  állatrakodót és -ből  áruraktárat vontak ki a használatból.145  

  

II. 2. A gazdálkodás ágazatai 

Az 1960-as évekig tehát az áruszállítás valamennyi formája és módszere virágzott, ami a gazdálkodási ágak jellegének, súlypontjainak, technikáinak jelentős átrendeződését okozta. A fentebb tárgyalt vasúti szállítási technikák, innovációk révén 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.146 Az alábbiakban megkísérlem rendszerezni, hogy mezőgazdasági ágakra és technikákra  lebontva mindez hogyan nyilvánult meg, elsősorban Kecskemét példáján. Ám – 

mint módszertani szempontból Viga Gyula is hangsúlyozza – a termékcsere feldolgozását az adatok sokfélesége nehezíti, a sokféle árutípus, termék, irányok szinte áttekinthetetlen képet 
adnak, s a lokális feltételek mellett a termelés fejlettsége, az életszínvonal és az általános gazdasági trendek is nagy szerepet játszanak benne. Emellett eltérő régión belüli, szomszédos nagyrégiók közti, illetve Kárpát-medencén túli igényekkel kell számolni.147  Szükséges továbbá valamilyen viszonyítási pontot kijelölni a vizsgálathoz. A vasutak gazdálkodás képének megváltozásában játszott szerepének bemutatásához véleményem 
szerint abból érdemes kiindulni, hogy a vasutak kiépülésének pillanatában, illetve az azt megelőző korszakban milyen lényegesebb áruforgalmak zajlottak.  és 1850 között Kecskeméten – a kiterjedt határ, jelentős nyersanyagbázis, nagyszámú kézműves mester ellenére – egyetlen árut sem tudtak akár bel-, akár külpiacra igazán tömegesen előállítani.148 

Az alapfolyamatok a csökkenő marhaexport s a növekvő gyümölcs-, bor-, élelmiszer-

kereskedelem voltak.149 Éppen -ban, a vasút megindulásának évében készült el Vahot )mre tanulmánya Kecskemétről: ez és további szakirodalmak alapján az áruforgalom főbb csomópontjai Kecskeméten az alábbiakban foglalhatók össze. 

                                                           

144 1886-ban  millió vonatkilométert utazott összesen ,  millió utas, míg ,  métermázsa áru mozgott relatíve sokkal nagyobb volt az áruszállítás, mint a személyszállítás . Lukács Béla : 
516.) 
145 Közlekedési és (írközlési Adattár - .; Közlekedési és (írközlési Évkönyv - .; Közlekedési 
Évkönyv . 
146 Praschinger, Harald 1989: 111. 
147 Viga Gyula : .; Erdősi Ferenc b: . 
148 )ványosi-Szabó Tibor : . 
149 )ványosi-Szabó Tibor : . 
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Legjellemzőbb a folyókon leúsztatott és átrakott, másodsorban szekerezéssel, vándorkereskedők útján érkező só Szolnoktól szekéren , fa Szolnoktól, Tiszaugtól szekéren, illetve a város nyugati határrészeibe a Dunáról is , a malom kő, hal, szerszám Tiszaugról szekéren, valamint szekerező vándorkereskedelem útján .150 Nagyobb mennyiségben érkezett még gabona Békésből. Novák László összegzése alapján a kecskeméti vásárokon távoli vidékek például tótok  kereskedői és szekeresei is megjelentek, ők hozták be például a hidasólat; Gömörből cserépedény, vászon, vasáru érkezett, cserébe gabonát, juhbőrt vittek. A Tiszántúlról Mezőtúr, (ódmezővásárhely  is jelentős volt a cserépellátás, a Tisza menti falvakból pedig hal, zöldség érkezett nagy mennyiségben Kécske, Alpár stb.). Kecskemétről kivitel főleg Pestre zajlott szekéren: zöldség, gyümölcs, baromfi, hús, szalonna, kenyér; s jelen volt még némi csökkenő jószágexport is, főként a sertésé, szarvasmarháé. Kecskemét határain belül a belső piaci kereskedelem bor, gyümölcs, kézműves nyersanyagok és késztermékek, tűzifa, hal, nád; gabona, tengeri sertéshizlalásra  volt jelentős. Emellett jelentős volt Kecskemét átmenő kereskedelme hisz mindig is tranzitútvonalon feküdt . Jelentősebb volt tehát a városba és a városon át irányuló, mint a városból kiinduló szekeres forgalom, mivel szekéren csak értékesebb árukat érte meg nagyobb távolságba szállítani; a gyümölcs, szőlő, bor kereskedelme javarészt csak a városhatáron belül, ám ott sem kimagasló mértékben 
zajlott. A továbbiakban célszerű tételesen megvizsgálni, miként hatott a vasút megjelenése a különféle gazdálkodási ágakra. Az élőállat-kereskedelemben jellegzetes hatást gyakorolt a vasút a sertéstenyésztésre. A sertést korábban alig nevelő Kiskunságon a Pest-központú vasúthálózat hatására jelentős, iparvágányokkal, rakodókkal felszerelt sertésnevelő szállások jöttek létre, ugyanis a felhizlalt mangalicát jelentősebb súlycsökkenés nélkül a pesti vágóhidakra lehetett szállítani.151 Kőbányán fénykorában kétszázezer sertés befogadására 

alkalmas sertéshizlalda és vágóhíd létesült (a (izlaló tér környékén , virágzása a ceglédi vasútnak a közelben való kiépülése után indul meg, s a ferencvárosi összekötő vasútvonal kiépülése tovább fokozza; az 1895-ös sertésvész ugyan véget vet a konjunktúrának, -ra meg is szűnik, azonban szerepét átveszi a hasonló kapacitású ferencvárosi vágóhíd, mely időhatárunk végéig működött.152 A hizlalás járulékosan nagyarányú kukoricatermesztést is megindított. Mindez serkentette a sertéstenyésztés belterületről tanyákra, illetve szállásokra való kiszorulását, ahol a sertéspestis miatt külön közigazgatást rendeztek be. Kocsis Gyula által jól kutatottak a vasúti szállításon alapuló sertésszállások ceglédi párhuzamai: az ottani 

                                                           

150 Vahot )mre : .; Erdősi Ferenc b: - .; Novák László : - .; Barna Gábor 
1988: 192-199. 
151 Szabadfalvi József : . 
152 Csonka Sándor : -38. 
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sertéskereskedők szinte a teljes Tiszántúlról vásároltak disznót, s a pesti piacokat már az 
1830-as évektől rendszeresen látogatták. Ennek okai közt a szemestakarmány magas vetésterületén és a malomipari melléktermékeken kívül a Pest-Szolnok vasútvonal gyors szállítási lehetőségei és a kelet-magyarországi fővonalak felvásárlást egyszerűsítő hatása 
szerepel. Mivel a ceglédi tanyákon ekkoriban nevelt átlag hatezer sertés csupán a város belső igényeit fedezte, a kereskedelmi hizlaláshoz külön hizlaldát, iparvágányt (1886), rakodórámpát, mázsaházat építettek ki a Bede nevű határrészben, mely 1896-tól a város önálló külterülete, vasúti megállóval Ceglédi szállások .153 

A kecskeméti hizlalda az 1870-es évektől hasonló jelentőségűvé fejlődött, a  holdas üzem 
40-  ezres éves exportját pedig itt is nagyban segítette a gőzmalom, az iparvágány, majd Kecskemét alsó pályaudvarának közvetlen közelsége.154 Már -ben szárnyvágány épült a sertéshizlalóig, melyet a helyi sertéskereskedők kezdeményeztek, s a vasút is támogatta a várható forgalomnövekedés miatt, valamint a város is a közegészségügyi körülmények javítására.155) A nagyüzemi sertéshizlalás itt is új szakmák, a sertéskupec, sertéskereskedő 
megjelenéséhez vezetett. Az egyre újabb kőbányai sertésvészek, az ottani vágóhidak túlterheltsége és a kedvezőtlen vámszerződések miatt a németországi export ellátására a kecskeméti sertéskereskedők az 1880-as években kiharcolták a közvetlen, Kőbányát elkerülő irányvonatok létrehozását. A folyamat kiteljesedését azonban késleltette, hogy a századforduló előtt is súlyos visszaesések voltak a nem kielégítő állategészségügyi állapotok miatti időszakos német exporttilalmak miatt.156 A Közlekedési Minisztérium többször megtagadta vagy csak szigorítva, az érkező szállítmányok átvizsgálásához kötve engedte az állattranszportok indítását.157 A nagybani hizlalás mellett elterjedt továbbá a tanyákon a kertészek, tanyások általi kisüzemi hizlalás, az eperérésre tekintettel főleg nyári vágással, s a lesózott fél disznókat vasúton Szegedre, Bécsbe továbbították.158 – Az első világháború után a gyümölcstermelés gyarapodásával csökkent a sertéskereskedelem intenzitása. 

                                                           

153 Kocsis Gyula 1982: 220., 240-241. 
154 Váczy János : .; Korábban szekéren szállították a sertéseket a vasútállomásra, sokszor tengelyig érő sárban. A hizlalók saját költségükre építettek szárnyvonalat a város által ingyen átengedett területen. Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -121.) 
155 (orváth Ferenc a: . 
156 Kecskeméti Lapok XXV)). . október .; Szilágyi Zsolt : .; A Pallas Nagy Lexikona -
1897: XII. 102- .; Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -121. 
157 BKML. IV. 1903/a. 1872. 45. 
158 „Azok feje, lába pedig Kecskeméten maradt, mint jó és olcsó népélelmezési cikk, melyet az úgynevezett 
talicskások értékesítettek. …   nyarán, a hizlalók kérésére a lajosmizsei vasút felhasználásával …  a 
nyári hizlalásból legalább  vagon hízott sertést hetenként Bécsbe” szállítanak. Székelyné Kőrösi )lona 
(szerk.) 2008: 120-121.) 
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A szarvasmarha-kereskedelem a juhászat fellendülésével aszimmetrikus módon  a tagosítás, 
a földosztás, az igázásból kiszorulás miatt csökkent,159 de még bele tudott kapcsolódni a vasút. Ezt mutatja, hogy az állategészségügyi viszonyok javulásával a marharakodást -től engedélyezte a Közmunka és Kereskedelmi Miniszter.160 Az ). világháború után a vasúti 
szarvasmarha-szállítás – a sertésszállításhoz hasonlóan – főként ferencvárosi vágóhidakra irányult. Kistermelői tejszövetkezetek, tejcsarnokok létesítésével a tej naponkénti szállítása vált lehetővé Budapestre, a gyorstehervonatok elterjedése a . század végétől következett be Kecskeméten is . Az 1930-as években tetőzött a kecskeméti tejkereskedelem, mivel 
ekkoriban 100 km-nél nagyobb távolságból viteldíjkedvezmény is járt.161 Megemlíthető még, 
hogy a kősószállítás a legelőkre esetenként vasúton is zajlott. A juhászat kapcsán – mivel a hús- és tejhaszon elsősorban helyi jelentőségű volt – a gyapjú, bőr exportforgalma tudott érdemben átterelődni a vasútra.162 A második világháborúig való csökkenést követően ez az ágazat erősen megugrott. A juhnyírás hatékonyságát segítette, 
hogy a sokszor 20-  asszonyból álló nyíróbandák vasúton közelíthették meg a legelőket. A lótartásban a nemesítést, versenyeztetést segítette a gyors szállíthatóság fejlődése, összességében azonban a vasút és főleg a motorizáció jelentős csökkenést okozott.163 A kecskeméti tyúkászat, baromfinevelés jelentősége nagyban nőtt, a tanyagazdaságokban a 
19- . században jelentős számban nevelték a baromfit, Kecskemét városán kívül jórészt Budapestet is ellátva.164 Lévén vasúton különösen praktikus és gyors, ezért kis- és nagy tételben egyaránt jellemző volt a baromfi szállítása. A szocializmusban jelentős csökkenés következett be, mintegy harmadára esett vissza a kereskedelmi célú tyúkászat.165 A méhészeti ágazatban is tetten érhető a vasút hatása, a kaptárok vasúton szállíthatósága 
miatt jelent meg először a többszöri méhlegeltetés lehetősége azonos virágról. Jellegzetes példa, hogy az akácvirág Alföldön és Nógrádban két-három hét eltéréssel virágzik, így 
vonattal elegendő ideje volt a méhésznek átszállítani a megfelelően lezárt és biztosított kaptárokat újabban egyre inkább nyerges vontatókkal zajlik a távolsági kaptárszállítás . 

                                                           

159 Váczy János : .; Mezőgazdasági statisztikák községsoros adatokkal , , , . 
160 BKML. )V. /a. . ))). ., ., .; (orváth Ferenc a: . 
161 Majdán János : .; Frisnyák Zsuzsa : -139. 
162 )ványosi-Szabó Tibor : . 
163 Mezőgazdasági statisztikák községsoros adatokkal , , , . 
164 1895: 163 305, 1935: 155 754 db + 8890 galamb. (Illyefalvi I. Lajos 1940.; Novák László : .  
165 Mezőgazdasági statisztikák községsoros adatokkal 1905, 1935, 1972, 2000. 
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A gyümölcskereskedelem, mely a . század előtt alig tudott a környéken meggyökeresedni,166 már a . század közepén virágzásnak indult,167 párhuzamosan a vasút kiépülésével; pedig ekkor még a mellékvonalakat meg sem építették, tehát a szállítások minden esetben szekérrel kezdődtek, s a tengelyen történő szállítás után átrakással került a vagonokba a gyümölcs.168 Valamennyi kecskeméti gazdálkodási ágazat közt a gyümölcstermesztés a vasúti szállítások abszolút nyertese: 1928-ban Kecskemét adja az országos értékesítés szőlőben , barackban  %-át. A korábbi gyümölcsszállítások és termesztés rendszerét teljesen átírta az olcsó, tömeges, kímélő vasúti szállítás lehetősége. 
Korábban csupán ártéri gyümölcsösei voltak a városnak, illetve kevés helyi önellátásra és váltakozó sikerű szekeres szállításra szorítkozó homoki parcella. A vasút növekvő szerepe országszerte gyümölcstermesztő monokultúrás tájakat hozott létre, legfőképp a Nyírségben és a Duna-Tisza-közén. A (elvécia–Szentpétervár utat  nap alatt tette meg például az üvegmeggy, lényeges minőségromlás nélkül, ami jól példázza, milyen széles körű értékesítési lehetőségek nyíltak, melyekre korábban gondolni sem lehetett. A gyümölcsszállítás az 1930-as évekig gyarapodott, majd elérte abszolút csúcsát, a MÁV ekkoriban százszámra gyártotta 

speciálisan a kecskeméti gyümölcs számára új kocsijait. Főleg a kajszibarack, szilva, meggy, alma, cseresznye és szőlő termesztése volt jelentős.169 Trianon is erősítette a Duna-Tisza közi gyümölcs értékét, a kecskeméti, szegedi alma és barack, valamint a nagykőrösi, ceglédi gyümölcs az új határok által elvágott régi piacokat is pótolta.170 Kecskeméten szinte „túlfejlődte” magát a gyümölcstermesztés, ezt jelzi, hogy 1935-ben egy szörnyű jégverés miatt még a (írös (ét-fesztivált is elhalasztották, s jelentős működési nehézségeket élt át a 

                                                           

166 Bél Mátyás kifejtette, hogy a . században a gyümölcsnek annyira nem volt értéke, hogy a legtöbbet hagyták a fák alatt elrothadni vagy disznók elé vetették. Bél Mátyás : .  Ugyanakkor a Duna -Tisza köze nagy területein ezzel párhuzamosan gyümölcsínség és gyümölcshiány volt, sőt -ig borból sem tudta a város saját szükségleteit sem fedezni. )ványosi-Szabó Tibor .; Csoma 
Zsigmond 2008: 215.) 
167 „Kecskemétnek már oly jeles gyümölcspiacza van, hogy ez, főleg september hó folytán még a pesti 
piaczot is fölülmúlja” Vahot )mre : .  
168 1875-re már jelentős a nyári gyümölcsforgalom vasúton:  t, ebből  t barack; :  t, 
ennek 90 %-a barack; :  t. Már -ban több külföldi város szerepel a 
gyümölcsszállítmányok és szeszfőzdei termékek céljai közt, így Prága, Varsó, Szentpétervár, Trieszt. (orváth Ferenc a: .  -ban Európa nagy része mellett az Egyesült Államokba és Angliába 
600  véka almát küldött Kecskemét.  nyarán mindennap  barackszállító vonat indul Bécsbe, 
napi 30-  vagon barackot adnak fel, de más években is napi -  vagonos csúcs. -ben az ország gyümölcsexportjának  %-át adja Kecskemét. Bende László : ., .; Szilágyi Tibor : ., 
287., 317.) 
169 Novák László b: .; Viga Gyula : ., .; Illyefalvi I. Lajos 1940.; Frisnyák Zsuzsa : . 
170 Csoma Zsigmond 2008: 216. 
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város.171 A (írös Vásárok gyümölcsvásárok  látogatottságát egyébként ún. kultúrvonatokkal 

is serkentették (például  júliusában  fős különvonat Budapestről .172 

A barackpiac Kecskeméten egyértelműen a vasút kiépülésével vált országos hírűvé. „ (íres a) 

baraczkérés idején naponkint éjjel -kor kezdődő kecskeméti baraczkvásár, melyről az osztrák-

magyar államvaspálya külön vonatokon szállítja a gyümölcsöt Bécs, Berlin és Szent-Pétervár 

felé, páratlan az egész Európában, s az évenként kivitetni szokott kajszi, sárga-baraczk és 

meggy sok ezer métermázsára rúg.”173 Frisnyák Zsuzsával ellentétben úgy gondolom, hogy a kecskeméti vasútvonal már -as átadásától jelentős hatást gyakorolt a gyümölcsszállításra, igaz, hogy akkoriban még a kereskedelem általános nagyságrendje csekélyebb volt.174 

A szőlőkultúra Kecskeméten a . század elejéig ugyancsak alig méltó említésre, Égető Melinda monográfiája alapján némi középkorból visszamaradt extráneus szőlőbirtoklásra következtethetünk Baranyában, a Szerémségben, a Balaton-melléken, homokon csupán jellegtelen, belső célokat épphogy kielégítő szőlészet és még kismértékű ártéri ligetes szőlőművelés zajlott a Tisza galériaerdeiben.175 A . század elején kiosztott homoki parcellákon már megindult némi szőlészet, Vahot Imre – véleményem szerint elfogultan és túlzón – úgy fogalmaz, „bora több, s egészségesebb ital, mint vize a kutakban”.176 )nkább a 

vizek voltak nagyon rosszak és salétromosak, nem pedig a bor minősége kiemelkedő.  A vasút létesítésével a szőlőkereskedelem is emelkedésnek indult, bár lassabban, mint a gyümölcsé, a 

musté, a boré pedig még ennél is komótosabban. 1890-ben mindenesetre már  vagon szőlő távozik a városból vasúton. )gazán azonban a helyi érdekű vasutak csaknem azonos idejű kiépülése, és a filoxéravészhez is kapcsolódóan immunis vasút menti homoktalajok kiosztása dobta meg a szőlőkereskedelmet. Mindez valamennyi jelentősebb homoki szőlőterületet és városi ültetvényt érintett, s az ). világháborús szükségszerű visszaesést követően az -as–30-as években ez is fénykorát élte.177 A vasúton vagonszám beszerzett permetszerek, például rézgálic is segítették a korszerűbb szőlőművelést. A század végére jelentőssé vált továbbá a pálinka és a konyak eladása  illetve  hl-t szállítottak belföldre és Ausztriába egyaránt . Az ). világháború után pedig központi 
                                                           

171 Lovas )stván é. n.: -47. 
172 www.huszadikszazad.hu letöltés: . december .  
173 Molnár )stván – Törs Kálmán : . 
174 Frisnyák Zsuzsa . 
175 Égető Melinda : . 
176 Vahot Imre 1853: 95. 
177 Kecskeméti Lapok XX))). . február .; Bende László : -86. 
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szeszfőzdét létesített a város, mely a vasúti szállításokkal összhangban jelentősen növelte a törköly hasznosítását melyet korábban nagyrészt trágyaként használtak fel).178  A vasúti szállítás a zöldségtermesztésben, mint a kecskeméti homoki kultúra másik legjövedelmezőbb ágában is szerepet játszik: Boross Marietta leírta, hogy a futóhomokon a zöldség például burgonya  termesztésénél barázdás öntözéssel, és az értékesítést megelőző délután történő leszedéssel hetekkel megelőzték a Pest-környéki falvakat, hamarabb betörve a fővárosi piacokra, s ezáltal válhatott a . század közepére a Duna-Tisza-köze a legnagyobb termelővé.179 Ezt a megélhetési stratégiát márpedig – az eszmefuttatást tovább gondolva – a gyors szállítás is tette lehetővé sőt -től épp ez okozhatta, hogy a zöldségtermesztők, még további innovációkat keresve az elsők közt kezdtek rendszeresen teherautóval szállítani 
a pesti piacokra). Ugyanakkor a poggyászos piacozásban is nagy jelentősége volt a zöldségnek, valamint a két világháború közt a gyümölcshöz hasonló jelentőségű nemzetközi zöldségexportnak vasúton. Kiemelkedő volt többek közt az uborka az 1930-as években.180 

A Cegléd–Szeged vasútvonal elsősorban a Bánát gabonájának szállítása céljából épült az Alföldön -  héttel korábban arattak, mint Nyugat-Európában , ennek megfelelően áruforgalma már -től jelentős. Kecskemét a gabonaszállításból eleinte csak az átmenő 
forgalmat tapasztalta. Kenyérgabonából ugyanis századokig importra szorult a város főként a Tiszántúlról , a továbbiakban ez fokozatosan lecsökkent újabb termőföldek termővé tétele során , illetve egyre inkább átterelődött a vasútra. 1853-ban nyílt meg a Pesti Gabonacsarnok 

is, mely főelosztó szerepkört betöltve az egyre jelentősebb kecskeméti gabonatermelést is 

fogadta. Jelentős volt a város takarmánygabona-termelése, bár időszakos ingadozások a terméstől függetlenül is voltak. A 18. századi gabonakonjunktúra épp rossz közlekedése miatt nem érte el, míg például 1864-ben 651  pozsonyi mérő gabonával országosan a . 
helyezett volt. A vasút bekapcsolódását jelzi az is, hogy 1871-ben már a harmadik gabonaszínt építik az állomás mellett.181 A részben gabonán alapuló sörfőzést is serkentették a vasúti szállítások: a szomszédos városokat, Nagykőröst, Ceglédet, Abonyt is Kecskemét látta 
el, duplafalú sörszállító vagonok segítségével.182 – Országos szinten a cukorgyárakba irányuló vasúti tömegszállítások miatt terjedt el a cukorrépa-termesztés, melyet az üzemek sokszor vetőmaggal és biztosítással is támogattak, azonban Kecskeméten a homoktalajok túlnyomó többsége miatt  ez mindenkor másodlagos maradt. 

                                                           

178 Edvi )llés Pál : - .; Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : 234. 
179 Boross Marietta 1963: 202., 208., 225. 
180 Illyefalvi I. Lajos 1940. 
181 Vahot )mre . .; Novák László : .; Majdán János : .; Gráfik )mre : ., -.; )ványosi-Szabó Tibor .; (orváth Ferenc a: .; )ványosi-Szabó Tibor .; Szilágyi 
Zsolt 2012: 44. 
182 )ványosi-Szabó Tibor : -183. 
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A gazdálkodás feltételeit általánosságban javították a jobb trágyázási lehetőségek; jelentős trágyaszállítások bonyolódtak egyes állattartó telepektől homoki szőlőkbe-gyümölcsösökbe, lassítva a parcellaföldek kimerülését. Főként a fülöpszállási és bugaci vasútvonalakon zajlott továbbá jelentős trágyaszállítás a sovány homokos földek, egykori morotvák, posványok földjének feljavítására.183 A trágya szétszórása gyakran nyíltvonali rakodással is zajlott. Itt kell utalni továbbá a filoxéravész utáni homokszállításokra a dunántúli, bükki, mátrai, zempléni szőlőterületekre.  
A halászat, vadászat, gyűjtögetés kapcsán is számolni kell a vasút hatásával. A tiszaugi vonal megépülésével rendszeresen vízzel telt kádakban szállították poggyászkocsin vagy 

vegyesvonaton a kihalászott halat Szikra és az Alpári-rét területéről, különösen böjtidőben.184 Többszörösen összefonódott a vasúttal a vadászat. Különösen orvvadászok, de olykor hivatásos vadászok is kihasználták a vonattól felriasztott állatok fejvesztett menekülését. Az orvvadászok megfigyelték és a környéken megbújva kihasználták, hogy főleg a mezei nyulat, őzet, fácánt gyakran rövid menekülőútra szokta a vonat kényszeríteni, elsősorban ott, ahol a vasút nagy kiterjedésű rétségeken, szántókon halad keresztül, s az évek során a vasút mellett keskeny bokros, ciheres sáv fejlődik; oltalmat vagy élelmet ígérve a vadaknak. A fácánok szeretnek sütkérezni a töltésen és megnyugtatja őket, hogy messze ellátnak, a vonat sebességét megszokják, ritkán gázolja el őket. Párzási időszakban és éjjel előfordul, hogy néhány centiméterre robog el a szerelvény az állattól, és az rá sem hederít, vagy megdermed, és egyenesen el is üti. Így a fácán vált az orvvadászok legkedveltebb zsákmányává. A frissen elgázolt tetemeket cigányok, szegény emberek, vonalbejárók sokszor hazavitték, bár hivatalosan ez is lopásnak számít. A hivatásos vadászok, illetve galambászok kijártak a vasút mellé, hogy a ragadozó madarakat ritkítsák: ezek ugyanis előszeretettel üldögélnek főleg pusztaságokon a távírópóznák vagy vasút menti magányos fák tetején, melyek kiváló kémlelőhelyek számukra, a vonat érkezésekor viszont felröppennek, könnyű prédául szolgálva a puskás embernek. Rendező pályaudvarokon a kiömlött terményekre járó galambok elfogására a sarusok, kocsirendezők „kosarakból, táskákból csapdákat 

szerkesztenek”.185 A gyűjtögetés kapcsán kiemelhető elsősorban Bugac környékén a kisvasút közelében az árvalányhaj tömegesebb szedése vonattal érkező és távozó gyerekek által.  A bugaci erdőkben, a 30-as években virágkorát élte továbbá a boróka termésének gyűjtögetése napszámos munkaként, melyet nagygazdák, erdészek fogtak össze; a nagyobb csoportokban 
                                                           

183 Edvi )llés Sándor : .; Kaán Károly : . 
184 )ványosi-Szabó Tibor : . 
185 Moldova György : . 
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végzett tevékenység végeztével a kosarakba szedett magot szekéren szállították a legközelebbi vasútállomásra, ahol aztán Kecskemétre tartó tehervonatokra került az értékes termés, a borovicskamag. A borókabogyóból pálinka is készült, németországi üzemek pedig jelentős mennyiségben vásárolták indigófesték készítése céljából.186 Megemlítendő még a 
töltésoldalból, kubikárokból történő rőzseszedés, kivágott, kidőlt fák, bokrok otthagyott faanyagának fűtés céljából történő összeszedése, és a töltés mentén növő gyümölcsfák, vadszőlő, kökénybokor, szeder, málna termésének dézsmálása. Végül utalni kell arra is, hogy bármilyen sokrétű volt is a vasúti áruszállítás, voltak áruk, melyek szállítása nem vagy csak késve terjedt el a vasúton, főként a minőségromlás félelme 
miatt. Sosem vált jellemzővé a dohányszállítás, és nehezen, késve indult meg például a bor és a zöldség szállítása.187 Kecskeméten a feladott áruk általánosságban a századforduló tájára értek el kiemelkedő, országosan is jelentős szintet, legelsősorban a fővonali szállításon keresztül;  körül évi 
egymillió kosár gyümölcs kajszi, alma  indult Ausztria, Németország, Lengyelország, Oroszország felé; jelentékeny volt a szarvasmarhaexport, a sertés-, a baromfi-, a tojásszállítás.188 Ez a tendencia aztán a korszak végéig kitartott, a legfőbb piaci termékek 
(gyümölcs, szőlő, zöldség, burgonya, gabona, vágósertés, vágómarha, tej, tojás, baromfi, bor  aránya a szocializmusban is hasonlóan jelentős maradt és a vasút komolyan részesedett szállításukból.189 A mezőgazdasági termékek felvásárlása és vasúton szállítása a szocializmusban főként a gabona, cukorrépa, burgonya, paradicsom, sertés, szarvasmarha, baromfi, tojás, tej kapcsán jelentős; s bár a fővonal teherforgalma az ). világháború előtt háromszorosa volt az 1960-as évekének, ez inkább Trianon hatásával magyarázható, hiszen Kecskeméten például 1970-ben a feladott áru mennyisége 878 000 tonna és a leadotté 

1 215 000 t). A Dél-Alföldön ekkoriban csupán Békéscsaba és Szeged előzte meg.190 A kiváló kereskedési lehetőségek, exportpiac olykor már túlzásba is fordult, az ). világháború alatt például megesett, hogy a kecskeméti piacokon már kora reggel az összes baromfit felvásárolták, s kedvezményes bécsi gyorstehervonatokkal exportálták, így a város saját ellátására nem maradt elég szárnyas, ráadásul a kereskedők egy része a piacot is kikerülve dolgozott, így a város az adóbevételtől is elesett.191 Az elsősorban gazdasági célból épült helyi érdekű vasútvonalak a szőlős-gyümölcsös kerteket, uborkát, paprikát, káposztát és egyéb 
                                                           

186 Szappanos Jolán : . 
187 Frisnyák Zsuzsa : . 
188 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: X. 305-306. 
189 Bács-Kiskun megye fontosabb statisztikai adatai 1951-56, 1956, 1958, 1959, 1960. 
190 Szabó Pál : ., .; Szappanos Albert : . 
191 BKML. IV. 1903/a. 1916. 9. 
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zöldségféléket termelő öntözéses gazdaságokat, baromfinevelő tanyásokat tehát felfejlesztették, intenzívebbé és nagyobb számban elérhetővé tették. Frisnyák Zsuzsa szerint – a . század közepéig – összességében több áru mozgott szekéren, mint tehervonaton, 

illetve az üzemek, nagybirtokok jobban hasznosították a vasutat, mint a paraszti gazdaságok.192 Kecskeméten azonban nagybirtok alig volt, ezért más területeknél tisztábban és jelentősebben ha kereskedőkön keresztül is  érte el a vasút a köznépi gazdálkodás csatornáit. 
 

II. 3. Kézművesség, kisipar A szakirodalom meglehetősen egységes álláspontja szerint a kézműves iparra, kisiparra sosem tudott akkora jelentőséget kifejteni a vasút, mint a gazdálkodás egyes ágaira, inkább sorvasztásában, uniformizálásában működött közre, s a területi, etnikai, mesterek közti különbségek kioltását sürgette a gyáripari termékek megjelenítésével, gyors szállíthatóságával. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1891-ben például leírja, hogy Kecskeméten a régi iparosok nagy része felhagyott a mesterséggel, inkább gazdálkodnak; a maradékuk minőségi árut készít, de csak a helyi igények kielégítésére.193  (a e kapcsolatrendszer összességében a kisiparok visszaszorulása felé billen is el, a valóság 
pontosabb megragadásához árnyalni szükséges a képet. A vonatkozó témájú források lényeges csoportját jelentő helyi lapokból az ellenpont is kirajzolódik: „A kisvárosi iparost és 

kereskedőt általános felfogás szerint a vasút veszéllyel fenyegeti. Ezáltal könnyű bemenetelt 

talál a városba a gyári készítmény és a nagyvárosi kereskedő portékája, melynek olcsóbb 

áraival a vidéki iparos és kiskereskedő nehezen bírja megállni a versenyt. …  A közlekedés 

könnyűvé tétele nem csak a mezei gazdaságot, hanem az ipart is felvirágoztatja s a 

nagymértékben kifejlődő verseny hatása nem megölő, hanem megelevenítő.” A lap szerint a pontos, rátermett iparosoknak kiváló megélhetése marad, ám más mesterséget, gazdálkodási ágat nem űzhetnek többé, specializálódásuk szükséges.194 Tény az is, hogy nagybani, tőkeerős jórészt zsidó  vállalkozók könnyen csődbe vitték a „konkurenciának” tekintett hagyományos kézműves mestereket, például Kecskeméten Schwartz Dávid rőfös nagybani, készpénzes beszerzéseivel aligha kelhettek versenyre.195 A kézműves termékek, táji különbségek 
                                                           

192 Frisnyák Zsuzsa : . 
193 Váczy János : . 
194 Halas, 1882. december 17. 
195 Bleyer Ferenc 1939: 12-15. 
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fokozatos felszámolódását mindenesetre véleményem szerint a vasútnál jelentősebben befolyásolta a gyáripar, a trianoni békediktátum és a )). világháború után fellépő állapotok.196  Ugyanakkor, mivel Kecskemét jelentős kézműves településnek is számított a . században (a városban nagyszámú kézműves működött; már a török korban sokan menekültek ide, a . század elején pedig minden 4. lakosra jutott egy;197 s még a . század végén is a városi lakosság -12 %-a kézműves volt),198 a vásárait felkeresők utazását, illetve a kézműves mesterek mozgását is segíthette a vasút. Közreműködött a kézművesek gépesítésének, modernizálódó technikáinak elterjedésében: többmázsás öntöttvas hidraulikus gépek szállíthatósága vált mindennapossá, melyeket korábban alig lehetett megrendelni. Az 

iparosok esetleg könnyebben, gyorsabban beszerezhették az árujukhoz szükséges 
alapanyagokat,199 s javulhatott az áruk minősége a jobb alapanyagok által, melynek közismert példája a . század végétől nyugati selyemből készült sárközi viselet. Néhány kisipari ág, többek közt a szódásoké éppen a vasúthálózat kapcsán futott fel, hiszen a megfelelő ládákban áruik hamar célba értek, illetve a vasút kedvezményekkel segítette a göngyöleg visszaszállítását; emellett a vasúti restik is a szóda és a fröccs jelentős terjesztőivé váltak. A vasút – fentiekben összefoglalt – sokrétű szállítási lehetőségei és kedvezményei, a kereskedők és utazó ügynökök, akik vonattal járták az országot, egyaránt segíthették az innovatív szemléletű kisiparosokat.200  Számos kézművesnek adtak munkát a vasútépítések. Az épületek kivitelezői leginkább (ÉV-ek állomásépületeinek, rakodóinak, hozzájáró útjainak kiépítésénél  rendszerint helyi vállalkozók voltak, a téglát pedig a település szállította. A Kecskeméti Gazdasági Vasút magasépítményi munkáit például Merász József kecskeméti vállalata végezte helyi lakatosok, asztalosok, bádogosok, kőművesek bevonásával, Jakabszállás, Bugac, Bugac felső felvételi épületei mellett a Kecskemét átrakó felvételi épülete tetején máig látható kovácsoltvas, a KGV kezdőbetűkkel ékesített díszrács is munkájuk esztétikumát és időtállóságát hirdeti.201 Kisipari, népművészeti értékű munkák számos vidéki kisebb állomás tornácának, 
                                                           

196 Domonkos Ottó szerk.  . ., továbbá a kézműves iparágak leírásainál számos helyen. 
197 )ványosi Szabó Tibor : -425. 
198 Mintegy  fő iparos, ötszáznál több cipész, csizmadia, ruhakészítő, és száznál több kovács, lakatos, gépgyártó, asztalos, szabó, hentes – mészáros, kőműves, egyéb építő és vendéglős dolgozott a városban. Thirring Gusztáv szerk.  .) 
199 Paládi-Kovács Attila 2000b: 336. 
200Részlet egy szikvizes palackokkal és szilikonfejekkel házaló utazó ügynök félárú vasúti jegy iránti 
1901-es kérelméből: „Tisztelettel kérjük sziveskedjék utazónk, Steiner Lipót urnak, aki mustrákat 
tartalmazó  drb bőrönddel utazik, a folyó évre igazolványt kiállítani.” MOL Z  D .; Az adatért szíves köszönet Nagy Krisztinának.  

201 Rákosi Jenő et al. szerk. : ., - .; (orváth Ferenc b: .; BKML. )V. /a. . 
196.; BKML. IV. 1908/b. 1895-1896. 
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mellékhelyiségének, sőt áruraktárának asztalos munkái. A MÁV praktikus és hagyománytiszteleti okokból is bevont bútorkészítőket, asztalosokat, fafaragókat állomási bútorai elkészítésébe is. Kovács Szabolcs mezőkövesdi festett-bútorkészítő, a népművészet mestere visszaemlékezésében szerepel például, hogy: „Édesapám -ban festette a 

mezőkövesdi vasútállomás várótermének bútorait…”202 A vasútállomások várótermeiben manapság ugyan elsöprő mértékben a szocialista hangulatú típusbútoroké az uralom, eldugottabb váróhelyiségekben találni még népművészeti jellegű bútorokat is – szép példái e kisipari hagyománynak többek közt a bobai váróterem sárgára mázolt, tulipános díszítésű festett bútorai, vagy a – másutt is említett – kalocsai vasútállomás fali díszítőmotívumai, melyet kalocsai pingáló asszonyok készítettek. E helyi értékeket is növelő hagyományokat Kecskemét környékén mára csak nyomokban fedezhetjük fel, a már említett KGV-állomások mellett a kecskeméti indóház és a miklóstelepi felvételi épület tetőszerkezetének míves asztalosmunkáira érdemes utalni. A témakör túlnyomórészt folklór és népművészeti jellege miatt e helyütt csupán utalásképpen említem meg, hogy számos kézműves iparág termékein vasúti tárgyú ábrázolások is megjelentek. A mozdony, a vasutas, az expressz- és a személyvonat, a vasúti fiáker, a vasúti utazáshoz illő poggyász és ruházat egyaránt szerepelhetett a tárgyalkotó népművészet újkori motívumkincsében. Többek közt agyagpipán, fazekaskorsón, mézeskalácson, lakástextílián, faliórán is megjelent a vasúti tematika.203 

Több kézműves mesterség miként a személy- és tehergépkocsi-gyártásban is  módosult formában továbbélt vasúti járműjavítókban, műhelyekben, fűtőházakban: például a kovács, kazánkovács, rézműves, kárpitos, asztalos, bádogos mesterség. Más szakmák módosult, korszerűsödött formákban (is) léteztek, például az esztergályosoké, a gőzmozdonyokat karbantartó lakatosok népes táborából pedig autogénhegesztő vagy fényező vált stb. Sok kézműves tanonc vett részt a tanonciskolák műhelyi gyakorlatain. A második világháború utáni újjáépítésben még egészen hagyományos munkaformákra is igény maradt, majd a gépészeti eszközök és fenntartás lassú fejlődésével új technikákat kellett elsajátítani. A magyar vasút egészen különleges, kisipari jellegű vállalkozókat is életre hívott: a későbbiekben részletesen is elemzett vasúti órásmesterek mellett érdemes utalni arra, hogy 

az állomások neon „fénycsőbetűit” is kisipari módszerekkel, családi vállalkozásban gyártották 
                                                           

202 http://nesz.hu/wp-content/uploads/2014/04/hirmondo28-web.pdf letöltés . január 
21.) – Az adatért szíves köszönet Gráfik )mrének. 
203 Többek közt Néprajzi Múzeum ; . .  leltári számú tárgyai; előbbit Nagy Zoltán publikálta 
is: http://www.vasiszemle.t-online.hu/2010/03/nagy.htm letöltés . január . ; utóbbira pedig Csupor )stván hívta fel a figyelmet. – Az adatért szíves köszönet Gráfik )mrének. 

http://nesz.hu/wp-content/uploads/2014/04/hirmondo28-web.pdf
http://www.vasiszemle.t-online.hu/2010/03/nagy.htm
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a szocializmus évtizedeiben, formájukat speciális gépekkel hajtva ki, majd világítógázzal töltve fel őket. 

 

III . SZEMÉLY) KÖZLEKEDÉS ÉS MOB)L)TÁS 

 

III. 1. A mobilitás kiszélesedése A vasúthálózat kiépülésével fokozatosan mindenki számára lehetővé vált a távolabbi helyekre elutazás, a parasztnak ugyanúgy, mint a földesúrnak vagy a polgárnak.204 A vasúti utazás fokozatosan tömeges életélménnyé válik, a mozgásszabadság beépül az alapvető igények közé. Az országos és európai hálózatba való bekapcsolódás felemelő érzetet adott a szélesebb tömegeknek is, se szeri, se száma a mai divatszóval hurráoptimista hangulatban írott szövegeknek, mint például: „örvendetes mértékben épülnek különösen az Alföld vidékein a helyi 

érdekű vasutak, melyek itt-ott kevesebbe is kerülnek, mint a kőút kerülne s ennél bizonyára több 

hasznot is nyújtanak”.205 Kérdés azonban, mely csoportok milyen mértékben tudtak és óhajtottak élni vele, illetve szabad intuíciók vagy racionális tervszerűség szerint kívánták inkább kihasználni a gyors és szabad mozgás lehetőségét. Ebben az alfejezetben csupán általános közelítésben foglalkozom a kérdéssel, a személyi utazások okainak részletes elemzését a Életmód és a Vasút tájformáló–tájszervező hatása c. fejezetekben végzem el.) )smét csak abból célszerű kiindulni, hogy mi volt jellemző a vasút megindulásakor. A város határán belül a gazdálkodás, piacozás, vásár, hivatali ügyintézés,206 rokonlátogatás kapcsán 
utaztak az emberek. A városon túl a legtöbb úti cél az Alföld szomszédos vagy távolabbi városaiba, Pestre, Budára, Bécsbe irányult, ám meglehetősen sok dunántúli, felföldi célpont is szerepel. Évi -  útlevelet a lakosság  %-a , illetve ezer körüli menetlevelet adtak ki, főleg  napos és fél éves érvénytartamra. A legnagyobb mozgás az országos vásárok előtt és az őszi behajtások, elszámolások idején volt, ugyanakkor december-januárban alig utazott 

valaki. A helyi társadalom jövő-menő elemei a tehetősebb gazdák, kertészek, szőlőművesek, pásztorok, állattartók, kéregetők, fuvarosok, kofák, katonák, szakácsok, szobalányok, mutatványosok, vándorárusok, kéjleányok, kupecek, kézműves mesterek vagy legények, 
                                                           

204 Kuisle, Anita (Hg.) 2006: 394. 
205 . XXX). törvénycikk eredményei a (ÉV-rendszer kiépítése kapcsán Lukács Béla : .  
206 Témavezetőm, Kocsis Gyula is felhívta a figyelmemet, hogy korábbi kutatásai során az Árvatörvényszéki iratokban a hivatali ügyintézéssel, mint egyre fontosabb utazási céllal találkozott.  
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illetve az értelmiség tagjai, elöljárók, ügyvédek, mérnökök, színésznők, tanulók voltak.207 Tehát inkább csak a felső- és középosztály utazott, elsősorban iskolai, egészségügyi, 
turisztikai ügyben; továbbá „munkaügyben” fuvarosok, vándorkereskedők, iparosok, tisztviselők.208 A korai vasúti utazások résztvevői is főként az elöljárók: a rendszeresen tárgyalásokra igyekvő ügyvédek (Nagykőrösre, Ceglédre, Kiskunfélegyházára , a kereskedők, az orvosok, a 

politikusok. Ez a lassan gyarapodó utasszámokból is következik, és többek közt a korabeli sajtó „elszólásaiból” is. 1899-ben, amikor „a közönség többszöri kérésére” új gyorsvonat indult 

reggel 6:10-kor Budapestre, a Kecskeméti Lapok így fogalmazott: „ez úgy kereskedővilágunk, 

mint a jogász közönség, de általában közönségünk” régi kívánsága.209 A kecskeméti vasút 
megnyílásától fogva egynapos munkaügyi látogatás, illetve kirándulás keretében elérhető volt a főváros, például Szilády Károly is előszeretettel járt Pestre, Szegedre, sőt még Debrecent is megjárta egyszer egynapos úton. (ivatalos utakon és passzióból egyaránt igénybe vették a vasutat, s jellemző volt, hogy a gyerekeket, unokákat, sőt házvezetőnőt is elvitték „világot látni”.210 Jól kirajzolódik a forrásokból, hogy az utazás, kimozdulás, tájékozódás, kapcsolattartás egyre sokrétűbb és könnyedebb részévé vált az életüknek, s ahogy a közlekedés gyorsult, egyre nagyobb földrajzi körben mozogtak rendszeresen és tettek szert ismeretségekre. 
Folyamatosan közlekedtek még vonattal a katonák: a katonaság már a vasút kezdeteitől állandóan mozgatta, átcsoportosította állományait, ezért a bevonuló vagy költöző katonák, akiknek jegyét ráadásul központilag térítették, a korai utazók jelentős részét alkották. 
A tulajdonképpeni köznépi rétegek – a kipróbálás céljából kivitelezett utazásokat nem számítva – vontatottan és későn váltak a vasút rendszeres utasaivá.211 Köztük néhány speciális társadalmi, illetve sajátos foglalkozású réteg volt az úttörő. Egyre jelentősebb 
                                                           

207 A kecskeméti határon és a szomszédos településeken túlra irányuló utazási célok és irányok feltérképezésére segítséget nyújt az Útlevelek jegyzőkönyve, )gazolási jegyek és menetlevelek könyve levéltári forráscsoport, mely a városból kiutazók útlevelét, jószágpasszusát örökítette meg táblázatos formában. -ig vezették, az utolsó években azonban erősen csökkent a fontossága. Sajnos nem szerepel benne az utazás formája, ám szórványos utalások vannak már benne a vasútra, és arra is, hogy gyalogosan, kocsin is nagy távokat jártak még be ekkoriban. BKML. )V. /a.; Székelyné Kőrösi 
Ilona 1992: 83-86.) 
208 Erdősi Ferenc 1985b: 167. 
209 Kecskeméti Lapok XXX)). . november . 
210 Székelyné Kőrösi )lona : . 
211 A személyforgalom korábban csekélyebb voltára utal valamennyi statisztika is: például -ben az OÁV vontatóállománya  gyorsvonati,  személyvonati,  tehervonati mozdony,  személykocsi és  teherkocsi. Az . osztályú utasok száma / -e a másodosztályúnak, / -a a harmadosztályúnak. Kimutatások a magyar állam területén létező közutakról, vasutakról, és 
ármentesítő társulatokról. Az 1867-es adatokat használtam fel belőle, mivel a későbbi adatsorok más vaspályákkal összevont statisztikákat mutatnak be.  
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számban vették igénybe a személyvonatokat a summások, hajóvontatók visszaútban,212 

illetve a kubikosok, földmunkások. Bár gyalogos vándorlásuk sosem szűnt meg teljesen, a vasút kiépülésével egyre gyakrabban utaztak bandákban, sokszor tehervonaton, szerszámaikkal, talicskáikkal együtt.213 Már a . században rendszeresen vonatra szálltak a nyíróasszonyok is – főleg azok, akiknek az így vállalható több munka miatt ez kifizetődő volt, 

illetve akik kevés önálló felszereléssel utazhattak, mert a helyszínen biztosították számukra a szükségleteket. A pályamunkások is korán használni kezdték a vonatot, hiszen utalvánnyal ingyen utaztak a vasúti munkálatok helyszíne és lakhelyük közt, bár sokszor nem tudtak élni vele a nagy távolságok, a rossz menetrend miatt, s gyaloglásra vagy a munka helyszínén 

barakkokban lakásra kényszerültek (lásd még a Társadalom fejezetben .214 A vasúthálózat kiépülésével újabb és újabb mozgáscélok jelentek meg; egyre rendszeresebbé váltak az ún. harmadik szektorhoz tartozó munkaügyi, egészségügyi, sőt, a szórakozással 
kapcsolatos utazások. A rokonság, család részben a mobilizáció következtében egyre inkább szétszóródott, ezért rendszeressé váltak a családtagok, valamint távolabbi rokonok és ismerősök látogatásai. A diákok számára könnyebbé vált távolabbi jó nevű intézmények elérése. Mindez azonban alkalmi vagy heti, esetleg havi rendszerességű utakat jelentett, és 
Nyugat-Európával ellentétben a . század végéig tömeges napi ingázás még alig volt jellemző, a Kárpát-medencében kivételt csupán Budapest és Brassó környéke jelentett.215 A parasztság körében pedig a hagyományos vélekedés – amely szívósan tovább élt az -as évekig – az volt, hogy az ember „akkor ment ám Kecskemétre, mikor má  fontos ügye volt 

valakinek, minden csippre-fuccsra nem járt ám.”216 A századforduló táján már sokan utaztak 

heti rendszerességgel; s megjelent az igény a napi ingázásra is. A kecskeméti lapok szerint az 

1890-es években Szegedre már naponta szeretnének járni egyetemisták.217 A statisztikai adatok a személyforgalom lassú felívelését, a mindennapivá válás fokozatosságát jelzik. -ben alig  millió utas volt országszerte ezeknek is majdnem  százaléka katonai személy ;218 s a vidéki nagyvárosok között, illetve fürdőhelyekre az -as évekig meglepően csekély volt a forgalom. Tömeges vasúthasználatról Frisnyák Zsuzsa értelmezése szerint -től lehet beszélni, bár még -ben is egy pályakilométeren  
                                                           

212 Korábban a hajóhoz kötött ladikkal tértek haza, később választhatták a drágább, ám lényegesen gyorsabb és erőkímélőbb vonatozást. Gráfik )mre : .   
213 Katona Imre 1957: 33-34. 
214 Veres Péter : -24. 
215 Frisnyák Zsuzsa : . 
216 Rockenbauer Pál – Rácz Gábor: A bugaci vasút. . rövidfilm  
217 Kecskeméti Lapok XXV. . május . 
218 Keleti Károly : . 
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fő utazott „csupán” miközben Ausztriában , Németországban  fő .219 Oka lehet a 

magas tarifa220 mellett az is, hogy elég esetleges volt még a hálózat, a Felvidékre például csak igen jelentős kerülővel lehetett vasúton eljutni. Az igazi „boom” ezután következik be: az utasszámok -  között évi  millióról évi  millióra nőnek, igaz, ezt torzítja a vasúthálózat igen jelentős gyarapodása . -ról .  km-re nő a hálózat .221 Kecskemét személyforgalma -  közt összesen ,  millió utas, s a magyar városok utazási listáján 
a 24.-ről a . helyre tornászta fel magát. Ezen belül a szomszédsági forgalom aránya ,  
%.222 1900-ban évi .  felszálló, .  leszálló utast regisztráltak;223 a felszálló, leszálló utasok eltérő számából következik, hogy nem mindenki azonos útvonalon tért haza. 

Egyesek csak odafelé vonatoztak (például batyuzás , mások csak visszafelé, többek közt vásárból felpakolva, mások körutazásokat tettek vagy költözésre használták a vonatot. A forgalomnövekedés mértékét jelzi a századfordulón, hogy állandóvá vált a nagyállomás környékén a torlódás és veszélyhelyzet: ha a kocsik és gyalogosok tömege egyszerre kel át az úton, sokszor már rendőri beavatkozás is szükséges és komoly forgalomszervezést igényel.224 Tömeges életélménnyé mindenesetre a . században vált Magyarországon a rendszeres vasúthasználat, statisztikailag pedig a szocializmusban érte el csúcspontját. Ekkoriban számos kedvezménnyel segítette az utazást a vasútpolitika dolgozóknak, ingázóknak, tanulóknak, szakszervezeti tagoknak.225 Mivel olcsóbb volt ingázni, mint kollégiumban lakni, ezért már a falusi, tanyasi gazdák is taníttathatták gyerekeiket, ha a közelükben vasútvonal 

                                                           

219 Frisnyák Zsuzsa 2011b: 199-200. 
220 A mozgáslehetőségeket nem elsősorban a „szabad akarat”, sokkal inkább a hivatalos politika, vasútpolitika serkentő vagy csökkentő hatása befolyásolta. -ig alig támogatta az állam az utazásokat, emiatt drágák voltak s kevés volt az utas. Baross Gábor alatt közismert módon ugrásszerű növekedés következett be, hiszen csökkentek és egyszerűsödtek a viteldíjak: nem drágább többé a vonat, mint a postakocsi, viszont tizedannyi a menetidő. Kecskeméten ugyanakkor gátoló tendenciát 
jelentettek az OÁV magas tarifái, melyeket csak az -as évek végére sikerült megtörni. Az -as években a ))). osztály relatíve olcsó és emellett további akár  % kedvezmény járt, az -as években pedig ötvenféle díjkedvezmény volt, az utasok  %-a fizetett csak teljesárú menetdíjat filléres vasárnapi gyorsvonatok, cserkészjegyek, nászutas-kedvezmény, fürdőjegyek stb.  -ban az 

50 %-os emelés hatására csökkent a hadi helyzet mellett  az utasszám. -  közt ismét igen olcsó, egészen -ig alig emelkedő jegyárak jellemzők, a dolgozók, tsz-tagok, kisiparosok, tanulók kedvezményeivel kiegészítve. Frisnyák Zsuzsa : passim; Menetrendek passim  
221 Tominac József . 
222 Frisnyák Zsuzsa : . 
223 Adatok a magyar vasutak . évi állapotáról és üzleti eredményeiről, valamint az - . évi 
összesített eredményekről 
224 Kecskeméti Lapok XXX)). . október . 
225 Személydíjszabási utasítás : passim 
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húzódott.226 A napi utascsúcsok időbeni hullámzása felerősödött, 6-8, illetve 16-20 óra közötti maximumokkal, ami ugyancsak a napi ingázás nagyságát jelzi (1960-as évek .227 A társadalmi rétegek közötti különbségek később sem változtak érdemben, a statisztikák alapján kirajzolódik, hogy minél magasabb kocsiosztályon utazott valaki, annál messzebbre ment: harmadosztályon -60 km-re, elsőn -ra utaztak átlagosan, ami a tehetősebb rétegek szélesebb társadalmi-földrajzi kapcsolatrendszerét és persze lehetőségeit feltételezi.228 )dővel általánosságban is nőtt az utazás hossza, illetve a rövidebb távolságok mellé felzárkóznak a hosszabbak. Bár a legtöbben továbbra is relatíve rövid távon használták 
a vasutat – a legmagasabb az 51-100 km közötti utazások száma volt –, de növekedett a 100- km közöttieké is. Az ennél is hosszabb utazások száma azonban például a Dunántúl és 
Kelet-Magyarország között  már jelentősen alacsonyabb, ami a mozgásigény végességét 
jelzi.229 A jegyfajták szerint legtöbb a „dolgozó”, majd a „teljes árú”, megszaporodnak a „díjmentes” utazások, azután következik a „tanuló” és végül a „bérletes” utas ekkoriban ez az összvonalas bérletet jelentette .  )dőközben lényegesen megváltozott a viszony a távolságokhoz. A vasúti közlekedés hőskorában a „másfél óra  perc alatt” jellegű számítások és szlogenek rendszeresek voltak, hiszen a viszonyítást a gyalogos tempó jelentette. )dőközben azonban a vasút újra és újra átalakította a közeli – távoli fogalmát. A vasút előtt egy hosszabb utazás kapcsán feltétlenül szállásról kellett gondoskodni; például korábban a kecskeméti magisztrátus Pesten is vásárolt egy házat, hogy kiküszöböljék az utazások nehézségeit.230 Most azonban megnőtt az egynapos utazások lehetősége; gyarapodtak az egy napba még belesűríthető programok, például a rokonlátogatás, ügyintézés lehetőségei is. Szerencsére kiváló források maradtak fönn a kecskeméti polgárok vasúti utazásokba való bekapcsolódásáról. Székelyné Kőrösi )lona feldolgozta Szilády Károly kecskeméti nyomdász, 
                                                           

226 Sári Zsolt b: .; Bolgár Dániel . 
227 Szabó Pál : . - Az utóbbi években a közlekedéstudomány és a KS( kvantitatív alapon vizsgálni kezdte a lakosság közlekedési szokásait: kérdőívek, közlekedésszámlálók megfigyelései alapján feltérképezik a munkahelyre, iskolába járás szokásait, a korosztályok, lakóhelytípusok, nemek, iskolai végzettség szerinti eltéréseket, a közösségi és egyéni közlekedés megoszlását, hétköznap és hétvége eltéréseit, a szezonalitást. Ezek alapján olyasfajta következtetéseket lehet levonni, mint hogy egy átlagos hétköznapon a lakosság mintegy  %-a közlekedik, szombaton  %, vasárnap  %, leggyakrabban a középkorúak és iskoláskorúak. – A vizsgálatok módszertana további, finomabb kutatási lehetőségeket vet fel a vasútnéprajz számára is. A lakossági közösségi és egyéni közlekedés 
jellemzői .  
228 Frisnyák Zsuzsa b: . - Másfelől figyelembe kell venni, hogy esetleg torzíthatja a statisztikát, hogy hosszabb útra szívesebben beruháztak a kényelmesebb utazást lehetővé tevő drágább jegyekre. 
229 Közlekedési és (írközlési Adattár - .; Közlekedési és (írközlési Évkönyv - .; Közlekedési 
Évkönyv .; Magyarország népessége és gazdasága . 
230 )ványosi-Szabó Tibor : . 
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a helyi polgárság jeles képviselője  -  közötti levelezését, melyből a korabeli közlekedési szokásokra, a meginduló vasutak használatára nézve is értékes megállapításokat tesz. A nyomdász a kor vívmányaira érzékeny, felvilágosult személyiségként már az első vasutakat előszeretettel használta: 7-ben debreceni útját a Cegléd–Szolnok közti vonatokhoz igazította. Pesti útjain is rögvest átszokik a vasútra Ceglédtől odáig pedig gyorskocsival teszi meg az utat . Fiának is a közlekedés e módját ajánlja, -ban például a következőképpen: pesti rokonuktól, ahol megszáll, omnibusszal menjen el az indóházhoz. Onnan „fél hétre indultok s legfölebb -re Czegléden lesztek, hol a gyorskocsik közül 

valamellyikre fölülsz, melly  pftért Kecskemétre hoz szombaton déli  órára, mikor majd kész 

ebéddel várlak. – A  reggeli menettel azért jobb jönni, mert akkor biztosabban lehet Czegléden 

gyorskocsit találni, mint a  délutáni  órakor induláskor.”231 Mindez már mutatja a menetrendekhez való hozzáállást is, s előlegezi a vonatok közti választás lehetőségeit és 
szempontjait. Az utasok sajátos időszemléletére kezdetben jellemző volt, hogy nem osztották be percre pontosan tennivalóikat, hanem jó időben elindultak hazulról, hogy biztosan elérjék úti céljukat s elintézhessék ügyeiket.  A kecskeméti kisvasúton a vizsgálat időhatárának végéig megfigyelhető volt, hogy kötetlen időbeosztású utazások például rokonlátogatás, városi ügyintézés  esetén, ha az időjárás viszontagságai miatt, a mozdony elromlása, baleset vagy egyéb rendkívüli ok következtében a vonat nem közlekedett, akkor különösebb mérgelődés nélkül hazatértek, s másnap vagy később kísérelték meg újra az utazást; ha pedig rövidebb távolságra utaztak volna, egyszerűen a vágányok mentén gyalogszerrel tették meg az utat. A vasutasok úgy tartották, hogy „váró utas van, váró vonat nincs”,232 a mozdonyvezetők pedig, 
hogy „aki nincs -  perccel indulás előtt a megállóban, az nem is akar igazán utazni”.233 Néhány saját hibából történő lekésést követően persze mindenki odafigyelt a pontos időre. 
Eleinte a legtöbb vonalon napi egyetlen vonatpár közlekedett, ami még csupán nagyon csekély kalkulációt tett lehetővé, majd egyre több vonatpár indult, s megjelentek a tulajdonképpeni menetrendek,234 meghatározva és kiszélesítve a mozgási, tervezési 
                                                           

231 Székelyné Kőrösi )lona : -74. 
232 Özv. Kiss Józsefné 
233 Merók János 
234 A menetrendkönyvek története és használata önálló elemzést érdemel. A . században és a . század elején egyrészt a különféle magánvasutak önálló menetrendeket adtak ki érintett vonalaikról, 
esetleg egy-egy vonalról vagy vonatról is. A monarchia idejében ezek többnyire kétnyelvűek voltak, sőt 
az OÁV -ig csak német nyelvű menetrendeket adott ki. Másrészt az -as évektől a Monarchia, majd Magyarország területére összesített ún. Post-Cours-Buch-okat is kiadtak Bécsben, majd Pesten, 
1882-től minden közlekedési eszközre kiterjeszkedő gyűjteményekként jelentek meg, -től kétkötetes formátumban. A menetidőn, megállásokon, vonatok fontosságán, kocsik osztályain túl a vonattalálkozásokat, állomási tartózkodásokat, feltételes megállásokat is jelölhették, egyre inkább 
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lehetőségeket. A „mi fér bele egy napba?” elve, a kényelem, a praktikum egyaránt megjelent a menetrend alapú utazástervezésben. A . század végén, bár két hajnali vonat is indult már Kecskemétről Budapestre, „közönségünk kényelmeskedik s inkább megvárja a fél  órai 

vonatot”.235 Ez határozottan jelzi a választási lehetőség, az utazási kényelem elterjedését. Miként az is, hogy a menetrendek miatt országszerte számos panasz, vita, tiltakozás volt, 

folyamatosan elégedetlenkedett, lobbizott vagy panaszkodott valaki, hogy valamely vonat indulási vagy érkezési ideje nem megfelelő; a vasút pedig mindig arra hivatkozott, hogy a „tömeges” igényeknek éppen úgy felel meg, ahogyan aktuálisan a menetrendbe van foglalva. 
Jobb esetben a menetrendet igazították a munka-, iskola-, piackezdéshez, rosszabb esetben fordítva, a falusi piacok vagy az iskolakezdés idejét kellett a vonatok beérkezéséhez hangolni. A MÁV ellen újra és újra éles kritikák fogalmazódtak meg, hogy az elnagyolt, általános közlekedési szempontoktól vezérelt menetrendek egy kalap alá vonják a különféle területeket s nem kellőképpen érzékenyek a helyi érdekekre.236 A (ÉV-ek s később a kecskeméti kisvonat és hozzá hasonló helyi vállalkozások  már eleve kedvező menetrenddel nyíltak meg, és folyamatosan követték a menetrendi igényeket ráadásul díjszabásuk is kedvezőbb volt, igénybevételük és a poggyászok szállítása filléres tételekbe került .237 Az évtizedek múlásával mégis általában bővültek a menetrendek, gyarapodott a vonatok száma, rövidültek az eljutási idők, egyre szélesebb döntési tényezők közül választhatott az egyén, mikor a vasúti közlekedés különböző formái vagy más közlekedési módok közt kellett döntenie: az ár, idő, kényelem, pontosság, az utazás célja, a megtett távolság egyaránt szerepet játszott, a korszak végén pedig már a környezetvédelem, a népszerűsítés, a reklámozás foka, divatszempontok és nemi különbségek hatása is érzékelhető a nők a jelenkor felé haladva egyre többet használják a közösségi közlekedést .238 

                                                                                                                                                                                elhatalmasodó mértékben szerepeltek bennük reklámok, idő-összehasonlítási táblázatok, városkalauzok, űrmérték-táblázatok, pénzváltási táblázatok. Többnyire térképmellékletek is tartoztak hozzájuk. A ma használatos piktogramok az -as évekre alakultak ki, előtte a menetrendi jelzések nehezen átlátható sokfélesége volt tapasztalható. A . századra több változatban és méretben is megjelentek. )gényesen, míves betűtípusokkal íródtak, a fennmaradt példányok többségét akár évekig használta tulajdonosuk, a menetrendi változásokat pedánsan  átírva, átragasztva. Feltételezhető, hogy elsősorban képzettebb polgári utasok szinte baedekerként használták őket, minden útjukra magukkal vitték, útjaikat rendszeresen belőlük tervezvén; a köznépi utas többnyire beérte az állomási hirdetményekkel vagy a helyi lapok utolsó oldalán közölt kivonatokkal; esetleg saját célú feljegyzéseket készített ezek alapján. Széles körben elérhetők voltak, „Kapható a Kiadóhivatalban, 
minden könyvkereskedésben, minden vasuti állomáson és a dohánytőzsdékben.”   
235 Kecskeméti Lapok XXX)). . november .; Szabó Eszter : . 
236 Engi József : . 
237 Például a Kecskemét-Tiszaugi (ÉV díjszabása: személydíjszabás a megtett út hosszától és kocsiosztálytól függően , - ,  Ft, a teherszállítás díjai  kg-ig 1,25 Ft, 51-100 kg 0,50 Ft, 101 kg felett mázsánként  Ft. Kecskemét–Tisza-Ughi helyi érdekű vasút díjszabása… .  
238 A lakossági közösségi és egyéni közlekedés jellemzői . 
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A vasúti közlekedés lényegesen kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé tette az emberek mozgását. 
Az időjárás és a környezet közlekedésre gyakorolt hatásai korábban rendkívül erőteljesek és kiszámíthatatlanok voltak; a technikai evolúció a gátló hatást visszaszorította, mintegy 

frontier-tényezőként biztosítva a folyamatos helyváltoztatást. (iteles források tanúsítják, 
hogy korábban zord, havas teleken 4-  évente akár hetekre megállt a forgalom Kecskemét határában, számos járókelő megfagyott az úton, és éhínségek tomboltak.239 A vasút ezzel 

szemben szinte teljesen független az időjárástól, ha egy-egy árvíz, mostoha tél, kolerajárvány  befolyásolta is a forgalmat, ezek is csupán néhány napig okoztak teljes leállást.240 Vonatok elakadásáról csupán az 1869/70-es, 1875/76-os, 1892/93-as, 1899/1900-as, 

1939/40-es, 1942/43-as, 1963/64-es telekről maradtak fenn történetek.241 1940 februárjában, midőn 60 cm-es hó esett, a vonatközlekedés több helyütt szünetelt, egyes vonatok mintegy három hétig álltak február . – március . között).242 A vasút azonban nagy hóban is több speciális intézkedéssel igyekezett a forgalmat fönntartani, hómunkások felvételét rendelték el, homokot, hamut, pernyét szórtak az állomási járdákra, összerakható hófogó kerítéseket helyeztek ki a vonalak hófúvásos pontjain.243 A vasúton jelentek meg először a nagyteljesítményű hóekék; korábban télen minden utat, beleértve az állomási hozzájáró utakat is, kézzel tisztítottak le a hótól, -  cm felett, illetve hófúvások esetén 
pedig 3-  lóval törették az utakat; ehhez képest is jelentős innováció volt a gépi hóeke.244  A járókelők, vonóállatok számára gyakran életveszélyes homokvihar, szélroham, jégverés, síkosodás, hőség, villámcsapás, felhőszakadás, belvizek ellen gyakorlatilag teljesen immunis a töltésen robogó, nagy tömegű vonatszerelvény. Extrém esetnek számított, ha egy vonat ablakait a jégeső bezúzta.245) (a egy vonat mégis elakadt, akkor segélyvonatot rendeltek, s a köztük lévő rövidebb, néhány száz méteres szakaszt, ha a gyalogos közlekedés lehetséges, 
gyalogosan oldották meg, ha nem, vagy egész tehervonatok, postavonatok szállítmányát kellett volna átpakolni a segélyszerelvényre, szállítóeszközöket rendeltek.246 Ebben nagy segítséget nyújtottak a környékbeli tanyákon élő emberek, szekereik, szánjaik és munkaerejük révén. Többször előfordult továbbá, hogy szolgálatképtelenné vált mozdonyokhoz ideiglenes alkatrészt, vizet, fűtőanyagot, munkaerőt is a környékben lakók biztosítottak. Szükség esetén maguk az utasok is besegítettek a mentésbe vagy javításba, 

                                                           

239 Szilágyi Tibor : ., ., ., ., ., ., . 
240 (orváth Ferenc a: 3. 
241 Szilágyi Tibor : passim; Szilágyi Tibor : . 
242 Szilágyi Tibor : -46. 
243 Vasúti forgalmi utasítás… : . 
244 Nagy Czirok László : . 
245 Kecskeméti Lapok . október . 
246 Kárpáti János – Kada Elek : )). .; Vasúti forgalmi utasítás… : . 
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kidőlt fákat húzva le a sínekről, vagy a mozdonyvíz kipótlásával közeli kutakról, extrém esetben élővizekből. Becslések szerint a közlekedésre kedvezőtlen időjárás Kecskemét környékén az év átlagosan -15 %-ában uralkodik.247 Ehhez képest a vonatok közlekedését csupán az év -3 %-ban tette lehetetlenné időjárási ok. Az időjárásra való felkészülést központi utasítások és táviratok is segítették, ám főként pusztai szolgálati helyeken a vasutasok gyakran kikérték a környékbeli gazdálkodók és főképp legeltető pásztorok véleményét is, akik az időváltozásokat sokkal jobban meg tudták jósolni. 
 

III. 2. A vasúti utazási szokások néprajza „Utazni annyi, mint mások segítségére szorulni” – írta Fernand Braudel,248 s megállapítása annál helytállóbb, minél bonyolultabb a közlekedési rendszer, a vasúton tehát fokozottan érvényes. A természetes helyett mesterséges pálya, a hagyományos tér – idő – táj élmény felborulása, a közlekedés aktív részeséből szemlélődővé válás új viszonyulási és viselkedési formákat követel az utazás résztvevőjétől.249 Az egyén mások segítségére, ezáltal tétlenségre van kényszerítve, valahogyan el kell tehát töltenie a vasúti utazással, ingázással töltött időt. E fejezet lényegi kérdése, hogy a vasút hatására megváltozó időfelfogás és időbeosztás miként nyilvánult meg magában a vasúti közlekedésben. Szabadidőként, kárba veszett időként vagy hasznos munkaidőként tekintettek-e az emberek a vasúti utazásra, hogyan értékelték, s 
milyen stratégiák mentén igyekeztek a kényszerű, kiszolgáltatott, jelentős alkalmazkodást 
igénylő utazási időt hasznosítani? 

A korabeli vasúti irodalom és a mai nemzetközi szakirodalom is főleg a polgárság utazási szokásaival foglalkozik, hovatovább a szépirodalom alkalmasabb forrás a népi szokások vizsgálatára! A polgárság körében kialakult speciális utazási stílus, divat, ruha, csomag, szokások250 alig jellemezték a köznépi utast. Számos esetben azonban a köznép körében is tetten érhető, hogy lehetőség szerint szép öltözetben, kikefélt kalapban, lábmosást követően szálltak vonatra,251 melyből kiérezni a vasúti tér, az utazások jeles voltát. A vasúti utazások – legalábbis az alkalmi utazóknál - ünnepélyességét, megszabott szokásrendjét támasztja alá az alábbi paraszti vallomás is: „A parasztemberek, ha városba 

mentek, fogták a garabót, egy pár csirke, egy pár liba, aztán irány Kecskemét. És ilyenkor 

                                                           

247 Szabó Pál : . 
248 Fernand Braudel 2004: 424. 
249 Frisnyák Zsuzsa : XV. 
250 Löschburg, Winfried : -142. 
251 Majdán János : .; Majdán János c: . 
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kimentek az állomásra, aztán fölültek a kisvonatra. Na de azér  lassanként kimögy már a 

divatból ez a vonatozgatás, kihalnak azok az emberek, az idősek, akik még szerettek gyalog 

mönni az állomásra, mert annál érdekesebb dolog nem volt, mint kigyalogolni, elbeszélgetni az 

emberekkel. Akkor még a Rávágy térre ment be, majdnem bevitt a városnak a központjába. Nem 

is köllött buszra se fizetni, leszálltak, aztán beértek, nagy része már még az úton eladta azt a kis 

portékát, amit bevitt. Vót, akinek annyira hagyománnyá vált, hogy má  nem is azért ment be, 

hogy áruljon valamit, hanem ünnepélyessé vált ez, olyan ünnepélyes aktus volt.”252 Szilágyi Miklós figyelemfelkeltő tanulmányában kiemeli, hogy a parasztság számára az új közlekedési formák, amellett, hogy jelentős időmegtakarítással járnak, és tulajdonképpen pihenést jelentenek a folyamatos munka mellett, bizonyos rendszabályok tanulását, betartását igénylik.253 A vonatokon elhelyezett figyelmeztető táblák és a menetrendek összefoglalásai főleg tiltó jellegű szabályokat fogalmaztak meg, olykor hosszú oldalakon, ami a korai vagy alkalmankénti utasok számára meglehetősen komoly kihívást okozott. Be nem tartásuk, akár ismeretük hiánya, akár szándékos vagy szükségből történő megszegésük miatt minden korszakban jelentkezett, igaz eltérő mértékben. A . századi ember számára többé-kevésbé egyértelműnek tűnő szabályok legtöbbje is jelentősen eltért a szekerezéshez szokott közönség normáitól, melyet szemléletesen példáz az alábbi vonattábla szövege: „Tudnivalók. 
. Tilos a mozgásban lévő vonat kocsiajtóit kinyitni, az ilyen vonatra felszállni, vagy arról 

leszállni. 
. Tilos a kocsi folyosóin a szabad közlekedést bármily módon akadályozni. Kézipoggyászt csakis 

a poggyásztartókon szabad elhelyezni. 
. A nemdohányzók részére fenntartott kocsiszakaszokban dohányozni tilos. A nemdohányzók 

részére fenntartott kocsiknak még a folyosóin sem szabad dohányozni. 
. A lezárt kocsiszakaszokat önhatalmúlag felnyitni nem szabad. 

5. Menetközben a kocsikból kihajolni, az ajtókra támaszkodni, a nyílt feljárókon és átjárókon 
tartózkodni tilos. Az ablakok a kocsi mindkét oldalán egyidejűleg csak az összes útitársak 
beleegyezésével tarthatók nyitva. A kocsikból nem szabad tárgyakat kidobni, melyek 

személyekben, vagy tárgyakban kárt okozhatnak. 
. Az utas tartozik a kocsikon, vagy berendezési tárgyakon rongálás, vagy bepiszkolás által 

okozott kárt megtéríteni. Az árjegyzéket kívánatra a kalauz felmutatja. 
. A kocsiban köpködni nem szabad.”254 

 A szekerezés, kocsikázás szabadon megválasztott viselkedésformáihoz képest tehát az utas sokkal több szabállyal, méghozzá rendszerint tiltó jellegű szabállyal szembesült. A szabályok központi alkotása és a köznépi normaszegés ellentéte végigkíséri a közösségi közlekedési eszközök történetét: a korábbiakhoz képest mindig több és több szabályt kellett volna  
                                                           

252 Rockenbauer Pál – Rácz Gábor: A bugaci vasút . kisfilm  
253 Szilágyi Miklós : -29. 
254 Közlekedési Múzeum állandó kiállítása; az -ban gyártott B ,  kocsi belső terének falára kifüggesztett fémtábla 
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elsajátítani és betartani, ami szükségszerű konfliktusokat okozott ha a hivatalos vasutasság ellenszegült , vagy pedig íratlan szokásjogokat alakított ki ha a vasutasság elfogadó volt . Az évtizedek során természetesen sokat „szelídült” az utasok viselkedése. Azonban még a . század elején írott szabályzatokban is olyan kitételek szerepelnek, melyekkel ma már, magától értetődők lévén, nem találkozunk: „Tilos tehát a kocsik tetején, lépcsőin, hágcsóin, 

összekötő hídjain és a nyílt kocsiközökben való utazás és tartózkodás, nemkülönben tilos a kocsi 

ablakain keresztül való be- vagy kiszállás is.”255 A tiltó rendelkezésekből mindig arra lehet következtetni, hogy ilyesmi a valóságban is előfordult!)  A vasúti utazásokat az időpontbeli kötöttségek s az előző fejezetben leírt praktikus választási lehetőségek mellett különböző szokásszempontok befolyásolják. Jellegzetes preferenciák 

lehetnek a kedvelt útvonalak ha több vasútvonalon is megközelíthető egy település , 

kedvenc vonatok, a kevésbé zsúfolt napszakok, egy-egy vonat jellegzetes utasai, az átszállási idők várakozás nélküli továbbhaladás, vagy éppenséggel belefér-e egy jó ebéd a restiben , 
esetleg évszakok szerinti eltérések, ha az egyén számára az utazás időpontja egyébként tetszőleges például télen nagyobb félelem az útnak indulástól . Egyszóval a választásban – és 
a vonaton játszódó viselkedésformák kialakulásában – szerepet játszik, mennyire érzi magát 
otthonosan az utas, és milyen személyes, illetve a különböző társadalmi csoportokra jellemző normákat sajátít el.256 Az utazás közben tanúsított viselkedési formákat, a vonaton töltött idő megélését tehát számos tényező együttesen alakította ki, s mindezekből egy újonnan létrejött és időben is változó közös normarendszer forrta ki magát. Noha a vasúti utazás eredeti célja az innen oda eljutás, fokozatosan szociális, kényelmi, pihenési, esetleg kulturális szokások tapadtak hozzá. Egy-egy vasútvonal, napszak, évszak jellemző vonata jórészt lefedi a környékbeli társadalom jellegzetes csoportjait is „kicsiben”, ezért a részletes elemzést is a jellemző vonatfajták, utazói rétegek rendszerezett leírásával célszerű elvégezni.257  Csaknem minden kocsinak és vonatnak más arculata, hangulata és funkciója volt, amit az határozott meg, hogy döntően milyen okból vették igénybe. Egészen másképp utazott az elegáns futár- vagy expresszvonat, a piacos, a munkás, a diák közönsége, vagy a kirándulóvonatok utasai. Hasonlóképp eltérő a mindennapi utazók, „bejárók” vonaton 
                                                           

255 Vasúti üzletszabályzat : . 
256 Egy jövőbeni antropológiai kutatásnak az is témája lehetne, honnantól, mely földrajzi ponttól érzi magát otthon egy-egy utas különféle személy-, gyors- és nemzetközi vonatokon. 
257 Míg a vasútállomások társadalmi életéről hazánkban és a nemzetközi szakirodalomban is önálló monográfiák születtek, addig a vonaton töltött idő megélésének szinte egyáltalán nincs irodalma. Úttörő elemzés Voigt Vilmos munkája a vasúti utazások recens formáiról a Budapest-Debrecen közötti 
intercityken. (Voigt Vilmos 2004.; Voigt Vilmos . . Még Balázs Géza vasútszemiotikai munkái kapcsolódnak e tematikához. Balázs Géza .  
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betöltött viselkedése és a nem-mindennapi utazóké: előbbiek Voigt Vilmos értelmezésében voltaképp közlekedésben eltöltött helyben maradást űznek, míg az alkalmi utazók más-ba vezető útja miatt másfajta rákészülés és szokások jellemzők.258 A törzsutasok számára egy-egy vonalon minden ház, tereptárgy ismert, figyelik a változásokat, emlékek sokaságát őrzik a vasútvonalról és környékéről. Az utasok jellemző viselkedési módjaik, vagy mások számára zavaró szokásaik szerint is rendszerezhetők: vannak beszélgetésbe elegyedő, közlékeny, olvasó, mindentudó profi  utasok, családos, étkező, kritizáló utazók stb. A mindenkori utazási szokásokat jelentősen befolyásolta az adott vonatok fajtája, célja, előkelősége, továbbá a vontatás típusa és a kocsik technikai fejlettsége, kényelme. A vonatok közlekedésére a vasút mindenkor általános rangsort állapított meg: hogy az adott vonat hol helyezkedett el e ranglistán, az döntően hatott a vonat sebességére, eleganciájára, s a vasutasok is erősen vagy gyengébben, de éreztették az utassal, hogy az adott vonat hol áll a 
sorban. Nagyobb késések és zavarok idején napjainkig előfordul például, hogy egy alacsonyabb rendű személyvonat órákig vesztegel egy-egy állomáson, hogy valamennyi 
sebes-, gyors-, expressz- és ellenvonatot elengedje, mert mindezeknek elsőbbsége van vele szemben. A vonatok általános sorrendje: anyagvonat – kezelési tolatós  tehervonat – 

gyorstehervonat – katonavonat – omnibusvonat / vegyesvonat (gemischter Zug) – személyvonat 

(Personenzug) – sebesvonat vagy távolsági személyvonat – gyorsvonat futárvonat, Eilzug  – 

expresszvonat – udvari vonat / védett kormányzati különvonat. Egyes vasúttársaságok a vonali irányok közt is különbséget tettek, a Bécs felé menő vonatok például előnyt élveztek a Bécs felől jövőkkel szemben. (áborúk idején a katonavonatokat abszolút előnyben részesítették.259 

Ha egy-egy rangos belföldi vagy főként nemzetközi expresszvonat megállt egy településen, az mindig jelentős presztízst adott a városnak, még akkor is, ha kevés fel- vagy leszálló utasa volt, márpedig Kecskemétet több nagy múltú, híres vonat is érintette; s bőven szálltak le róla látogatók s rá fel módosabb helyiek. Az -as évektől a Keleti Expresszvonat rendszerint megállt Kecskeméten, Versiorovára vagy Orsovára tartva; de előfordult olyan menetrendi év 

is, hogy áthaladt, ami mindig nagy közfelháborodást okozott. A századfordulón az Orient 

Expressz és az Osztende Expressz is közlekedett erre néhány évig, közvetlen eljutást kínálva Franciaország, (ollandia, illetve Constanta, )sztanbul felé. A két világháború között az elegáns 
Árpád gyorsmotorvonatok is megjelentek, illetve kisebb változataik, a Poloskák, egyébként 
pedig a belföldi expresszek jelentették az utazási elegancia csúcsát Kecskeméten. Utóbbiak egészen az 1960-as évekig a legmagasabb presztízsű vonatok voltak a környéken. Ezután a 
Beograd Expressz (Moszkva-Belgrád), a Napfény Expressz, a Szeged Expressz a köznyelvben 
                                                           

258 Voigt Vilmos 2010: 402. 
259 Menetrendek 1879-1980. 



 

62 
rendszerint pusztán Napfény stb. néven emlegetve  igyekezett tovább emelni a minőségi távolsági utazás komfortosságát. A rangosabb intercityk és nemzetközi expresszvonatok nagy hagyományokkal bíró névadásai akár nemzetközi konfliktusokat is generálhattak, az utasok pedig előszeretettel kiforgatták, karikírozták az elnevezéseket. A vasút technikai eszközeinek fontosságát s a hozzájuk fűződő viszony bensőségességét jelzi, hogy a vasutas nyelvhasználatban és a törzsutasok között is) a mozdony- és motorkocsifajták beceneveinek sokasága terjedt el. Az utasok által is meglehetősen széles körben ismertek például a Bivaly MÁV 4), a Truman MÁV  gőzmozdonynevek, a 
Szergej MÁV M  és a Nohab MÁV M  dízelek, vagy a Szili, Gigant MÁV V , V  
villamos mozdonyok. Utóbbiaknak, mint a MÁV korabeli legerősebb járműveinek, maga a vasút is nevet adott a V  138-as pályaszámú gép például Kandó Kálmán nevét viseli, a legújabb -es és -as villanymozdonyokat pedig ismert művészekről, sportolókról készült művészi ábrázolásokkal matricázzák fel Weöres Sándor-mozdony, Aranycsapat-

mozdony stb.). A mozdonykeresztelők személye rendszerint homályba vész, eredete pedig általában a mozdonyok formája Púpos, MÁV M , Pulyka MÁV , Koporsó MÁV , 
Nyalóka MÁV ), színe Spenót, MÁV M ), hanghatásai Csörgő, MÁV M ), vagy története 

(Hruscsov diesel, MÁV , Studenka, MÁV BzMot). A vasutas szleng életerejét jelzi, hogy e névadások gyakorlata az utóbbi években megjelent típusoknál is töretlen. A MÁV -es 

Siemens-mozdonyok neve Taurus, a MÁV -es Desiróké Dezső, az orosz államadósság törlesztéseképp érkezett MÁV -es motorvonat pedig az Uzsgyi, Putyin bosszúja, 

Pusztametró neveket viseli. Kaphatnak becéző nevet bizonyos kocsitípusok is, például az előfűtő kocsikat rezsó, az étkezőkocsit kocsma, a kárpitozott első osztályú kocsikat bolhás névvel szokás illetni, valamint jelentős szleng névállománya van több nagyobb pályaudvaraink vágányrendszerének is, többek közt Kecskeméten is barneváli csonka, 

kutyák stb.).260 Személyvonatokon minden korszakban sokszor annyian utaztak, mint gyorson vagy 

expresszen.261 Fővonalon a személyvonat, mellékvonalon a vegyes vonat személy-, poggyász- és teherkocsikból kiállítva  volt a tulajdonképpeni legjellegzetesebb „néprajzi terep”. A századforduló korabeli ironikus leírásokból e vonatfajtákon csekély komfortra és 
                                                           

260 A magyarországi vontatójárművek típusairól bőséges vasúti szakirodalom érhető el. Vasúti szakkönyvek pl. Varga Jenő szerk.  .; Urbán Lajos szerk.  .; Urbán Lajos szerk.  .; Csárádi János főszerk.  .  és ismeretterjesztő albumok pl. Mezei )stván .; a legfrissebb, részletes, a mozdonyok történetén és műszaki adatain túl hétköznapi elnevezéseiket és szubjektív visszaemlékezéseket is tartalmazó kötet: Máthé Zoltán et al. szerk.  .  egyaránt segítik a tájékozódást.  
261 Közlekedési és (írközlési Adattár - .; Közlekedési és (írközlési Évkönyv - .; Közlekedési 
Évkönyv . 
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vaskos hangulatra következtehetünk. „A vegyes vonat, vulgó: kofavonat. …  Tökéletes 

demokrata. Nyersbőrök, hüvelyes vetemények, urasági szakácsnők, petróleum, borjú, olajkáros, 

ablakostótok, csirkék, tyúkok egyetértésben helyezkednek el rajta.”262 Főleg hajnalban, számos nagyvárosba irányuló vonalon, például a Galga-mentén, de részben Kecskemét környékén is, hátikosaras kofaasszonyok, vasutas nők voltak a legjellemzőbb utasai.263 A rendszerint hosszanti padokkal berendezett harmadosztályú kocsik a . század -as éveiig a kocsipark jelentős részét szolgáltatták, továbbfejlesztett változatuk volt az alföldi mellékvonalakon mintegy  évig közlekedő BcMot motorkocsi a kocsitetőn elhelyezett motorhűtő miatt 
Frigyládának becézték;  után a harmadosztály megszűnésével AbMot lett az elnevezése), 

melyen 2. és 3. osztály is létezett a szocializmusban Párnás – Fapados ; lécvázas ülései, hálós csomagtartója, fa kalaptartói, a kocsik falán elhelyezett képek és reklámok jellegzetes 
hangulatot adtak neki.264 Ezeket követte a mellék- és néhány fővonali személyvonaton is az Md motorvonat, mely a korszak végéig közkedvelt, kényelmes, továbbá beépített poggyásztere miatt a piacozás szempontjából is célszerű járműve maradt a regionális 
forgalomnak, ellentétben a szűk belső tere, kényelmetlen ülései, rossz légcseréje miatt „sínbusznak”, „vonatpótló vonatnak” emlegetett, a -es években debütáló, a BcMot-okat váltó csehszlovák Bz motor- és mellékkocsiknak. 

A tehervonatokon is sokrétű közönség utazott: állatkísérők, hullakísérők, tyúkászok, feljogosított katonai csapatok, munkáscsapatok, felügyelők, pályaorvosok, szülésznők, tűzoltók, rendőrök, csatlakozást mulasztott utasok egyaránt megtalálhatók voltak eleinte szinte valamennyi, később csak a zárt kocsikban.265 A poggyászkocsikban hasonlóképp; 

gyakran az áruk tetején össze-vissza utazás is jellemző volt helyszűkében; a kecskeméti kisvasúton például erős fékezéskor a poggyászkocsiban utazók össze-vissza potyogtak és a rakományban is károk keletkeztek.266 A batyuzás hőskora az első világháború utánra esett: számos fotó és híres irodalmi műrészlet is bizonyítja a vonat tetején, mozdonyok széntároló kocsiján, teherkocsik fékállásain, személykocsi-lépcsőkön történő tömeges utazásokat. A személykocsik típusai, berendezése, az ülések elrendezése, és komfortjuk is meghatározta a vasúti utazások formáit és különbségeit. Az első kocsik a hintók és postakocsik formáját 
                                                           

262 Sági Ernő Miklós – Sági János : )). . 
263 Máté György : -19. 
264 Sári Zsolt c: . – Nem véletlen, hogy a szentendrei skanzenvonat típusának kiválasztásánál is a BcMot sorozatra esett a választás. 
265 Kárpáti János – Kada Elek : passim; Útmutató… : -26. 
266 Az egyik, kisvonaton szolgáló mozdonyvezető elmesélte, hogy magas termete miatt kényelmetlen 
volt neki a D953-as GANZ motorkocsi vezetőállása, ezért igyekezett hosszabb megállási tartózkodásoknál kinyújtóztatni magát. Emiatt gyakran sietve fékezett, hogy erre több ideje maradjon. Előfordult, hogy az ilyenkor eleső földühödött utasok minden létező „ütő- és vágóeszközzel” nekiestek. 
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őrizték, nem átjárható négy-, hat-, vagy nyolcszemélyes fülkékkel, melyek az ún. kalauzjárdáról nyíltak külön ajtókkal mintájuk az angol kéttengelyes, „oldalgombolós” kocsik 

voltak, s nagyjából az 1930-as évek végéig léteztek – kisvasúton esetleg napjainkig is).267 Az első vonatokon semmiféle toalett nem volt, ezért egyes állomásokon hosszabb szüneteket 

kellett a menetrendbe iktatni. Később egyre tökéletesebb, átjárható, fülkés, folyosós kocsikat alakítottak ki. Megjelent rajtuk az illemhely (a vízöblítéses angol vécé, mely innen kezdett el a lakáskultúrában terjedni), a vészfék,268 elegánsabb vonatokon pedig számos speciális kocsitípus: étkezőkocsi, hálókocsi, konyhakocsi, mentőkocsi, postakocsi (mozgópostakocsi, 

posta-kalauzkocsi). Az acélvázas kocsik elterjedése a favázasok helyett (mintájuk az amerikai négytengelyes középátjárós kocsi  kényelmesebbé tette a kocsik futását s mindenekelőtt balesetek esetén volt szerepe kevésbé törtek össze ilyenkor a vagonok . Folyamatosan 

korszerűsödtek a fűtési technikák (az első -40 évben az állomásokon cserélgetett 
melegvizes palackokat kályha és gőzfűtés, majd elektromos fűtés követte), a komfort jelentős növekedését jelzi, hogy a legtöbb vonaton a századfordulón már -20 Celsius fokos téli hőmérséklet, illetve elegendő nyári szellőzés volt.269 A világítási technológiák is nagy fejlődésen mentek át (karbidlámpa, majd villanyfény .270 Számos újdonsággal szolgált a korabeli vasúti utazás a formák, információk, technikák, reklámok terén egyaránt.271 A gyors- és expresszvonati kocsik átvették, sőt széles körben terjesztették a legkorszerűbb lakáskultúra jelenségeit: bársonyfotelek, tapéta, ovális tükrök, függönyök, díszes kilincsek, hamutartók képezték berendezésüket. A történelem során a kényelemben persze óriási visszaesések voltak tapasztalhatók, például a )). világháború után főleg mellékvonalakon közlekedő bocipulmann gúnynevű marhavagonokban két hosszú pad s jobb esetben egy kályha volt az összes berendezés. A szerelvények mindenkori kiképzése döntően meghatározta a kommunikációs lehetőségek formáit is. A maguk módján igényes kiképzésű kisvasúti személykocsik a csoportos kommunikációra kifejezetten alkalmasak voltak. Rendszerint  ülőhellyel készültek, az ülések négyesével szemben, vagy egyik oldalon hosszantian helyezkedtek el, a kocsi közepe táján fa- vagy szeneskályha volt előkével, vödörrel, védőráccsal, lambériázott kocsioldalakkal, egészüvegekkel. A peronok üveggel vagy falemezzel voltak elkülönítve. A kocsik eleganciáját 
                                                           

267 H. Bele Balassa 1996: 28. 
268 )ndokolatlan meghúzása komoly vétségnek számított, pénzbírsággal, sőt az első világháború előtt 
akár fogházzal is sújtották. (. Bele Balassa : .  
269 Csárádi János : -493. 
270 A Pallas Nagy Lexikona 1893- : XV). .; Czére Béla b: - .; Majdán János c: 
131-132. 
271 Majdán János : - .; Majdán János c: . 
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emelték még a míves tetőcsomagtartók falécekkel, az utasterek végein -  fényképtartó hazai 
turisztikai értékekkel, vasúti fejlesztésekkel, a többnyelvű fém feliratok és igényes mosdók.272 Jelentős szerepet játszottak még az utazási különbségek kialakulásában a személykocsi-osztályok. Az első világháború előtt közkeletűen bársony-, puha- és keményüléses kocsit emlegettek, a vasutasok pedig a bennük utazókat hegyes, kegyes, vegyes utasoknak hívták.273 Az ). osztályon főleg kivételes polgári személyek: urak, hölgyek, köztisztviselők, mágnások, vasúti főtisztviselők,274 másodosztályon földbirtokosok, katonatisztek, a papság utazott, harmadosztályon pedig mindenki más: a tanulók, a „nép”, rang nélküli vasutasok. Persze kivételek is akadtak mindkét irányban, például Orbán Balázs vagy Móra Ferenc előszeretettel használta a harmadosztályt.275 A )). világháborúig még tovább szélesedtek a vasúti osztálykülönbségek, hiszen I-)V. osztály volt bársony, bőr, fa, fapados . 1945-51 között I-III. osztály, -1959 II-))). osztály, - I-)). osztály létezett; nevük azonban fapados 

(zsjotszkij  és párnás (mjagkij  volt az osztályellentétek elkerülésére – a szóhasználat 
ironikus használatban terjedt el.276  A századfordulón – a vasúti technika jelentős korszerűsödésének idején – nagyon elterjedtek az utazási tanácsadó segédkönyvek, melyekből jobbára a korabeli gyors- és nemzetközi 
vonatok idealizált hangulata árad, hiszen belőlük végre nem a vasút tiltó, poroszos hangneme árad, hanem a kényelmes, egészséges utazáshoz adott különféle tanácsok sorjáznak: 8-10 óránál többet egyhuzamban ne utazzanak, mert fáradtságot, levertséget okozhat; kerüljék az éjjeli utazást vagy kényelmes hálókocsiban tegyék; mértékletesen egyenek-igyanak, ne fogyasszanak alkoholt; könnyű, kényelmes ruházatban utazzanak, télen öltözzenek melegen, ne bízzanak az elegendő fűtésben; a nők óvakodjanak uszályos ruhák, hosszú szoknya viselésétől, melyek leszálláskor veszélyes botlásoknak, eséseknek okozói lehetnek; hosszabb utakon érdemes a lábat vízszintesen tartani; kerülendő a folytonos olvasás, -  percenként 
meg kell szakítani, s csak jó világításnál űzni; a sötét szemüveg viselése óvhat a bepattanó 
                                                           

272 Számos kocsi megmaradt a kecskeméti kisvasútról, ezek egy része jelenleg a kecskeméti kisvasúti fűtőházban vesztegel főként az  évesnél is idősebb Ba-w, BDa-w kocsikból; néhány kocsit más kisvasutakhoz csoportosítottak át, például Balatonfenyvesre . A hasonló infrastruktúrájú szegedi kisvasút egy-egy kocsija a Közlekedési Múzeum állandó kiállításán az -ban gyártott B , , továbbá a mórahalmi emlékkiállításon és Ópusztaszeren, a skanzen-vasútállomáson az -os Bax  tekinthető meg. 
273 Sági Ernő Miklós – Sági János : )). . 
274 (alas György : . 
275 Móra Ferenc .; (. Bele Balassa : . – Amikor Orbán Balázst megkérdezték, miért használja a ))). osztályt báró létére, az anekdota szerint így válaszolt: „Mert nincs negyedik.” 
276 Kovács László : .; Burget Lajos : ., . 
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szikrák, hóvakság ellen.277 Békeidőkben, magasabb osztályokon ezek a leírások jelentősen hatottak a mindenkori utazási divatra, a köznép köreibe azonban kevésbé hatoltak le. Sokrétű és olykor szinte meglepően kifinomult szokásvilág és normarendszer jellemezte a vonaton és különösen is a kisvonaton!  való utazásokat. Azonban ez a vonathasználat különbözősége miatt egészen másként valósult meg egy elegáns expresszvonat első osztályán vagy egy poggyászkocsin.278 A továbbiakban a köznépi utazási formákra koncentrálva fontos 
kiemelni, hogy a vasúti utazás főleg nemzetközi szakirodalmakból ismert olyasfajta modern hatásai, mint a tájtól való elidegenítés, félelem, esetleg szorongás megjelenése, majd leküzdése, illetve az utazás közbeni polgárias cselekvések – olvasás, rejtvényfejtés, házi 
kedvenc állatok ölben szállítása és dédelgetése stb. – lényegesen kisebb szerepet játszottak, mint fővonali, távolsági utazások alkalmával. Univerzálisan érvényes törvényszerűségeken alapultak ugyanakkor a vonathoz való kikísérés, a helykeresés, a helyfoglalás, a szóba elegyedés, az alvás, a jegyvizsgálat, az étkezés, az alkoholfogyasztás, a szemétkezelés, az úticsomagok kezelése, a kézimunkázás, a vécére járás szempontjai.  Az utazási láz travel fear), a . század vasúthoz kapcsolódó, lenyűgözöttségből és félelemből összeálló civilizációs betegsége, valamint a tömegiszony, bezártság miatti pánik mindenesetre a köznép tagjainál is megjelenhetett. Eleinte meg kellett tanulni és szokni a sebességet, rázkódást, környezetet – meg kellett tanulni a látvány fixációját, a panorámára figyelést a közeli dolgok figyelmen kívül hagyásával. )dővel azonban az utazási láz, stressz unalommá, az izgalom rutinná változott. A kezdeti „doing nothing” pedig – Billy Ehn és Orwar Löfgren megfigyelései szerint – ábrándozássá is szelídülhetett: a vasútállomáson és a vonaton töltött idő kiváló tér az ábrándozásra, melyet előidézhet egy érdekes utas, tárgy, hang, táj stb. A ritmikus zakatolás mássá teszik a vonatozást, mint az autózást vagy repülést.279 Félelemérzet főként az átjáróhidak szuflettek  használata során jelentkezett, ha a vonat épp kanyarba ért vagy váltókon haladt át; ez egyébként is csak helykeresés vagy másik kocsiba, például büfékocsiba átmenés céljából volt engedélyezett; a nyitottak pedig elvileg csak álló vonaton voltak használhatók. Riadalmat keltett általában a vészfékezés is, ezért ilyenkor a kalauz kötelessége volt mielőbb feltárni annak okát és az ijedten kérdezősködő utasokat 
megnyugtatni, tájékoztatni.280 A helyválasztás inkább csak tréfás  szempontja volt, hogy középre kell szállni, mert az eleje karambolozik, a vége meg leszakad; legbiztonságosabbnak 
                                                           

277 Csárádi János : -493. 
278 Az ). osztályon utazóknak maga a kalauz mutatta meg a – gyakran fenntartott – helyet, míg harmadosztályon a többi utas rendszerint igyekezett ellehetetleníteni az új utas leülését. Szépirodalmi példa: Móra Ferenc: (armadikon Móra Ferenc : -73.) 
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mindenesetre sokáig a vonat közepét tartották: a legtöbb utas rendszerint ott utazott, illetve 

az I. osztályt is oda sorozták be.281 A félelemérzet a )). világháború után a túlterheltség, forgalomszervezési hiányosságok következtében visszájára fordult, az utasok virtuskodásba hajló, sokszor súlyos balesetekhez vezető vakmerőségre ragadtatták magukat: a vonat oldalán, külső lépcsőjén utaztak, a helyszerzés reményében a mozgó vonatra fel/le ugráltak, külsőbb vágányokat mozgó vonatokon vagy tolató tehervonatokon át közelítettek meg.282 Egyes viselkedésformák a korábbi gyalogos közlekedésből is átvevődtek: például amint a 20. század elejéig a férfit illette meg az elöl menés joga, az asszony pedig mögötte haladt,283 úgy a vonatra felszálláskor, leszálláskor, az ülőhely kiválasztásakor is a férfinak voltak előjogai, melyekről ritkán mondott le; rendszerint ő vásárolta a menetjegyet is, s ő döntött rendkívüli helyzetekben is a további tennivalókról. Feszületek, templomok mellett elhaladva a római katolikusok ugyanúgy keresztet vetettek, temetőnél esetleg kalapot emeltek vagy biccentettek, mintha szekéren utaznának. A gyorsan mozgó vonatokból is rendesen kinéztek, ha folyókhoz, hidakhoz, ismerős épületekhez értek.  Eleinte előfordult, hogy a leszálláshoz túl későn kezdtek el készülődni, nem interiorizálva a vonat szekérnél sokkal nagyobb sebességét, később ez is szokás szintűvé vált, meghatározott pontokon, például a kecskeméti kisvasúton a régi szintbeni keresztezés nagy döccenései után, a szegedi, lakiteleki irányból a Művésztelepnél, Pest felől Katonatelep után kezdtek készülődni. Az idősebb és alkalmi utasok, éppen korábbi, kapkodásba torkolló tapasztalataik miatt gyakran már -15 perccel korábban, a törzsutasok, magas rangú utazók pedig esetleg csak az utolsó pillanatban, vagy a megállás után, az állomás nevét hallva vagy olvasva kezdtek készülődni. A szekerezésre vezethető vissza az is, hogy sokan a teljes megállás előtt és nem megengedett irányba próbáltak leszállni volt, ahol a tömeges visszaélések miatt külön őrt kellett figyelésre és büntetésre beállítani).284 Az utazás során az egyik legalapvetőbb viselkedésforma a beszédbe elegyedés, információcsere. Ennek menetét formálta, de nem kizárólagosan befolyásolta – mint már utaltam rá – mindenekelőtt a személykocsik kiképzése: azokban a vagonokban, ahol kétszemélyes ülések voltak egymással szemben, legkönnyebben az egymás mellett és egymással szemben utazó két-három-négy személy tudott beszélgetni. Olyan kocsikban pedig, ahol az ablakok mellett hosszában kialakított padok voltak, szélesebb körű, több utast megmozgató társalgásra nyílott lehetőség. Egész kocsira kiterjedő beszélgetések is zajlottak, 
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melyekbe egymástól távolabb ülők is bekapcsolódtak s legalábbis hallgatóként gyakorlatilag mindenki részt vett bennük, noha ennek korlátokat szabott a vonatok meglehetősen zajos futása és jellegzetes, sűrű ritmusú zakatolása a hegesztés nélküli síneken. A beszélgetéseknek maga a vasút volt a legfőbb témája, a vasutasok furcsaságai, történetek historikus késésekről, vonatok elakadásáról, különleges utasokról vég nélkül, egymás szavába vágva hangoztak el. 

Fontos szempont volt, hogy ki mekkora távolságra utazott a vonattal, hiszen aki csupán egy-két megállót ment vele, az kevésbé vett részt a vonaton zajló közösségi életben, rendszerint nem is ment be a belső utastérbe, hanem a leghátsó vagy legelső peronon utazva nézelődött 
vagy figyelte a mozdony működését, hiszen az egyre korszerűbb mozdonyokban sokan gyönyörködve vagy érdeklődve figyelték a modern technika megtestesülését.285 (A peronokon zsúfoltság esetén természetesen szükségből is utaztak . A hosszabb útra sűrűn utazóknak – elsősorban a kisvasúton – rendszerint törzshelye is volt; mint azt az egyik idős 
asszony kijelentette, „harminc éve bérelt helyem ez, akár kirakhatnák az emléktáblát”. Ezen kívül az ismerősök egymásnak való helyfoglalása is divatozott, bár ez zsúfoltság idején 

konfliktusokhoz is vezetett; a helyek tárgyakkal való lefoglalása csak rövid ideig, például állomási tartózkodásnál volt engedélyezve. A kialakuló beszélgetések, ismerkedések, kapcsolatok formálták a táji hálózatokat, kapcsolatrendszert is. Gyors és expresszvonatokon 

mindezzel szemben sokszor kínos csend uralkodott, melyet civilizációs kéregképződésként is szokás emlegetni, főként magányosan utazó hölgyeknél volt jellemző a szándékos elhúzódás mindenféle ingerek elől.286 Minél inkább helyi érdekű egy vasútüzem, annál bensőségesebb volt a kapcsolat utas és vasutas között. A kecskeméti kisvasutakon például kezdettől fogva magas fokú szolidaritás és közvetlen viszony alakult ki a vasutasok s a vonatot használók közt, amely – talán néhány hasonló adottságú kisvasúti vonalat leszámítva – máshol még megközelítőleg sem jött létre, itt azonban speciális jelenségeket alakított ki. Mint a megkérdezettek kifejtették, nem barátjuk az utas, csupán „emberi módon igyekszünk bánni velük, s szívesen megtesszük nekik, 

amit lehet, végül is nem kerül semmibe”.287 A vasutasok viszonylag kis létszáma következtében az állandó utasok gyakorlatilag a teljes utazó személyzetet jól ismerték. Másrészt pedig periferikus, a központi ellenőrző közegektől szinte sosem háborgatott vasútüzem lévén, a forgalmi utasítást, amennyiben balesetek vagy nagyobb késések előidézését nem veszélyeztette, kisebb mértékben felülbírálták, belátva, hogy a szigorú írott szabályrendszertől való eltekintés nagy segítség lehet a tanyasi emberek mindennapjaiban. 
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A mozdonyvezetők személyiségétől és hangulatától is függött, mennyire veszik figyelembe az utasok különleges igényeit, itt is formálták azonban a közösségi normák az elvárandó viselkedést. Ezért aki jó kapcsolatban volt velük, mindenképpen számíthatott rá, hogy állomások között is lelassítson neki a vonat, akár fel-, akár leszállni óhajtott. Tömeges igények esetén persze a vonatok átlagsebessége rendkívüli módon lecsökkent volna; naponta tehát 
csak egy-két ilyen eset volt megengedhető, jellemzően a kisebb forgalmú déli vagy esti szerelvényeken. Feltételes megállók esetében a szokás e fogalomnak a menetrendkönyvből való törlése után is hosszú ideig fennmaradt. „Ez ugyan szabálytalan, de kialakult gyakorlat 

volt, amit valamennyi csapat alkalmazott.”288 – A feltételes megállók fennmaradása, vagy megszűnésük esetén az íratlan szabályok szerinti további megállás sokszor azon is múlt, hogy 
lakott-e valamilyen magas rangú személy, például főispán vagy vasúti tiszt a környékén.289 Nem csupán a kisvasúton fordult elő, hogy a vasutasok más szívességeket is tettek olyan idős embereknek, akiknek az utazás már megoldhatatlan nehézséget okozott volna. Mivel naponta többször is utaztak a falvak-tanyák és a város között, s a fordák között rendszerint volt egy-két órányi pihenőidejük, illetve az érintett településeken élő vasutasok is rendszeresen használták hazautazásra, módjuk nyílt arra, hogy ismerősöknek vagy idegeneknek is puszta szolidaritásból vagy kisebb ajándékért különféle csomagokat küldjenek, kiszállítsák postájukat stb. Néhány idős, magányos asszonynak rendszeresen kiváltották a gyógyszert, sőt bevásároltak. Cserébe – ha egyáltalán elfogadták – gyümölcs, befőtt, lekvár volt a fizetség. A kisvasútnál előfordult, hogy egyik reggel disznóvágás volt az egyik vasút melletti tanyában; s 
„muszáj volt megállni egy kis kóstolóra, mert eltorlaszolták az utunkat”.290  Vasutasok és utazók között további személyes kapcsolatok is fennállottak; rendszerint meglepően jól ismerték egymás életének nagyobb eseményeit, vagyoni és családi helyzetét, mégis névről kevésbé, inkább csak arcról tudták beazonosítani egymást. Amellett, hogy a vonaton is rengeteg beszélgetésre nyílott mód, a vonatból a vasutasok beláttak az állomások, közeli porták, tanyák életébe, hiszen az emberek tavasztól őszig javarészt a szabadban tartózkodtak. (a valamelyik tanyában nagyon idős ember élt egyedül, különösen sűrűn betekintettek a portájára, hogy minden rendben van-e körülötte. Ugyanígy tisztában voltak azzal is, hogy a különböző tanyás gazdáknak mekkora készleteik, milyen állataik és járműveik vannak, számon tartották, melyik portán hány gyerek van, s persze arról is tudtak, hogy melyik háznál lakik csinos leány vagy menyecske. – A törzsutasok pedig, pláne, ha otthonukból is ráláttak a vonatokra, számon tartották a mozdonyvezetők, kalauzok 
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munkabeosztását, s ha valamelyiküket hosszabb ideig nem látták, aggódva kérdezték a többiektől, nem esett-e baja. A vasút a párkapcsolati célú ismerkedés terepe is volt, főként legények és fiatal férfiak kezdeményezésével. Jelentős eltérések mutatkoznak azonban abban, hogy a lányok és nők miként reagáltak: volt, aki kategorikusan elutasította a vonaton való ismerkedést, sokan elmesélték azonban, hogy a vonaton ismerkedtek össze későbbi férjükkel. Az udvarlásban élen jártak a fiatalabb vasutasok, hisz számukra a kisvonaton jó ismerkedési lehetőség kínálkozott az utasokkal; főképp a diáklányok álltak érdeklődésük középpontjában.291 Az 

1960-as években huszonéves Borsi )stván mozdonyvezető részletesen beszámol 
visszaemlékezéseiben, hogy a diáklányokkal milyen jó kapcsolatban volt, a késve érkezőket mindig megvárta, sőt úgy kedvezett nekik, hogy inkább pár perces késéssel közlekedett, hogy biztos mindenki elérje a reggeli vonatot.292 A férfiúi alkalmatlankodások, kéretlen udvarlások elkerülésére ugyanakkor számos vonaton „Női kocsi” is rendelkezésre állt. Michel Onfray közlekedésfilozófiai kötetében kiemeli, hogy az utazás során esetlegesen formálódó együttlétek rendszerint érkezéskor felbomlanak; az idegenség iránti szorongást ellensúlyozó különös légkör, mely olykor laza felszabadultsággal tölti el az utast, és közvetlenségre, élettörténet-mesélésre sarkallja, a vasút területét elhagyva érvényét veszti.293 A bliccelés egyes vonalakon sokkal elterjedtebb volt például a lajosmizsei vonalon, korszakunk végére a kisvasúton , mint másutt, illetve általában személy- és munkásvonatokon jobban hajlottak a kalauzok a feketézésre, mint gyorsokon. A bírságok összegei a második világháborúig elrettentően magasak voltak, majd a szocializmusban 

eleinte alacsonyabbak (4-  Ft , aztán ismét emelkedtek. A vasutasok – vallomásaik szerint – a jegy nélkül utazókat mindenkor megbírságolták, illetve ha pénz sem volt valakinél, az első megállónál letették a vonatról. Mivel a szocializmus évtizedeiben az utazás filléres dolognak 

számított,294 ezért csupán a legelesettebbek lógtak, esetleg még virtusból vagy 

                                                           

291 Borsi )stván : 139., 154., 160. 
292 Borsi )stván : 139-140. 
293 Onfray, Michel 2011: 28., 35-40., 59. 
294 A menetdíjak olcsóságára jellemző volt, hogy -től -ig lényegileg változatlanok voltak a jegyárak, illetve a személyvonatokon eleinte még )))., )V. osztály is létezett.  Teljesárú jegyárak példaként a Bugac – Kecskemét távolságra, egy útra: )). o. ,  ))). o. ,  )V. o. ,  Ft. A váróteremben és az állomáson pályaudvari jeggyel lehetett tartózkodni egészen az -as évekig, áruk  fillér volt,  
azonban kisebb állomásokon rendszerint nem alkalmazták őket. Számos kedvezménytípus létezett: bérletjegyek, dolgozói havijegy % kedvezmény,  km-re  Ft  olcsó munkáshetijegyek, kedvezményes jegyfüzetek közt lehetett válogatni. Kerékpárt bármely állomás megőrzött havi 10 Ft-ért. A pótdíjak is alacsonyak voltak, bár ezek később jelentősen emelkedtek: ha időben szólt az utas, hogy nincs jegye vagy érvénytelen,  Ft-ot, ha nem, 20 Ft-ot volt köteles fizetni. A személyzeti jegyek, bár nem voltak ingyenesek, de jelentős, % feletti kedvezmények vonatkoztak rájuk. (ivatalos 
menetrend – érvényes . október -tól  
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rendszerkritikaként fordult elő a svarcozás. Jellemző volt ugyanakkor a rövidebb viszonylatú nem a felszállási állomástól, vagy nem a célállomásig váltott  jegyekkel való visszaélés. Ebből esetenként konfliktus is származott, hisz előfordult, hogy a kalauz megfigyelte a felszállás helyét vagy az utas tévedésből olyan megállót mondott be, ahol az adott vonat meg sem állt.295 A jegyvizsgálók lefizetése is meglehetősen elszigetelt jelenség maradt, hiszen a 
feketézés azonnali elbocsátást jelentett, habár a -as években ennek ellenére jelentősen 
elszaporodott. Tilos volt a mozdonyon, a tehervonatok szolgálati kocsijában való illegális utazás is, miként természetesen kocsitetőn, lépcsőn, ütközőn utazni is életveszélyes, ezért 
tiltott volt. A tehervonatok paklikocsijainak fülkéjére felkapaszkodva azonban, főként éjjel előfordultak engedély nélküli utazások, amíg a potyautast nem vették észre. Az utazás e formáit egyébként kivételesen akkor engedélyezhette a vonatvezető, ha valaki lekéste az utolsó vonatot, de ilyenkor is menetjegyet kellett váltani. A legtöbb potyautas a második világháború utáni tehervonatokon utazott a teherkocsik zárfékén, vagy üres fékbódékban. A vasúthasználatban is megjelent a virtus, legfőképpen talán a bliccelésben ki tudja ügyesebben kijátszani a kalauzok figyelmét ,296 emellett olyasmikben is, mint az utolsó 
pillanatban való ellépés az érkező vonat elől, vagy leugrálás a mozgó vonatról.297 A továbbiakban érdemes a különböző jellemző utazási viselkedésformákat az utazások oka, illetve jellegzetes utasfajták szerint is rendszerezni. Pezsgő légkör jellemezte a piacos napok Kecskemétre tartó hajnali, reggeli vonatait. )lyenkor a poggyászkocsik már félútig megteltek terménnyel, s mivel a legtöbben a közelebbi településekről és tanyákból piacoztak, az utolsó állomásközökben a személykocsikat is garabókkal, kosarakkal kellett feltölteni. A gazdák és főleg gazdasszonyok helyszűkében gyakran a magasra feltornyozott áruk között vagy tetejükön foglaltak helyet, s nagy hangon, részletesen taglalták a piaci helyzettel, időjárással, rokonsággal kapcsolatos híreket, közben gyakran áruikat, élő állataikat rendezgették, zöldborsót, zöldbabot fejtettek.298 A poggyászkocsiban folyamatosan vonatkísérő tartózkodott, ezért ott elhelyezett árujukat teljes biztonságban tudhatták: visszaemlékezések 
szerint ez a rendszer olyan megbízhatóan működött, hogy lopásra vagy csomagok véletlen 
                                                           

295 Saját gyűjtés: - „(alesztől Nagyállomásig kérek egyet.” – „(alesz? Ott csak a madár szállt fő.” 
296 Nemzetközi, szépirodalmi példája Jack London: Országúton c. regényének Vonaton lógni c. fejezete. Vasutas tárgyú antológiában is megjelent: London, Jack .  
297 A vasutasoknál sem veszett ki soha a virtus: a gyorshajtás, sebességtúllépés főleg a gőzmozdonyos időkben volt divat, azóta a modern műszerek és berendezések, a gps kijátszása jellemző. 
298 A kisvasutakon maradt érvényben legtovább a személyvonati útipoggyász-fuvarozás, egészen az 
1980-as évekig: „A felsorolt vasutak az utasnak bőröndökbe, utazókosarakba, útitáskákba, útizsákokba, 
hátizsákokba, kalapdobozokba, könnyen kezelhető ládákba és más efféle göngyölegekbe becsomagolt oly 
tárgyait veszik fel útipoggyászként való fuvarozásra, melyek az utasnak használatára szolgálnak.” (ivatalos menetrendkönyv, passim  - A kézipoggyász súlya max.  kg lehetett, mérete x  cm, bort legfeljebb  litert szállíthattak, e felett csak díj ellenében, de maximum  litert. (ivatalos 
menetrend – érvényes . október -tól  
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elcserélésére szinte sosem volt példa. A terjedelmesebb árukra váltandó poggyászjegy egyébként árubiztosítást is magában foglalt. 

A kecskeméti kisvasutakon a piaci forgalmat kiszolgáló vonatok maguk is az árucsere teréül szolgáltak, noha „a kocsikban [MG: és vasútállomásokon] a házalás, élelmiszerek, cukorkák, 

italok stb. árusítása, koldulás, kéregetéssel kapcsolatos zenélés és éneklés …  tilos.” Ennek ellenére íratlan szabályok formálódtak a helyi érdekű vicinálisokon és a kisvasúton a vétel-eladás speciális módjaira, így aztán a batyuzó asszonyok, kofák némelyike már a vonaton megkezdte áruinak eladását. Azok a tanyán élők, akik a városba sokszor hetekig sem jutottak el, ám a kisvasúttól nem laktak különösebben messze, felismerték, hogy piacos napokon a szállított termények nagy mennyisége miatt maga a vonat is valóságos mozgó piac. 
Viszonylag szélesebb körben is kialakult az a gyakorlat, hogy azokon az állomásokon, illetve megálló-rakodóhelyeken, ahol a vonat legalább -  percig tartózkodott a poggyászbepakolás miatt, a vásárolni óhajtók sietve felszálltak a vonatra, s bevásároltak a szükséges áruból. Olyasmi is előfordult, hogy még az állomáson sikerült alkut kötni az ott várakozókkal. Kisebb, tanyasi megállóknál azonban nem lett volna idő és mód a vonaton vásárlásra. Éppen ezért az árucserének az a módszere is kialakult, hogy a vásárolni kívánó személy egy megállóval elébe sétált a vonatnak ezt, ha elég ideje volt rá, könnyűszerrel megtehette, hiszen a megállók átlagos távolsága a -as évekig csupán - ,  km volt , illetve, ha éppen jött ellenvonat, azt vette igénybe, majd a vásárt a két megálló között kényelmesen megejthették. A kereskedés e formája az -as évek közepéig működött. A vasutasok között is voltak olyanok, akik a nagy utasforgalmat kihasználva kereskedéssel foglalkoztak. Dajka Misi kenő például „nagy 

üzletember hírében állott” az 50-es–60-as években; mosószappant és egyéb piperecikkeket árult, melyekhez fél áron jutott hozzá egy orosz laktanyában.299 

A diákok – miként a törzsutasok általában – azonos vagy hozzávetőleg azonos helyen szerettek leülni, ha nem volt már szabad a megszokott helyük, kellemetlenül is érezték magukat, sőt a nagyobbak esetleg felállították a helyükön utazó kisebb gyermeket. A vonattal ingázó diákok jelentős számát jelzi, hogy a reggeli és délutáni vonatokon részükre rendszerint önálló kocsit kapcsoltak a szerelvényekhez, melyeken csak tanuló havijeggyel rendelkező általános és középiskolás tanulók utazhattak. Az utazási illem betartása vagy tagadása is azon múlott, hogy önálló diákkocsiban utaztak-e, vagy ha nem, akkor többségét alkották-e az adott kocsi utasainak. Ha igen, akkor nem riadtak vissza a hangoskodástól, a felnőttek megszólásától, a kalauzokkal való konfrontáció árán sem. Az egy faluból, határból, azonos vonattal ingázó diákok rendesen a városban, az iskolában is összetartottak, 
                                                           

299 Borsi )stván : . 
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látványosan elkülönültek a városiaktól. Együvé tartozásukat úgy is kifejezték, hogy például zsúfoltság esetén szorosan egymás mellé vagy egymás ölébe ültek; rendszerint falunként, határrészenként csoportosulva. Egyes vonalakon a diákok viselkedésére annyi panasz érkezett, hogy a fiúk, lányok külön kocsiban kellett utazzanak, átmenni igazgatói megrovást vont maga után, az állomáson ügyeletes tanár várta őket, s kettes sorban kísérte a csoportot 
az iskolába.300 Gaál Károly kecskeméti példája is jól illusztrálja a diákok sajátos viselkedését: 
„Leghűségesebb utasok az úgynevezett bejárók, azaz a Kecskeméten tanuló diákok voltak, akik 

az igazgatóságnak sok gondot okoztak. Áldott jó gyerekek voltunk. Nem csináltunk mi semmi 

rosszat, de azért egyszer egy ablak tört be, máskor valaki belefaragta a nevét a személykocsi 

oldalába, meg aztán azt sem vehette senki rossznéven, ha néha egy-egy orr is beverődött. Végül 

úgy oldották meg a kérdést, hogy a bejáróknak egy marhavagont adtak. Más nem is szállhatott 

be oda, de ez nem is lett volna tanácsos, mert a mi birodalmunkban nem tűrtünk idegent. (a 

nem ríkattuk meg a lányokat, akkor éppen futballoztunk, vagy kapura fejeltünk. A kalauz – ha 

jól emlékszem, Sándor bácsinak hívták – nem ellenőrizte a jegyeinket, mert úgyis tudta, hogy a 

hónap elején kiváltottuk. Jó szándékú volt velünk szemben, amire nem is fizetett rá. Csak 

olyankor haragudtunk rá, ha már a vonatból látta, hogy valamelyikünk az állomás felé megy, de 

nem szalad. Ő tudta, hogy az ilyenek le akarják késni a vonatot, de a kisvasútnál az idő nem 

számított. Addig vártak, amíg a delikvens csak odaért. Ezért néha haragudtunk rá, de 

megbékéltünk akkor, amikor az első óra számtan volt. (a késett a vonat, ha nem, kaptunk tőle 

igazolást, hogy fél nyolc helyett fél kilenckor érkeztünk meg. A számtan senkinek sem ízlett.”301 Nem csupán rendbontás, hanem az idő hasznos eltöltésének speciális szokásrendje is megfigyelhető volt a kisvasút diákkocsijaiban. „Reggel az egész kocsi tanult, hazafelé meg házi 

feladatot írt, de azért ilyenkor volt egy kis idő játékra, udvarlásra is.”302 Mivel sokan 25-30 km távolságból is bejártak, mindenkinek megvolt a maga saját ülőhelye, lányoknak-fiúknak külön-külön szakaszban, s reggel a diákok kocsija valóban olyan képet nyújthatott, mint egy tanulószoba. Bejáró pedagógusok, illetve néhány idősebb, érettségi előtt álló diák fogták össze ezt az érdekes közösséget, s éves rendszerességgel tanulópárokat jelöltek ki. Akiknek még pótolni valójuk volt a tanulásban, mielőbb elvégezték. Ezt követően a tanulópárok magasabb évfolyamra járó tagja kikérdezte fiatalabb párjától a leckét, s szükség esetén elmagyarázgatta annak bonyolultabb részeit. „A kalauz volt a papa, a felügyelő, ő vigyázott 

ránk és odafigyelt, hogy rend és munka legyen a kocsiban.”303 A háború után a Beszkárttól 
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301 Gaál Károly : -34. 
302 Ispálovics Jánosné 
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beszerzett, átépített, világítás nélküli villamoskocsikon, téli hajnalokon előfordult, hogy tanuláshoz a jegyvizsgáló adta kölcsön a kalauzlámpát. Mint az egykori diákok kifejtették, természetes igény hívta életre a fiataloknak való segítés e rendszerét; a kisvonattal bejárók igyekeztek összetartani s persze a nagyobbaknak is jót tett a gyakori ismétlés . Ez a közösség azonban olyannyira összekovácsolódott, hogy többek számára fontosabb volt, mint a saját osztályközösségük vagy a szomszédsági kapcsolatok! Néhányan az általános iskola elvégzése, illetve az érettségi után is összetartottak, életre szóló barátságok, sőt házasságok is kötődtek e közösségben. Ezen összetartás legszebb megtestesülése volt a vasúti ballagás évtizedekig élő szokása. A fiatalabb diákok már napokkal korábban titkon készültek az érettségizők köszöntésére, s az ünnepség reggelén a ballagásra utazó társaikat virággal, énekekkel, legszebb ruhájukban búcsúztatták. Előfordult, hogy az orgoványi legények előző este az utolsó vonattal titokban Kiskőrösre utaztak, hogy éjjel, amíg a végállomáson tartózkodik a szerelvény, a vonatszemélyzet beleegyezésével kívül-belül feldíszíthessék másnap reggelre a Kecskemétre indulóknak. Ezt a vonaton megrendezett kis ünnepet sokkal többre becsülték, mint a hivatalos ceremóniát a gimnáziumban. 

A munkások, másik nevükön csörgők a szocializmus jellegzetes vonatfajtái voltak a névadás hátterében a zakatolás ütemére csörgő sörösüvegek állnak . Legnagyobb számban az esti Kecskemétre tartó vonaton, illetve a reggeli kirohanós vonatokon utaztak gyári munkások, pénteken és vasárnap a távolabbi városokba hetenként ingázókkal is kiegészülve. Mivel körülbelül %-ban férfiak vették őket igénybe, sok szempontból egy kocsmáéhoz hasonlított a munkásvonatok sűrű szövetű élete az -as évekig a tanuló- és gyerekkocsikat kivéve a szerencsejátékot, dohányzást, alkoholfogyasztást engedélyezte a vasút . Meghatározó cselekvésforma volt a kártyázás – főként hatvanhatoztak (snapszer  és ultiztak, méghozzá rendszerint összeszokott, ritkán cserélődő párokban, triókban, mindig a vonat meghatározott, azonos kocsijában, állandó helyen ülve; általában kisebb tétekre játszottak, a körülöttük ülők pedig, akik éppen nem játszottak, gyakran kibiceltek. Ahol volt kisasztal, azon játszottak, ennek híján többnyire ölükbe tett táskák, szatyrok, bőröndök szolgáltak kártyaasztal gyanánt. Anekdotikus történetek keretében emlegetik például, hogy 
snapszerozáskor a pontszám mérésére szolgáló számos lapokat az ablaktáblák és a kocsik belső oldalfala közti szűk résbe dugdosták be; néha azonban előfordult, hogy váltókon vagy kanyarban való haladáskor keletkező nagyobb döccenéskor az ablakok hirtelen leszaladtak, magukkal sodorva a lapokat, melyeket nem lehetett többé előkotorni a szűk vájatból.  Az étkezés valamennyi vasúti kocsiban elfogadott és bevett szokásnak számított, a 
munkásokon azonban az is nem egyszer megesett, hogy az utasok a szenes kályhán 
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melegítették – olykor csapatosan – készétel-konzervjeiket vagy otthoni, fém éthordóban szállított elemózsiájukat. Az utasok érdeklődtek egymásról, tudták, melyikük hová valósi, melyik üzemben dolgozik, s véletlen szóba elegyedéssel ugyanúgy ismerkedtek, mint bemutatásos alapon. Így az idő puszta elütésén túl különféle üzleti kapcsolatokat építhettek ki egymás között. Rendszeresen köttettek a legkülönfélébb megállapodások kisebb-nagyobb vagyontárgyak, főleg szerszámok, gépalkatrészek, építőanyag és motorkerékpárok eladásáról; úgy tartották, hogy „ha valami kell, szállj fel a csörgőre, ott három nap alatt bármit 

beszerezhetsz”.304 Kisebb tárgyaknak a megvétele is többnyire a vonaton zajlott, a megbeszélt napon és kocsiban. Különféle kalákamunkákról is gyakran születtek megállapodások, melyek a járműszereléstől a házépítésig sok mindent magukban foglaltak. Főleg a hónapok eleji fizetéskor, illetve hétvége felé közeledve fordult elő, hogy egy-egy társaság, vagy akár teljes kocsi is magyar nóták, slágerek dalolásával mulatott. 
A munkásvonatoknak félelmetes arca is kialakult, deviáns magatartásokkal; a vasárnap este Pestre menő munkásvonatok például már a 20. század eleje óta jellegzetesek voltak: nagy állomásokon akár -  munkás várta a vonatot részegen, izgágán, a felszálláskor viták, verekedés tört ki, a „  ember vagy  ló” feliratú marhavagonokban állva vagy a szalmába 
heveredve utaztak. Olykor a csendőrséget is be kellett vetni, ami nagy késéseket okozott.305 A 

szocializmusban a helyzet – főként a Kelet-Magyarország és Budapest között közlekedő fekete 

vonatokon – tovább romlott, melyről többek közt Tar Sándor festett több elbeszélésében szemléletes korrajzot. A vasúti pályamunkások is igen rossz körülmények közt utaztak, főleg tehervonaton, személykocsilépcsőn, fékálláson, leszállniuk a mozgó vonatról leugrálva (lelökdösve) kellett; 

vagy pedig hajtókán közlekedtek, ami ellenszélben igen kemény munka.306 A kubikosok a „vállalattól kapott útielőlegen egy summában megváltották a vasúti jegyet, szerszámaikat 

feladták poggyásznak, teher- vagy gyorsárunak, a kisebb holmikkal pedig beültek a 

személykocsikba. …  A vonaton beszélgettek, nézelődtek, kisebb csoportokban kártyáztak. Jó 

hangulatban a fiatalok zenéltek, énekeltek, és sok tréfát követtek el. Az egyik például potyán 

akart utazni, zsákba kuporodott. Társai azonban addig bosszantották, amíg a kalauz 

jelenlétében el nem szólta magát. Zsúfolt szerelvényeken hasonló fogásokkal próbáltak 

ülőhelyet biztosítani: egyikük például pólyának tekerte össze párnáját és a csecsemősírást 

megtévesztő hűséggel utánozva sikerült ülőhelyhez jutnia; a másik fogát csikorgatva kapkodott 

társai felé, mintha a rohama  jönne és az utasok rémülten húzódtak félre. Kedvelt cselfogásuk 
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volt a vakaródzás is, amiért a tetűre gyanakodó útitársak messzire elkerülték őket. Ennek 

ellenére az utazás kimerítő volt, sok nézeteltérésük akadt az okvetetlenkedő hatóságokkal. Pénz 

híján pedig sokszor kötött útlevéllel toloncolták őket haza.”307 Tömeges utazásuk az -es évekig, az utolsó nagy kubikus építkezésekig jellemző maradt. 
A summások utazási szokásairól a Szentendrei Szabadtéri Múzeum vasutas-kiállításának kiállítás-vezetője szolgál adatokkal: „Vót egy faláda a családba, azt vitte a bevonuló katona is, 

meg a summás is, meg a kubikos is, egy nagy ződ láda vót… Toltuk a talyigával a summásládát, 

meg a zsákot …  az állomásra. Engem szülém mindég kisért, ő vitte vissza a talyigát… …  mán 

meg vót rendelve a tehervonat. Mindenfelű özönlöttek, hozták a ládát, mindenki igyekezett, 

hogy odaérjen. Bepakoltuk a marhavagonba a ládákat, ráültünk, lógáztuk a lábunkat, oszt 

akkor mán danótunk is … .”308 Jellegzetesek voltak még a bevonuló vagy leszerelő, illetve szabadságos katonák devianciába hajló utazási szokásai is; a cigányt pedig bevonuláskor gyakran elkísérte a rokonság is a vonaton egészen a kaszárnyáig, hogy együtt igyanak, énekeljenek, így búcsúztatva a fiatalembert.309  Mivel a napi vonatpárok száma a . századi fővonali menetrendeket nem számítva csupán -

4, esetleg 5-8 darab volt, így a különböző utasfajták javarészt azonos vonaton, jobb esetben külön kocsikban, szükség esetén viszont egymás közvetlen közelében utaztak. „Kecskemétre 

érve a vonat mindig zsúfolt volt. Sok volt a diák és a munkába járó felnőtt. Nagyon gyakran 

előfordult, hogy a kalauzkocsiba is fel kellett engedni az utasokat, mert az öt személykocsi nem 

volt elég.”310 A zsúfoltság évtizedekig hazánk legtöbb vasútvonalán jellemző volt, melyet a visszaemlékezések mellett egyes évek (ivatalos menetrendkönyveinek ma már megmosolyogtató, megjelenésük pillanatában is betarthatatlan passzusai is megerősítenek.311 

Ha a felnőttek beültek például a babakocsiba tanuló-, illetve gyerekkocsi), abból esetenként konfliktus is származhatott, például akkor, ha a diákok mellé letelepedő utasok, a kocsira érvényes normákkal nem lévén tisztában, nagy hangon zavarták a diákokat a tanulásban, netán udvarolni igyekeztek a diáklányoknak. )lyenkor a kalauz és az idősebb diákok feladata volt a probléma rendezése, csendre intve vagy kitessékelve a rendbontókat. 
                                                           

307 Katona Imre 1957: 34-35. 
308 Sári Zsolt b: . 
309 Stewart, Michael Sinclair 1994: 171. 
310 Borsi )stván : . 
311„Zsúfoltság esetén három ülőhelyen négy személy is utazhat; akik ülnek, engedjék át helyüket időnként 
az álló utasoknak.” A foglalás azonban józan keretek között szabályos volt. (ivatalos menetrendkönyv . október -tól  
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Utasok közötti konfliktusok főleg a szellőztetés, villanykapcsolók, fűtés, dohányzás, hangoskodás miatt alakultak ki.312 Szellőztetni szabály szerint csak egy oldalon, mindenki beleegyezésével szabad; a fűtőkészülék kezelése a kirendelt dolgozó feladata.313 A lehúzott 
ablakok, kereszthuzat rengeteg konfliktust okozhatott, különösen hűvösebb napokon; sok veszekedést okoztak továbbá a zajongó, síró gyerekes családok is. Íratlan szokásjogok alakultak ki például a kisvasúton, ahol az -as évekig, a szénfűtés megjelenéséig téli időszakban szokásban volt, hogy a diákok otthonuktól az állomásig egy-egy marék fát gyűjtöttek, majd felszálláskor rádobták a kályhában lobogó tűzre. Sokszor azonban ez is vitákat okozott az utasok eltérő hőigénye miatt. A szeneskályhák tüzére egy-egy lapát szenet 
a törzsutasok is rádobhattak. A vonaton egykor működő normák jelentőségét az is mutatja, hogy komoly normaszegésnek számított, ha nemdohányzó szakaszokban rágyújtott valaki. Egyébként az egész korszakban a dohányzást vették alapvetőnek és a nem dohányzó szakaszok jelentik a kivételt. Rendszerint az utasok is rászóltak a rend ellen vétőkre, de a kalauz is azonnal eloltatta az égő cigarettát. Konfliktushoz vezethetett még, hogy elvileg mozdonyon, vezetőálláson, szerkocsin, szolgálati szakaszban utazni tilos,314 akárcsak alacsonyabb osztályra szóló jeggyel magasabb kocsiosztályon, de olykor a vasutasok kivételeztek egyes ismerőseikkel. Állomáson kívüli megálláskor pedig elvileg csak a vonatvezető engedélyével lehet leszállni, ám a valóságban ilyenkor sok utas leugrált bámészkodni.315 (a az utasok közt elmérgesedett a vita, a kalauz határozott, ha ő sem tudott, 

akkor az állomási elöljáró, végső soron pedig az állomásfőnököt is be kellett vonni. A 

nagyszámú konfliktushelyzetek miatt írásba foglalt jogok és kötelezettségek, valamint a panaszkönyv és kártérítés intézménye kezdettől elterjedt a vasúton; a köznép alighanem itt találkozhatott először ezekkel a polgári jogi jelenségekkel.  Az utazási szokások, célok és a vasúti technika  jellegzetességei a népies nyelvhasználatban is gyakran tetten érhetők. Bálint Sándor Szegedi szótárában például az alábbi népies vasúti megnevezések szerepelnek melyek nagy részét Kecskemét környékén is ismerték és használták : danivonat pesti gyorstehervonat tréfás neve , filléres filléres gyors , 
koldusvonat (helyiérdekű vonat, mely mindenütt megáll, és „kéröget, mint a kúdusok” , 
madzagvasút kisvasút , motor (motoros vonat, „Motoron möntem Makóra”), tanyai vasút,  

                                                           

312 Jellemző, hogy a GYSEV-en, illetve az osztrák és német államvasutaknál a villanykapcsoló rendszerint az utasok által elérhető helyen volt a termeskocsikban is, a MÁV-nál azonban még a fülkés kocsik jelentős részében is elzárt helyen voltak. Számos kapcsoló és ajtózár négyszögletű 
csavarmenettel működött, nyitásukra a kalauzok jegylyukasztó készüléke volt alkalmas, azonban leleményes utasok is kifejlesztettek s maguknál tartottak működtetésükre különféle szerszámokat. 
313 Vasúti forgalmi utasítás… . 
314 Vasúti forgalmi utasítás… : . 
315 Menetrend .; Vasúti üzletszabályzat : . 
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vicinális helyiérdekű vasút , zsidóvonat (sebesvonat), gőzös vonat . Balázs Géza gyűjtéséből származik a homokfutó, fatengelyes, kávédaráló, zsuzsi, bumlivonat kifejezés: mindegyik a vicinális vonatokra értendő. Emlegetnek továbbá búcsús-, fogoly-, fürdő-, katonavonatot is.  

Egy-egy település állomásai is helyi neveket kaphatnak, például Kecskeméten a Nagyállomás a Felső pályaudvar, a Kisállomás a kisvasút végállomása, Alsó pedig Kecskemét alsó pályaudvar rövidítése. Az utasok előszeretettel rövidítik, bizalmasan becézik a megállók 
neveit (például „Szállásoktól Orgútig”, „Szőllőktül Kispaliig”, „Lőrinctől Alsóig” kérik a 

vonatjegyet). Megjelenik a vasút a köznép szólásaiban is: például Összetéveszti a Kosútot a 

vasúttal (tudatlan). Olykor több szó élt egymás mellett azonos fogalom megjelölésére, például 
mozdonyvezető új , masiniszta régi , vezér régi-új , pakktartó – csomagtartó, paklikocsi - 

postakocsi, vagón – vagon – kocsi, vasúti - vasutas. Egy-egy szó több jelentéssel is bővülhetett, például a vasút a vaspályát, az állomást és a vasúttársaságot is jelenthette. Jellemzőek az inkább nyelvészeti, mint néprajzi volta miatt itt nem vizsgált  sajátos névadások egyes vonalaknak, mozdonyoknak, kocsiknak, szolgálati helyeknek. A vasutasok megnevezésére számos szlenges kifejezés alakult ki: kandoktor, kalóz, inzsenyér, bakter, pakker (utóbbi a kísérő vonatmálházó, aki iszogat, és útközben elalszik , fékész stb. Humoros betűszófeloldások, nyelvi fricskák is nagy számban jellemzők voltak, melyekből önálló folklórgyűjteményt lehetne szerkeszteni: például a STEG Österreich-Ungarisches 

Staatseisenbahn-Gesellschaft) mozaikszó „Steh  Esel Grad!” feloldása.316 Mindig szemben állt egymással a vasúti szaknyelv és a vasúti köznyelv, a hivatalos nyelvhasználat és a köznépi nyelvgyakorlat különbségei számos konfliktust okoztak, illetve az is, hogy a magyar csupán  óta hivatalos nyelv a vasúton, előtte a német volt a vasúti érintkezés nyelve.317 Sokféleképpen és technikai, társadalmi különbségektől függően szerveződtek tehát a vasúti utazások és idő eltöltésének szokásai. Az utazási szokásokban hangsúlyosan tetten érhető a norma és normaszegés, és a vonat, mint kommunikációs és társadalmi tér szerepet játszott a települések, a tanyavilág közösséggé formálódásában, akárcsak a boltok, kocsmák, mozik vagy korábban malmok és kovácsműhelyek. Voigt Vilmos általános érvényű megállapításai 
pedig a vizsgált időszakra vetítve is helytállók: a vonat voltaképpen a magyar társadalom 
kicsiben; az utazás homogenizál, uniformizál; jellemző az egymással való egyre kevesebb törődés és egyre több konfliktus. A vasúti idő eltöltése érdekében az egyszerű 
                                                           

316 Bálint Sándor . ) –II.; H. Bele Balassa 1996: 19- .; Balázs Géza : . 
317 A magyarosítás részletes végbevitele nagyrészt Tolnay Lajos -  és Ludvigh Gyula - igazgatása idején zajlott le. Rákosi Jenő et al. szerk. : .  
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helyváltoztatáson túl egyre több nem közlekedési tevékenység is belehelyeződik a közlekedési eszközbe: a munka, tanulás, szórakozás, pihenés stb.318  

 

III. 3. A vasútállomások néprajza 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, „szimbolikus tér” szerepe alakult ki. Ennek keretében érdemes értelmezni az állomások utazási szokásait: az utazáshoz közvetlenül kötődő szokásokat a várakozást, érkezést és eltávozást, ezek eszközeit, szabályait, normáit és a társadalmi kontrollszegéseket  és a vasútállomáshoz másodlagosan hozzákapcsolódó tevékenységeket. 

Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai egyre sűrűbben foglalkoznak a vasútállomással, elsősorban antropológiai, szociológiai közelítéssel. Az egyik legfigyelemreméltóbb munka Lars Frersé, a darmstadti egyetem szociológusáé, aki német vasútállomásokon végzett, gazdag szempontrendszerű megfigyelései alapján a vasútállomást otthonosság és idegenségérzet, komfort és diszkomfort zónák, kapcsolatteremtés és elzárkózás, technikai és 
emberi terek sajátos összefüggés-rendszerében határozta meg. Több éves terepmunkára, 
illetve fotó- és videoelemzésekre épülő módszerét tanulságos volna a hazai jelenkutatásokban is kamatoztatni.319 Kiemelendők továbbá Billy Ehn és Orwar Löfgren, 
valamint hazai viszonylatban Bán Dávid munkái.320 

A pályaudvar az újkori közlekedés szolgálatában álló épületkomplexum, eredeti funkciója az elindulás és megérkezés segítése, ezáltal mintegy átmeneti térként, város és nagyvilág közötti kapuként értelmezhető. Jelentős különbségek tapasztalhatók funkcióik bőségét tekintve a vidéki kisállomások és a nagyvárosi pályaudvarok között, de valamennyien a nyilvánosság 
terei. A külső homlokzat és nagyobb városokban a díszes előcsarnok is ezt az érzetet erősítette. Alapvető céljaik Európa-szerte hasonlók: a gyülekezés, várakozás, átszállás segítése; a vidéki kisállomások emeletes kiképzése jelzi, hogy városra, a nagyvárosiak tornyos portálja, hogy világutazásra indulunk.321 Nagyvárosokban időközben egyre inkább multifunkcionális térré vált, a közlekedési funkciók mellett a város számos funkcióját integráló modern kori agora is lett: lehetővé teszi az utasok, sőt a városi és vidéki lakosság 
                                                           

318 Erdősi Ferenc a: .; Voigt Vilmos 2010: 431-436. 
319 Frers, Lars 2007. 
320 Ehn, Billy – Löfgren, Orwar .; Bán Dávid . 
321 Kubinszky Mihály : . 
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számára az idő speciális eltöltését, városi szolgáltatások igénybevételét, személyes találkozásokat.322 A pályaudvarok társadalmának áttekintése során Bán Dávid helyesen hangsúlyozza az utazás előtti, szinte rituális értékű tevékenységeket, hiszen főleg a . században akár egy óra hosszáig is tartottak az előkészületek. Rendszerezi a várakozás, a megérkezés gesztusait, elkülöníti az alkalmi utas kényelmes, ráérős , az idegen utas, a rendszeres utas kényszeres rutin, arctalanság , a női utas viselkedési normáit, a térben való tájékozódás olykor küzdelmes formáit.323 A köszöntés és búcsú a legjellemzőbb kommunikációs formák nyelvi 
interakciók, illetve zsebkendővel integetés, vonat mellett futás stb. . Jelentősek az állomások életének napszakok szerinti különbségei, hajnaltól éjszakáig – páros idősávokban indulva és érkezve – jellegzetesen kirajzolódnak az előző fejezetben vázolt jellemző utascsoportok. A primer és szekunder közlekedési pontok közt – felszálló és átszálló állomások – is jelentős különbségek voltak az utasok viselkedésében, otthonosságában, akárcsak a főként személyszállításra vagy elsősorban teherforgalomra használt állomások között.324 A korábban is többször említett otthonosságérzet és idegenségérzet kivetülése, hogy a kapuszerep különösen erősen érződik háborúkból hazatérő katonák, foglyok, évekig külföldön élő személyek hazautazásainál: az első állomások megpillantása, mint Záhony vagy 
Hegyeshalom, extatikus örömmel töltötték el őket. A vasútállomás számos újdonsággal, innovációval szolgált lásd még az Életmód fejezetet is , mely újfent szabályok, normák, alapfogalmak, viselkedési formák elsajátítását tette szükségessé, s természetesen kapcsolódtak hozzájuk a normaszegés, szokásváltozások, 
konfliktusok is egyén és egyén, vagy egyén és hatóság között. A vasúttársaságok feltételezték az utasok üzemvitelhez, menetrendhez való alapfokú hozzáértését például feltételes megálló előtt időben szólni kell, ehhez azonban ismerni kell ezt a fogalmat, vagy tájékozódni kell, hol van jegykiadás és hol lehet a vonaton is jegyet váltani),325 megtanulásukhoz azonban időre volt szükség, s addig számos konfliktust okozhattak. Kezdetben érvényes normáról még nem lehetett beszélni, csupán szabályokról, melyek elsajátítása fokozatos tanulást igényelt, amire 

a menetrendekből, illemtankönyvekből is lehetőség nyílt, de főleg személyes tapasztalatok, megfigyelések, esetleg kudarcok alakították ki. Számos anekdotikus történetben fennmaradt például, hogy még a . század végén is alkudozni próbáltak egyesek a jegypénztárnál, vagy, 

hogy az utasok az 1860-as években gyakran lekésték vonatukat, mert nem hangolták össze a 
                                                           

322 Bán Dávid : -41. 
323 Bán Dávid : -65. 
324 Erdősi Ferenc a: -50. 
325 Vasúti üzletszabályzat : . 
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restibeli rendeléseket a vonat indulásával. Állítólag volt, aki nem a vasútállomásra ment ki a vonathoz, hanem csak úgy a nyílt pálya mellé. Még -ben is a nőket a pénztárnál előre figyelmeztetni kell, hogy készítsék ki a pénztárcájukat, továbbá vannak, akik már az utazás előtt két órával megjelennek az indóházban, ezeket nemes egyszerűséggel „utazási lázbetegek”-nek csúfolták. A vasúthasználat kezdeteinél jelentkező dac, csetlés-botlás, 
maradiság, a nyelvhasználati fogalmak helytelen használata, német nyelvi nehézségek az élclapok kedvelt témája is volt; kedvelt alakja volt például az utasok tudatlansága és a 
vasutasok udvariatlansága kapcsán Pokrócz Ádám, a zsémbes kalauz a Borsszem Jankónak  után, jelentősen közrejátszva a sztereotip vasúti karakter formálásában.326 Szinte előzmény nélküli tevékenység a folyamatos munkához szokott köznép számára a várakozás, „doing nothing”, „non-events”: Billy Ehn és Orwar Löfgren fogalmait azért is érdemes használni, mert vonatkozó kötetükben többször az állomási várakozás kapcsán is 
megjelennek. Íratlan szabályai és jellegzetes, gazdag, sokszínű rutinja alakult ki, hogy az ember miként tölti el a semmittevés, várakozás perceit. Tipikus részben a vonatutakhoz hasonló megszorításokkal  az olvasás, beszélgetés, menetrend-nézegetés, nézelődés, étkezés, sétálgatás közben az interakciók kerülésével vagy éppen keresésével). A vasúti környezet eredetileg rendezett, ezért elismerést váltott ki az utasokból és szívesen szemlélték elegáns, újszerű megoldásait (időkeretünk utolsó évtizedeiben azonban fokozatosan fakulni kezdett, manapság keveset időznek az állomáson az emberek, inkább csak áthaladnak rajta, vagy egyenest kikerülik). „A jó alkalmazott minden percét – szabadidejét is – az állomás területén 

tölti” – hangsúlyozták a vasúti szabályzatok, ezért a napjainkban (az automatizálások miatt) megszokottnál sokkal nagyobb sürgés-forgás volt tapasztalható az állomáson; a sok egyenruhás, feladatát végző vasutas is szemlélődési alkalom volt a várakozóknak. A századfordulón jellemzően altisztekkel állomásfelvigyázó, szakaszfelvigyázó, kocsifelvigyázó ; és vasúti szolgákkal lámpakezelő, éjjeliőr, kocsirendező, váltóőr, málházó  lehetett egy átlagos méretű vidéki állomáson találkozni.  
                                                           

326 Karakterét Csete Lajos hírlapíró formálta meg aki mellesleg Kecskeméten végezte gimnáziumi tanulmányait, s hazautazván bizonyára a kecskeméti vasutasokról is gyümölcsöző benyomásokat gyűjtött össze, melyek Pokrócz Ádám személyében karikírozva visszaköszönnek ; és Jankó János, a korszak neves karikaturistája rajzolta. Csete  és  között homoros naptársorozatot és két, rövid életű önálló élclapot is megjelentetett a „mufurc” kalauz adomáival. Bibliográfiai adataik: Szinnyei József : -344.) A mára nehezen hozzáférhető forrásokból szerencsére későbbi gyűjteményes kötetekben is számosat beválogattak: Sági Ernő Miklós – Sági János : )-II. passim; H. 
Bele Balassi 1996: 6.; Frisnyák Zsuzsa : - .; továbbá a Vasút című lap -es évfolyamát idézi Frisnyák Zsuzsa : . – Legutóbb Kemecsi Lajos is foglalkozott a . századi vasutas karikatúrákkal, ebben figyelemfelkeltő elemzés olvasható a „Pokrócz-irodalomról” is Kemecsi Lajos 
2013.). 
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A várakozás mikéntjét meghatározza a helyi kultúra és a várakozás hossza is: egyes országokban, korábban hazánkban is akár éjszakázásra is sor került a rosszul összehangolt átszállási lehetőségek miatt, ilyenkor közös alvás és komoly társadalmi élet jellemezte. (atározottan elkülöníthetők a szabályszerű ld. fent , a szabálytalan, de eltűrt például batyukon, csomagokon félig ülve alvás  és a szabálysértő viselkedésformák kéregetés, fekve alvás). A tervezett várakozást mindig könnyebben elviseli az egyén, mint a bizonytalant késés, vis major helyzetek .327 A várakozás a peronokon, az állomási parkban és legfőképp az osztályok szerint elkülönített várótermekben történt, a hosszú átszállások miatt, illetve a messziről gyalogló utasok megpihenésére. Sokan a szállásköltségek megspórolása érdekében is a várótermi éjszakázást választották: „Vidéki útjaimat ezután is folytattam, szombat délben az iskolából egyenest a 

pályaudvarra villamosoztam, és rendszerint éjszaka érkeztem meg. Megesett, hogy a kis falusi 

állomás várószobájának kemény fapadján aludtam, hajnalban keltem, a kút mellett 

mosakodtam és borotválkoztam, azután toronyiránt ” – írja Féja Géza életregényében.328 Némelyik állomáson diákváróterem is létesült pl. a nagy budapesti pályaudvarokon vagy Dombóvár alsón . Mindegyikben csak a megfelelő jeggyel lehetett várakozni, a kapus ellenőrizte a betérőket, akárcsak a peronon a peronjegyeket.329 A . század közepéig az utasok többsége igénybe vette őket. „Természetesen az első osztályú váróterem a legdíszesebb 

felszereléssel állt az előkelő utasok rendelkezésére. Díszes keretű, óriási tükör, úri szalonba is 

beillő, míves keretű ingaóra, bőrhuzatú ülőbútorok, cizellált vaskályha, MÁV-emblémás 

szőnyegek, faragott ruhafogas, a falon ízléses keretben az érvényes menetrendek és a 

festménynek is beillő, különféle hirdetmények, valamint a sarokban a ma már nevetségesnek 

tűnő, fehér, porcelán köpőcsésze. A másodosztályú váróterem valamivel egyszerűbb képet 

festett, de a tükör, a pontosan járó falióra és a tetszetős padok, a csomagtartó asztalkák onnan 

sem hiányoztak. A harmadosztályúban csupán padok voltak és a pléhből elkészített köpőcsészék 

várták, hogy beleköpjenek.” Később azonban az utazási szokások átalakulásával egyre inkább a vonatindulás előtti percekben mentek csak ki a vonathoz az utasok  és elhanyagolásukkal 
egyre kihaltabbak, lepusztultabbak lettek, a vonatfogadó csarnok, perontető, fedett kijárat pedig sokfelé csak ígéret maradt.  után szűntek meg a várótermek közti különbségek.330 

A sor, sorban állás a vasútállomásokon, a pénztáraknál várakozás közben alakult ki. A svéd menetrendekben a . század közepén például szerepelt, hogy „Ha sok ember kezd valamerre 

                                                           

327 Ehn, Billy – Löfgren, Orwar : ., -24., 38., 208-210. 
328 Féja Géza : . 
329 A peronjegyek, bár utóbb már szimbolikus összegért és alig ellenőrizve, az -as évekig 
fennmaradtak. 
330 Kubinszky Mihály : ., ., .; (alas György : .; Majdán János : . 
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haladni, ún. sort queue  kell formálni.” A sorok kultúránként is eltérnek Ehn és Löfgren vonatkozó vizsgálatukban Londont, Oslót és Rómát hasonlították össze), de hasonlóképp tapasztalhatók különbségek kutatási területünkön is, például a Kisállomáson -ban gyakorlatilag nem létezett a sor fogalma, míg a kecskeméti nemzetközi pénztár előtt -

ban többé-kevésbé fegyelmezetten álltak az emberek.331 

Jelentős infrastruktúrával szolgált a vasútállomás, amit nem csupán utasok, hanem a település lakói is használtak. Jellegzetes volt a vasúti vendéglő; a rendszerint két osztályból álló közös konyhás étteremben és nyáron, a szellős verandatéren is étkezési lehetőséget biztosítottak a várakozóknak, jó rálátással a vonatok mozgására.332 A vasúti trafikok újságot, édességet, nyerőszelvényeket árultak; felkarolták továbbá a szervezett vasúti levelezőlap-terjesztést az -es évektől.333 A vasútállomások nyilvános távíró-állomások is voltak.334 Az üzemi helységekbe nem volt szabad bejárni az idegeneknek, vagy csak addig tartózkodhattak bennük, amíg hivatalos feladatuk tartott, ilyenkor kitüntetett érzettel csodálkoztak rá a forgalmi iroda, távírda, pénztár, irodák, poggyásztér, expresszáru-felvétel berendezéseire. Barátok, hozzátartozók eldugott kis állomások forgalmi irodáiba íratlan szokásjogok alapján bejárhattak.)  A vasútállomáshoz – kapuszerepe miatt és a település jelentős középülete lévén – reprezentációs funkciók is kapcsolódtak. Nem csupán a területén békés vagy háborús időkben megrendezett politikai vagy civil célzatú felvonulások, fogadások, uralkodói elutazások és megérkezések eseményei kapcsolódtak hozzá, hanem emelték presztízsét a legkülönfélébb képzőművészeti, irodalmi, zenei és filmművészeti alkotások is.335 Sokszor a várakozó utas – akár előzetes tudomás nélkül is – végignézhette a kijelölt távolságból  a Szent Koronát körbehordozó vonat érkezését, udvari, állami pompával szervezett rendezvényeket stb. Olykor magas rangú vendégek várakoztak, pihentek meg az állomáson, étkeztek egy-egy hírnevesebb restiben.  Kezdetben annál is inkább jellemző volt ez, mert a vonatok hosszú ideig tartózkodtak bizonyos nagyobb állomásokon, hiszen az utasok csak ekkor tudták használni a vasúti infrastruktúrát.336 „Kecskemét, tizenhét percz!” – 

visszhangzott például a peronon a peronőrök és kalauzok hangja; majd az indulás előtt  
perccel harangjelet adtak „indulás ideje közeledik” jelentésben, majd -  perccel előtte a 

                                                           

331 Ehn, Billy – Löfgren, Orwar : -42. 
332 Kubinszky Mihály : . 
333 H. Bele Balassa 1996: 31. - Múzeumi közgyűjteményeink számos ilyen levelezőlapot őriznek történeti dokumentációs irattáraikban, fotótáraikban és történeti-néprajzi diatáraikban. 
334 Czére Béla b: -120. 
335 Bán Dávid : passim 
336 Czére Béla a: . 
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„beszállási jel” következett.337 Az 1906-os Forgalmi utasításban is olvasható még, hogy „a 

forgalmi szolgálattevő köteles felügyelni egyebek mellett arra, hogy az állomás neve, a 

vámvizsgálat és esetleges kocsicsere kikiáltassék és hogy az utasok ki- és beszállása, az áru és 

poggyász ki-berakása, a mozdonyok vízvétele …  a kívánt gyorsasággal megtörténjék.” Az 

utasok addig egyebek közt vizet vételezhetnek kulacsaikba, táplálékot szerezhettek be, s az 
1880-as évekig – a vonaton toalett még nem lévén – igénybe vehették az állomási vécéket.338 

A nagyvárosi pályaudvar az intim randevúk, sőt tisztességtelen célú információ- és árucserék kedvelt színhelye is volt, mert a tömegben könnyen el lehetett tűnni.339 Jellegzetes szokásrend kapcsolódott továbbá a pályaudvaron és a vonaton  való szóba elegyedéshez, ismerkedéshez vagy éppen lerázáshoz.340 A cselédek – akiknek a munkavállalása a vasút révén terjedt el – sokszor a vasútállomás környékén korzóztak vasárnap délutánonként; kötődésüket jelezte, hogy például Budapesten az alföldiek főleg a Keleti pályaudvar környékén, a felvidékiek a Nyugatinál, a dunántúliak a Délinél mutatkoztak elsősorban.341 

Mellékvonalakon és főleg a kisvasúton jelentősen alacsonyabb volt a komfort, a kevés vonat és rövidebb üzemidő miatt sajátos hangulat lengte be a kisállomásokat: „Az utolsó vonat  

óra tájt elment. …  Az állomási málházó is eloltogatta a peronon a lámpákat. A forgalmista, aki 

egyúttal személypénztáros volt, becsukta a jegyszekrényt, a kézipénztár fiókját. …  Az egyetlen 

ember, aki az állomást bent a szolgálati helyiségben őrizte, az állomási málházó volt.”342 A kecskeméti vasútállomás szerepe is sokrétű volt az utasok és a város életében: minthogy  a Bécs–Szeged–Orsova vasútvonal évtizedekig „egyedüli világvonal volt, mely a bűvös-bájos 

keletet Közép-Európához fűzte”,343 és a keleti expresszvonatok is megálltak, így vélhetőleg számos híres és nemzetközi, izgalmas utas haladt át rajta, szállhatott le egy-egy frissítőért. A 

Nagyállomás mindenesetre sosem tudott igazán nagyvárosias hangulatúvá válni, környezete többször, több évtizedre lepusztult, a helybéliek sokat panaszkodtak rá, például az 1880-as években a személyindóház „a lehető legnyomorúságosabb, ami csak elképzelhető. …  A raktár 

oly kicsiny, hogy a baraczkszállítás idején minden más áru a másik oldalon levő kis raktárba 

vitetett át és emitt mégis maga a gyümölcs nem volt elférelhető, az indóház pedig szűk, piszkos, 

setét, mert még csak egypár petróleumlámpát is sajnálnak tőlünk és az esteli vonatnál azoknak, 

                                                           

337 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 240. 
338 Orosz Károly : . 
339 Sági Ernő Miklós – Sági János : ). ., )). passim 
340 Jellegzetes jelenetek láthatók a témához az alábbi filmekben: A kölcsönkért kastély Pekár Gyula – Ladislao Vajda r. ; A Noszty fiú esete Tóth Marival (Székely )stván r. , Pacsirta Ranódy László r. .  
341 Berza László : . 
342 Rákosi Jenő et al. szerk. : -58. 
343 (anusz )stván : . 
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akik utasokat várnak, tényleg lámpát kell az érkezők orra alá tartani, hogy hozzá tartozóikat 

megismerhessék, a mi bizony elég komikus, de elég bosszantó is. És emellett a jegyváltó, a 

podgyász feladó, a várakozó hely egy borzasztó, szűk és czugos luk.” E fennálló áldatlan állapotok a várakozásra is kihatottak: „hetipiacos napokon az utazóközönség legnagyobb része 

szabad ég alá szorul ki” – írták a helyi lapok ebben az időszakban.344 Mindez az OMÁV nemtörődömsége miatt alakult ki, később a helyzet sokat javult, és számos funkció tapadt a kecskeméti állomáshoz is. 

A kecskeméti határ egyéb vasútállomásainak funkciógazdagsága erősen eltérő mértékű volt: 

egyesek szinte településközpont funkciókkal rendelkeztek, mások kihalt pusztákban, települések szélein helyezkedve el sosem tudtak igazán központi helyzetbe kerülni. A vidéki kies kis állomások közül néhányban máig megmaradtak a jellegzetes várótermi padok, asztalok, órák, kályhák, pénztárablakok, míves feliratú tiltó táblák,345 esetleg a forgalmi iroda, szolgálati lakások, poggyász- és teheráruraktárak eredeti berendezése is, a Krúdy által is leírt alföldi állomások hangulatát árasztva. Lakitelek, Bugac, (etényegyháza állomások, kívülről ugyan leromolva, de belülről hűen őrzik e régi berendezési tárgyakat. Petőfiszállás pedig a Kecskeméthez legközelebbi fővonali kisállomások jellegzetes, fennmaradt példája. 
 

IV. AZ ÉLETMÓD )NNOVÁC)ÓI 

 A történettudomány és az utóbbi években már a néprajz is evidenciának tartja, hogy a vasút modern és a vidék nagy részét elérő rendszer lévén polgárosító, modernizáló erővel bír, ám igazán részletes elemzés még nem készült és a folyamat intenzitásának mértéke, területi különbségei is számos kérdést vetnek föl. Az életmód vasút okozta változásai, melyet polgárosodásnak is szokás emlegetni, voltaképp sok apró átalakulás sorozata, és mellékágakon segíti a munkaformák általános átalakulása is például hogy a mezőgazdálkodás életformából szakmává lesz . Egymást erősítették ugyanis szinte 
                                                           

344 Kecskeméti Lapok XX)). . augusztus .; BKML. )V. /a. . . sz. 
345 Jellegzetes példa: „Kimenet”; „Bemenet”; „A forgalmi irodába csak engedéllyel lehet belépni.”; „Pénztárnyitás a vonat érkezése előtt félórával,  perccel az érkezés előtt a jegykiadás felfüggeszthető”; „Figyelmeztetés. A pályára feljárni, úgy ezt, mint az építményeket bármikép megsérteni, a 
pályakorlátokat önhatalmúlag kinyitni, a marhát a pálya mellett felügyelet  nélkül legeltetni, a távirati 
vezetést rongálni és a pályaszemélyzetnek ellenszegülni tilos. Az e tilalmat áthágók a törvény szigora 
szerint fenyíttetnek.” A feliratok (etényegyháza állomás felvételi épületének bejárati ajtajáról és a pénztárablak mellől; illetve a Közlekedési Múzeum vasúti állandó kiállításának állomásépület-rekonstrukciójában a forgalmi iroda ajtajáról származnak.) 
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kibogozhatatlanul, elválaszthatatlanul a vasútépítés, az iparosítás vonzereje, a migráció és a mezőgazdasági termelőövek kialakulásai is, melyekről e dolgozat más fejezetei szólnak. 
Mindenesetre, miként a régi közlekedési utak és a fuvarosok is az új eszközök fontos közvetítői, terjesztői voltak, úgy a vasút is hatványozottan az: maga a vasúti technika és szabályrendszer is, és a szállított javak és közlekedési lehetőségek is. Összességében kijelenthető, hogy a polgárosodás,346 városiasodás lassú folyamatában a vasútnak legalább akkora tudatformáló és életmód-átalakító hatása volt, s akkora teret nyitott a nagyvilágra, mint manapság az információs társadalom.347 „Ős város Kecskemét, törzsök magyar város, Sok búza s boráról szép híre országos, S hírét a 

gőzkocsi még inkább neveli, Mely ma már alatta vonalt szeldeli.” – írta a kecskeméti kalendárium naptára az első vasútvonal megnyitását követően.348 Valójában rendkívül összetett a vasút innovációs hatásrendszere a kecskeméti határ különböző területeit és társadalmi adottságait figyelembe véve, és főképpen nem szabad megfeledkezni Kecskemét mezővárosi szerepköréről, ami adott esetben a lakosság más igényeit, szükségleteit jelentette, mint egyéb településformák esetén. Kecskemét lakosainak jelentős része „tehetős-vagyonos polgár” már a vasúti fővonal kiépülésekor is, ráadásul a  ezer lélek több mint  %-a 

magyar, csupán  izraelita és  szerb színesíti a népesség-összetételt.349 Így hát feltételezhető, hogy nyitottak az újra, a divatra, a polgárosodás eszméire és tárgyi javaira. Másrészt azonban szokás kényszer- és látszatpolgárosodásról is beszélni Kecskeméten, és például szabad királyi városainkhoz viszonyítva a polgárosodottság foka jóval alacsonyabb és a fejlődés vontatottabb volt. Mindenesetre itt is rendkívüli hatással járt, hogy a fogyasztási 
cikkek, nyersanyagok ára harmadára-ötödére esett vissza, hogy a monopolhelyzetek megszűntek, a piaclehetőségek bővültek; 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.350 A vasút okozta változások jól mérhetők azáltal is, 
hogy a helyi érdekű vasutak s a kisvasút polgárosodástól szinte érintetlen területeket tárt fel.  

 

                                                           

346 Kósa László a polgárosodás, polgárosulás kifejezéseket egyaránt használja, őt követve én is azonos jelentésben, egymás szinonimáiként használom e két képzett szóalakot. Kósa László .  
347 Flórián Mária a: .; Majdán János c: .; Frisnyák Zsuzsa : ., .; Praschinger, 
Harald 1989: 118-119.; Viga Gyula 1990: 176. 
348 (orváth Ferenc a: . Nagynaptár -es címlapjának verse  
349 Fényes Elek : . 
350 Erdei Ferenc : .; Frisnyák Zsuzsa : XV.; Székelyné Kőrösi )lona : -78. 
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IV. 1. A köznépi építkezésre, lakáskultúrára gyakorolt hatások A vasúti építészetre az épületek tömegessége miatt közismert módon típustervek voltak jellemzők, így az ország számos pontján hasonló mérnöki tervekkel, megoldásokkal, 
alaprajzokkal találkozott a lakosság, ami egyrészt számos újdonsággal is szolgált, másrészt korábban semmiféle építészeti motívum nem tudott ilyen tömegességgel megjelenni.351 A vasúti létesítmények puszta látványán, használatán, tanulmányozásán túl a kivitelezési munkálatokba fokozatosan bekapcsolódó gazdák is segítették a vasúti építészet eszköztárának a népi építkezésbe való adaptálását, illetve a vasútépítésből szerzett jövedelem maga is házépítési hullámot indított meg. Jelentős minta volt előbb a polgári, majd a . századtól a paraszti építészetre is a színes vakolatborítás, a díszített ajtó-ablakkeretek, a falélek kváderozása, a padlásteret bevilágító oromzati körablak, a zárkőszerű vakolatrészek, a tégla, mint elsőrendű építőanyag megjelenése, a száraz pince, a szigetelés, a veranda, a tornácok, oszlopdíszek, padlásszobák.352  Mindezek folytán falun is egyre szélesebben terjedt 
el a padlásfeljáró, az alápincézés, a kő- és tégla lábazat, a nyílászárók és épületsarkok vakolat- és tégladíszítése.353 Vasúti mintára is terjedtek a hagyományos csorgók helyett az ereszcsatornák és házivíz-elvezető csatornaárkok, ülepítő gödrök. A vasút rövid idő alatt 
elterjesztette a szabadon álló árnyékszéket, amely vezetékes víz és csatornázás hiányában rendkívül higiénikus megoldásnak bizonyult.354 E fedett, kúttól messze kialakított, női-férfi fülkékre osztott, tetőcseréppel, helyenként díszített-ácsolt előrésszel ellátott vasúti illemhelyeket nevezték eredetileg toilett-nek.355 Az angolvécé elterjesztésében is élen járt a vasút, igaz, ezt paraszti használatban vízvezetékek híján nagyobb késéssel vették át. A vasúti laktanyák, műhelyek már a . század végétől megkezdték a korszerű fürdők kiépítését, ami a fürdőszobák mintájaként szolgált, s a dolgozók magasabb higiéniai igényeihez vezetett bár a 
20. században az államvasutaknál itt jelentős visszaesések következtek be, illetve otthoni fürdőszobák építése ebből – ugyancsak a szükséges infrastruktúra híján – közvetlenül nem következett még . A népi építészet majdnem minden esetben csak a funkcionális tárgyakat, megoldásokat vette át, például a tengerszint feletti magasság megjelölése az állomásépületeken sohasem vált népies gyakorlattá. 

                                                           

351 Orosz Károly : . 
352 Kubinszky Mihály : - .; Majdán János : . 
353 Sári Zsolt b: . 
354 Kubinszky Mihály : -16. 
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A kecskeméti határban számos ))-))). osztályú állomási épület mintául szolgálhatott lakó- és melléképületek átalakításához, építéséhez.356 A lakóházaknál is nagyobb hatással volt azonban a vasút praktikus, modern építészete a gazdasági épületekre: az áruraktár, az állomási vagy őrházi kút, a rakodó,  gabonaszín, pályafenntartási raktár, őrházi melléképület, marharakodó karámja, istállója, a nyeregtetős vasutas sütőkemence, a középlejárós szabadon álló pince és jégverem, tyúkól, disznóól, a szemétverem, a gazdasági udvar megoldásai, a kerítések, nyírt sövények, koromtűrő fafajták, kis díszkert padokkal, sőt a kandeláberen álló olajlámpások kivétel nélkül megjelentek főként módos paraszti és vasutasok lakta 
birtokokon. Sok mintaadó épület mellett fennmaradtak a korabeli mérnöki típustervek, melyek alapján a népi építészet kutatói minden részletre kiterjedő tanulságos összehasonlító vizsgálatokat végezhetnek. Még a szemétveremnek is komplett alaprajzot készítettek a vasútépítő mérnökök, hasonlóképp istállók, ólak jászlaihoz, etetővályúihoz, csatornáihoz, melyek aztán selejtezés vagy utángyártás útján széles körben továbbterjedhettek.357 

Az alépítmények, átereszek, csatornák, hidak, támfalak hatása elsősorban nem a népi építészetben, hanem a helyi közösségi építészeti emlékek technikájában jelentkezett. A vasút építészete általában is befolyásolta egyébként a magánépületek mellett a századforduló iskoláinak, közraktárainak, közhivatalainak építészetét is.358 – A világvárosi pályaudvarok, így 
az 1874-  között épült mai Nyugati pályaudvar épülete, mint az OMM korabeli legnagyobb pályaudvara, és a kecskemétiek fontos érkezési, átszállási pontja, bizonyára nagy ámulatra 
adott okot, de építészeti megoldásai érthetően kevésbé terjedtek tovább. A vasút nem csupán az építőanyagok kiválasztásának mintájául szolgált, hanem lehetővé tette könnyebb beszerzésüket. A vasúti áruforgalmi statisztikák jól mutatják például, hogy a tiszaugi vasútvonalon a só és tűzifa mellett az épületfa szállítása mennyire meghatározó 
volt.359 Az építőfa alkalmazhatósága Kecskeméten (szálfa a Tiszáról, illetve fazsindely a szolnoki fűrésztelepről  a vasúttal válik csak igazán könnyűvé és állandóvá.360 Korábban igen jelentős fahiány jellemezte az alföldi népi építészetet, a homoki erdők anyaga ugyanis rendszerint gyenge minőségű volt, ezért vagy a távoli szállításokra, vagy ennek híján akár a 
                                                           

356 A típustervek alapján készülő felvételi épületekre a „növekvő ház elve” volt jellemző, az első osztályú, míves felvételi épületeket rendszerint villák utánozták, a földszintes harmad-
negyedosztályúakat lakóházak. Kubinszky Mihály – Nagy Tamás – Turóczy László : ., -46.) 
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kert végében, kerítés mellett növő akácfára voltak utalva a parasztok.361 A Tiszáról nagy nehézségek árán, szekéren, közfuvarban szállították a mestergerendának, tetőszerkezetnek való fenyőszálakat.362 A vasúton könnyebbé vált a Tisza vidékéről a tetőfedőnád szállítása 
is.363 A lakitelek-tiszaugi rév szakaszon a learatott nádkévéket a pálya mentén fölhalmozták és nyíltvonali rakodással tették a vonatra. )gaz, akkoriban már, ismételten a vasúti alapanyag-szállítások következtében, a cserép terjedése volt alapvető, habár -as adat szerint még a lakóházak ,  %-a nádfedésű, s csupán ,  % cserépfedelű Kecskeméten.364 A tűzálló anyagok terjedése részint a vasútnak köszönhető azért is, mert a vasúti pálya mentén fekvő épületek tulajdonosait kötelezték és anyagilag segítették  a tűzbiztos falazat és tetőfedés kialakítására.365 A kecskeméti kisvasút építésekor például .  pengőt szántak a tűztávlatba eső épületek átfedésére s írásban rögzítették, hogy a tűzkárokért a város vállal felelősséget.366 Kötelezték továbbá az ingatlantulajdonosokat, hogy telkükön gyúlékony anyagokat ne tároljanak. Utalni kell a téglaégetők jobb vasúti elérésére és faellátására (a 

bugacmonostori szárnyvonal megsokszorozta az 1870-es évektől működő monostori téglaégető teljesítményét .367 Lakitelken téglagyári kisvasút is üzemelt 1905-1996-ig.368 A mész szállítása kapcsán mely hagyományosan Nógrád, Veszprém, Zemplén vándormeszeseinek közreműködésével jutott el a városba  a vasút innovatív szerepét jelzi, hogy már -ban a vasútállomás mellett létesített mészégetőt Herpai Gyula helyi lakos.369 Nagy tételben mozgott vasúton a cement is, a betonozás és például a házalap-készítés arányát emelve, ami a homoki területeken létfontosságú volt. A homokszállításra jellemző, hogy például a tiszaugi révnél  mm nyomtávú lóvontatású kisvasút létesült a kavics-homok vasútállomásra hordására.370 Könnyebben szállíthatóvá váltak nagyobb építőipari gépek, alkatrészek is, ami lassacskán modernizálta az építkezési eljárásokat is.371 A vasút segítette továbbá a középületekhez szükséges anyagok szállítását és az építőmesterek könnyebb mozgását is, közvetett szerepet vállalva a modernizálódó városkép megjelenésében. Az építőanyagok közt is volt példa olyan anyagra, melynek szállításába a vasút nem kapcsolódott 
be: a Duna-Tisza közén bányászott és főleg templomok, középületek így a kecskeméti református templom  falaiba beleépített darázskő vagy réti mészkő szállítására 
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vendégoldalakkal felszerelt kocsikat használtak,372 hiszen a többnyire kis, házi bányák közelében ritkán húzódott vasút, tehát az átrakások szükségessége és a kis mennyiségek miatt nem érte volna meg a vasutat bevonni. A réti mészkő értékét erodálta azonban a vasúton olcsón szállítható hegyvidéki építőkő. – A vasút áttörése mindenesetre ezekben a folyamatokban is fokozatos, nem robbanásszerű, amit jelez, hogy 1900-ban Kecskeméten az épületek  %-a még nád-, zsúp- vagy zsindelytetős volt, 90 %-a pedig földfalú.373 Az emeletes építkezés terjedésére pedig közvetve és lassan hatott a vasút, amit egyértelműen 
mutat, hogy Kecskeméten 1900-ban – más városokhoz képest kirívó adat! – 18 879 földszintes lakóház mellett csupán 54 egyemeletes és öt kétemeletes épület volt.374 Számos mintát szolgáltatott az otthoni fűtéshez, világításhoz, hogy  után fokozatosan elterjedt a vasúti kocsik fűtése: az )-)). osztályt forróvizes palackokkal, a )))-)V. osztályt kályhákkal melegítették; 1885-től pedig tökéletesedett a gőzfűtés is. Világításra petróleumlámpa, olajlámpa, gázlámpa, majd elektromos áram volt használatos.375 A fatüzelés elterjedését segítette az Alföldön a korábban megszokott szalma, gally, nád, törek helyett  a 
bugaci, majd nyárjasi és szikrai erdők vasutakkal ellátása.376 A széntüzelés elterjedését, és a fűtőolaj, benzin, gázolaj széleskörűvé válását is jelentős részben vasúti tömegszállítások biztosították -ben már  benzinkút is volt Kecskeméten .377 Amint az építészetben a típusépületek, úgy a vasúti lakáskultúrában a típusbútorok túlsúlya és egységessége volt megfigyelhető; és a kályha, falióra, kanapé, szék, fali csap is széles körben terjedni kezdtek előbb polgári, majd falusi otthonokban is.378 A polgárias gyáripari 
termékek (Thonet-szék, Thonet-bútor, könyvespolc és a rá való könyv  vasúton, eleinte főleg Bécsből, majd hazai gyárakból spricceltek szét.379 Közvetítő vagy mintaadó szerepet játszhatott még a vasút a villany bevezetésében, a rádió megszokottá válásában; e folyamatokban sokszor lépéselőnye volt a mozdonyvezetőknek.380 Mindezzel párhuzamosan általában a kézműves termékek aránya visszaesett, a régi bútorok pedig sokszor kiszorultak a 
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tanyákra, a melléképületekbe;381 ugyanakkor, mint már a Kézművesség fejezetben is utaltam rá, sok bútort, felszerelést kisiparosok gyártottak, főleg a hév-ek számára.382 Fontos még utalni a vasúti tematikájú, díszítésű lakberendezési tárgyakra, melyek vasutasoknál, a vasút tisztelőinél és rajongóinál olykor tömegesen fordultak elő: képzőművészeti alkotások, poharak, üvegek, bútorok.383 Megkerülhetetlen a vasút jelentősége a víznyerő berendezések korszerűsítésében. A vasútállomások és őrházak voltak a téglával vagy kővel kirakott ásott kutak jellemző mintái, továbbá mindenhol jellemzőek voltak a kútházak, faléces keretű kávák, fa vagy bádog védőtetők, bádogvödrök, láncok, a . század végétől pedig a kerekes kutak. Az állomási 
kutak úgy működtek, hogy a felhúzott vizet a kávába öntötte az utas, és aztán az ebből kivezető csatornából kényelmesen ihatott. Egy emberöltő alatt elterjedt az országban ez a kúttípus, nagy szerepet töltve be a vízzel terjedő járványok visszaszorításában.384 A rossz fúrt kutak miatt különösen sokat szenvedő Kecskeméten a . században  kolerajárvány dúlt  különösen jelentős innovációk voltak a vasúti jellegű kutak. Sőt, -től a mélyfúrású, -től az artézi kutak is elterjedtek, sokfelé éppen a vasútállomáson vagy a vasúti parkban.385 Kecskeméten például a híres Kaszap-kutat – mely a vasútállomás mellett volt, s fontos 

szerepet játszott az utasok ivásában és a város ellátásában is, ám az 1870-es években vize 

leromlott – pótolták ilyen modern kutakkal.386 Német területről érkezett a vasúthoz a kisebb akár mobil  szélmotorok alkalmazása víznyerésre,387 mely paraszti környezetben is 

elterjedt, illetve falusi közkutakat is építettek ebben a stílusban, s néhol máig használatos 
(Lakitelken például a kétezres évekig működött egy szélkerekes kút a mozi melletti téren).  Kedvelt és szerteágazó témakör a népi építészetben a másodlagos tárgyfelhasználás, aminek gazdag formáit lehet összegyűjteni a vasúttól származó, megváltozó használatú tárgyak kapcsán is. Már a századelőn használták különféle vityillóknak, ólaknak a leselejtezett 
teherkocsi-szekrényeket,388 az 1970-es évektől pedig rohamosan terjedtek a nyaralóként, fészerként hasznosított kiszuperált vasúti kocsik; a vasvázasak mindig sokkal keresettebbek 
voltak, mint a régi favázas vagonok.389 Sokszor magasítás céljából és beázás ellen lábakra 
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helyezték őket, különösen, ha fatárolónak, vagy víz menti horgásztanya funkcióban hasznosították őket. )lyenkor feljárásra szolgáló létrákkal, szúnyoghálóval, állandó tüzelőberendezésekkel bővítették őket; esetleg a villanyt vagy vizet is bevezették. Ha baromfiólnak használták, kislétrát támasztottak hozzájuk s minden szempontból egy hagyományos tyúkólhoz hasonlóan rendezték be őket. Sokszor az ajtót, ablakot elfedték, 

befalazták, bedeszkázták, vagy lefüggönyözték. A talpfákból hidacskát készítettek, vagy felhasználták házfalazáshoz, „jól bekátrányozva szinte örök élet”. Akik nagyobb mennyiségben jutottak hozzájuk, osztályozták őket, s a régi, korhadt talpfából, sürgönykaróból tűzifa lett, a jobbakból hídlásgerenda, kerítéságas, szarufa vált. Kétszázas szöggel összetákolva tárolóknak 

is alkalmasak. A bazalt- és andezitőrleményből, betonaljból járda, bejáróút készült, sőt utóbbi házgerenda- vagy kerítésként is tovább élhetett. A vasúti sínek darabjai kitűnően használhatók üllőnek vasverésre, szerszámok kikalapálására. De készült már vasúti sínekből emlékkereszt is háborús események, haláltáborok mementójaként például hortobágyi emlékmű . A gőzmozdonyok kazánjai különösen az Alföldön igen kedveltek házilagos pálinkafőző berendezésnek, továbbá a melegházi kertészethez, újabban fürdőmedencék fűtéséhez; a vasúti kocsik termosztátjai pedig akváriumfűtéshez. A gőzmozdonyokban visszamaradó salak cementtel kiegészítve salakbeton falazáshoz volt használatos.390 A váltó- és mozdonylámpások megjelentek fészeren, házormon, kerti kandeláberen egyaránt. Veres Péter is szemléletesen írta le az illegálisan, elszámolási trükkök útján a vasúttól a vasutasok birtokába került tárgyak: drót, léc, gerenda, deszka utóéletét, főleg épületekbe beépítve.391 A felszámolt vasútvonalak állomásépületei, őrházai lakás- vagy melléképületként – néha sok évtizednyi enyészetet követően – hasznosulhatnak; például a tiszaugi régi állomást 
napjainkban újították fel s alakították ki lakáscélra. Sok épületet, főleg őrházat a kiköltözéskor vagy később illegálisan, időnként barbár módszerekkel  félig lebontottak, a nyílászáró-kereteket, rézkábeleket kitépték a falból. A megszűntetett nyomvonalak sorsa 
lehet a teljes szanálás, vagy földút, kerékpárút, országút szerepében tovább élnek, ilyenkor a rajtuk létesített kisebb hidak, átereszek általában tovább őrzik funkciójukat. 
A rendszerint típusbútorokkal felszerelt szolgálati lakásokat, míg a vasút tulajdonában álltak, 
illetve vasútüzemi célt is szolgáltak, nem lehetett átalakítani, hanem alkalmazkodni kellett lehetőségeihez. Az állomásokon lévő szolgálati lakások rendszerint kellőképpen tágasak voltak az állomások emeleti, állomásfőnöki lakásai legalább  szobásak), s korszerű higiéniai és lakhatási feltételek szerint alakították ki őket: gyakran villany volt bennük, fürdőszobával, 
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tágas, levegős, világos helyiségekkel.392 A vidéki kis forgalmi irodákat népies berendezési tárgyakkal: képekkel, abroszokkal, virágokkal színesítették a beosztott dolgozóik. A civilizációtól távol élő pályaőrök őrházainak építészete is értékelhető néprajzilag.393 A (ÉV-vonalak építésekor az épületeket a városi téglagyár téglájából emelték,394 annak idején egyszerűnek, de korszerűnek számítottak, nem véletlen, hogy számos példányuk máig lakott. Míg az állomások szolgálati lakásaihoz rendszerint 400 m2-es, addig az őrházakhoz rendesen 

1000 m2-es kert tartozott.395 Az őrházak napjainkra legfeljebb kívülről őrzik eredeti kinézetüket, az egykori típusbútorokat pedig rendszerint már a két világháború között selejtezték belőlük. A telekelrendezés kapcsán egyrészt meg kell említeni, hogy a települések, telkek rendszerint „a hátukat” mutatják a vasútnak, ezért zárt településen sehol sem jellemző, hogy ha közút nem vezetett a vasút mellett, akkor „felé fordultak” volna, hanem ilyenkor a gazdasági 
udvarokra, hátsó kertekre látni a vonatablakból: a helyi érdekű vasutak törzsutasai számon is tarthatták, ki mit termeszt, hány állata van az ólba bekötve; volt, akit zavart is ez, és különböző takaró megoldásokkal élt, például náddal vagy lombos ágakkal. Tanyák esetében viszont mindenféle telekbeosztás és épület-elrendezés megfigyelhető; ha később épültek ki, mint a vaspálya, akkor a lakóépületet már rendesen a telek vasút felőli végében helyezték el. Sok nehézséggel járt egyébként a vasúti pálya mellett lakni: nehéz volt megszokni a speciális szabályokat, melyeket az éghető anyagok tárolásával, földmunkák végzésével, fadöntésekkel, hordásokkal kapcsolatban megköveteltek.396 Vasút menti telkeken zajló magánépítkezéseknél ki kellett kérni a megyei hatóságok véleményét, melyek küldöttséget rendeltek ki a döntéshez.397 A vasút a legegyszerűbb ügyek intézését is képes volt rendkívüli mértékben bürokratikussá tenni, a gazda a várost, a város a jogügyi bizottságot, az a vasútigazgatóságot kereste fel, majd ugyanígy visszafelé, s a végén vagy nem adtak engedélyt, vagy elévült az ügy, vagy a gazda saját kárára végezhette el, amit szeretett volna.398 A KGV jóval egyszerűbb, humánusabb módszerekkel dolgozott: ma is többek közt emiatt javasolják sokan térségi vasutak kialakítását.  Sokan mindenesetre itt is rendszeresen szabályt szegtek: a többszörös 
                                                           

392 Kubinszky Mihály : .; Csárádi János : .; Lovas Gyula : passim 
393 (alas György 1: 47. 
394 (orváth Ferenc a: . 
395 (orváth Ferenc : .  
396 Schwarzenberg – Baumgartner 1851. 
397 BKML. IV. 1504/c. 1855. 9. 416. 
398 Például a Kecskeméttől délre futó Gát-ér vasúti átereszének nem megfelelő kialakítása miatti elöntések kapcsán a gazdák saját költségükön járhattak el, a hivatalos ügy lefutása után. BKML . IV. 
1903/a. 1874. 227., 564.) 
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kihirdetések ellenére is építkeztek vagy éghető anyagokat tároltak a vasút mellett, noha kezdettől minimum  öl távolságot rendeltek el.399  

 

IV. 2. A vasúti időmérés hatásai a köznépi időszemléletre 

Az időzónák bevezetéséig Európában szinte megszámlálhatatlan helyi idő volt, ennek részbeni egyszerűsítésére  féle vasúti időt vezettek be. Magyarországon belül is többféle időzónát tartottak számon, ez számos zavart okozott; az ország nagy részén, így Kecskemét környékén a budapesti helyi idő volt használatos, amit a menetrendekben is igyekeztek egyértelműsíteni,400 ez  perccel több, mint a mai CET Közép-Európai )dő , s 18 perccel volt korábbi a prágai időnél; az átállás a határállomásokon, például Marcheggnél történt. A 
greenwich-i időzónákat . október -jén vezették be a magyar vasúton és a közéletben , 
a vasúti és polgári idő egységesítése azonban évtizedekig eltartott, például Nyíregyházán csak 
1904-ben állították át a templomi toronyórákat a helyi időről a zónaidőre .401 A népies időhasználatot, időszemléletet korábban az égitestek járása, a mindenkori elvégzendő munka, például az állatok szükségletei irányították, s jelentős volt az évszakok módosító szerepe. „A vasút igen alkalmas óramutató” – írja Tömörkény annak kapcsán, hogy a vonatok menetrendszerűsége fokozatosan az időszemléletet is átformálta: a korábbi természetes időkép, a miatyánknyi idő, fahegyében jár a nap, feljött a tarhonyaszárító csillag a Nap  kifejezések helyett a polgárias pontosidő-alapú beosztást kellett elsajátítania annak, aki el akarta érni vonatját. Meg kellett tanulni a percnyi pontosságú idő használatát korábban a hajózásnál is csak órákban számoltak , a menetrendi táblák olvasását a megfelelő lábjegyzetekkel, oszlopokkal együtt, s magát a pontosságot, hogy a vonat nem vár.402 A vasút naponta a hamburgi csillagvizsgáló intézettől kapta az órajelet, majd távírdáin át minden délben ehhez igazította az állomási órát majd a vasutasok zsebóráikat,403 az utasok és a nép pedig azután ezekhez a sajátjait. Minden állomáson az indóházi óra404 alapján indultak a vonatok, ezért az utasnak a saját óráját lakóhelyének állomási faliórájához volt célszerű beállítania. Paraszti háztartásban az első időjelzők rendszerint az ingaórák voltak, 
                                                           

399 BKML. IV. 1504/c. 1857. 6973. 
400 „A budapesti idő az irányadó” – szerepelt a menetrendek bevezető mezőiben. 
401 Menetrend 1879.; A Pallas Nagy Lexikona 1893- : XV). ., .; Frisnyák Zsuzsa : . 
402 Ehn, Billy – Löfgren, Orwar : . 
403 Kárpáti János – Kada Elek : )). .; Rákosi Jenő et al. szerk. : . 
404 Az indóházak mechanikus óráit szerződtetett pályaórások tartották karban és végezték el utánállításukat; az -as évektől a villamos órajelek elterjedésével szorultak vissza feladataik. Az eredetileg régi ornamentikájú, esztétikus, láncos vagy tartóvasas, kerek órákat a szocializmus igénytelen, hangosan kattanó percmutatójú négyszögletes dobozórái követték. 
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melyek a vasút hatására elterjedtek a háztartásokban sokszor éppen ezért mozdonnyal vagy más vasúti szimbólumokkal a számlapjukon , sőt kisebb helyeken a templomtornyok órái is 
csak ekkoriban jelentek meg.405 Óra még a második világháború után sem minden családban volt, illetve mezei munkák idején mások is számítottak a vonat zakatolására, füttyére, látványára az idő múlásának jelzésére.406 A vasút miatt átalakuló időszemlélet is hosszadalmas, konfliktusoktól sem mentes folyamat 
volt. Kisfaludy Sándor -as naplóbejegyzésében írja: „De mégsem jósolok jövőt a 

vasutaknak, mert a nemes uraktól nem lehet megkívánni, hogy arra az órára készen álljanak az 

állomáson, mikor indulni akar a vonat.”407 A pontos időt tartani képtelen uraknak egyébként a . században még többféle kiskapu állt rendelkezésére, ha a vonat elment az orruk előtt s a következő csak sok óra múlva vagy másnap indult. Egy anekdota szerint „Gróf B.” például, miután vonatját lekéste, kérlelte az állomásfőnököt, hogy a rövidesen induló tehervonattal 
utazhasson el, ám azon csak állatkísérők utazhattak, mire a gróf hazaszaladt a borjáért, s vele utazott el állatkísérői minőségben.408 A vasút másként is közreműködött a köznépi időszemlélet átalakításában. Egyrészt az éjjel-
nappali vonatforgalom és a nagyobb állomások megállás nélküli élete lehetővé tette az éjszakai, illetve többnapos, megszakításoktól mentes utazásokat, másrészt a hagyományos időszemlélettel szöges ellentétben állt, hogy a vasúton a munka, a mozgás éjjel is zajlik. A 
vasutasok fordarendszere, váltott műszakjai, hosszú egyszeri szolgálatai, majd nagyobb szünetei (12-24, 24-  óra  is hozzájárultak a hagyományos időszemlélet egységességének, tiszteletének felbomlásához; főként, hogy a vasutasok műszakjai másodállásokat, háztáji gazdálkodást és további kapcsolódó gazdasági előnyök szerzését is lehetővé tették.409 Az elmúlt -  évben a nem munkával töltött idő mennyisége példátlanul megnőtt: míg a tradicionális társadalmakban a munka alakítja az időt, és ebbe beleékelődnek rövid, spontán szünetek, társadalmi interakciók, addig az újkori társadalmakban élesen elkülönül a munka- és nem-munkaidő. Az -es évektől többek közt a vasutas szakszervezetek gyarapodó nyomására kezdtek kialakulni a sokasodó állami és egyházi munkaszüneti napok.410 A vasút másfelől a szabadidő-eltöltés többféle módját alakította ki, illetve tette lehetővé a gyors személyi mozgás által ld. ott . 
                                                           

405 Majdán János c: . 
406 Kocsis Gyula ugyanakkor felhívta a figyelmemet arra a tényezőre is, hogy már az -as években sok olyan községben is találni parasztházakban faliórát, ahol még nincsen vasút, például Csömörön. 
407 Sági Ernő Miklós – Sági János : ). . 
408 Sági Ernő Miklós – Sági János : ). -110. 
409 Granasztói Péter : .; Bali János : -92. 
410 Granasztói Péter : -107. 
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IV. 3. Táplálkozás A megváltozó táplálkozási helyszínek, divatok és szokások kapcsán mindenekelőtt a vasútállomásokon és környékükön kialakult vendéglátó egységek szerepét kell kiemelni. Ez az innováció közvetlenül okozta a csárdák pusztulását, már a . század végén is csak a fogyatkozó számú gyalogos, szekeres vásározó, kupeckedő, fuvarozó emberek használták őket. Korábban Kecskemét határában a Szikrai és a Fehértói csárda volt a legnépszerűbb, továbbá a szentlőrinci, szentkirályi, pusztaszeri, vacsi, borbásszállási, Kaparás csárda – a vasút közelében lévők hamarabb; míg a vasúttól távoliak tovább maradtak fenn. 411 Számos legális és illegális vendégfogadóhely-típus mellett legjellemzőbbek voltak a „pályavendéglők”, „vasúti restauráciák”, „restik”. Üzemeltetésükre nyilvános pályázatokat írtak ki,412 némelyikük, illetve a restik láncolata általában is jelentős hírnévre tettek szert.413 A naponta változó menük és á la carte ételek közt jellegzetes és újszerű  volt a tányérról lelógó bécsi szelet, a fasírozott, az óriáspogácsa, az italok közt a csapolt sör igaz, Trianon után csökkent a fogyasztása), a fröccs, a szódával higított málna- és eperszörp, valamint Kecskeméten különösen is a Zwack Unicum. Az asztalterítés eleganciája, a kockás terítő, a kiváló konyha, gyors kiszolgálás és zónaadagok miatt közreműködtek az étkezési szokások, etikett átalakulásában felgyorsulásában  és a felsorolt új táplálékok köznépi elterjedésében. Eleinte csak nagyobb állomásokon nyíltak pályavendéglők, -ben viszont már 116 db működött a Kárpát-medencében. A felvételi épületben vagy önállóan az állomás meghosszabbításában helyezkedtek el, a vasút bérleti rendszerben működtette őket, megbízható, rátermett bérlőkkel. Átszállók és helyiek egyaránt használták, néhol a helység első és egyetlen éttermeként színes forgatag jellemezte őket átszálló, esetleg híres utasok . 
Demokratikus intézmény volt, bárki igénybe vehette, ráadásul olcsónak számít, így a helyi elit és a parasztság együtt étkezhetett, találkozhatott benne. További innovációk is kapcsolódtak hozzá, például elsők közt állítottak bennük karácsonyfát. – Az egyre rövidebb átszállási idők 
miatt 1889-től a vonatokba sorozva is megjelentek étkezőkocsik; továbbá mindig fontos 
cselekvésforma maradt a hideg élelem fogyasztása a vonaton, eleinte inkább hosszadalmas, szinte rituális módon, később egyre inkább a célszerűségnek, hatékonyságnak alárendelve 
(például otthon készített szendvicsek általánossá válásával). A második világháborúig fénykorukat élő restik utódjai 1948-tól az Utasellátók (gúnyosan 
ittasellátók  romló színvonallal, fasírozottal, utasellátó szelettel, szendviccsel, kocsonyával, 
                                                           

411 Nagy Czirok László : .; Balanyi Béla : .; Antalffy Gyula : .; Dankó )mre : .; )ványosi Szabó Tibor : 356. 
412 BKML. IV. 1504/c. 1855. 9. 419. 
413 Frisnyák Zsuzsa: : . 
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pogácsával.414 A hatvanas évektől az általános leépülés, bezárás, büfévé válás volt a sorsuk 

(helyettük állóbüfé, népbüfé szerepkörű igénytelen bodegák létesültek a nagy budapesti pályaudvarok mintájára .415 Az 1970-es években automatizálással is igyekeztek kiváltani őket: a „(ideg ételek, büféáruk, cukrászsütemények, üdítő italok” feliratú Utasellátó automaták azonban kevésbé váltak be. Az Utasellátó tovább élt még néhány expressz- és gyorsvonat büfékocsijaiban, itt sem okoztak azonban átütő sikert, napjainkra belföldön többnyire meg is szűntek. A kecskeméti restikről viszonylag kevés információt sikerült felkutatni; nem minden tulajdonos neve maradt fenn, mindenesetre a menetrendek, újságreklámok alapján a 
legnagyobb élet az -30-as években, Ketter Ferenc és Prácser János idejében zajlott az állomás északi oldalán található vasúti étteremben.416 Az 1950-es években ez is Utasellátóvá alakult,  után pedig fokozatosan rossz hírű, az állomás életét inkább megkeserítő, mint segítő kocsmává züllött.  Kecskeméten viszont már  óta maradtak fenn adatok a vasút generálta forgalom egyéb vendéglátóhelyekkel való kiszolgálására; miként a vasút kapcsán általában is terjedtek a kocsmák, fogadók, kávézók. Például Soós Lajos -ben „a vasút melletti szőllejében egy 

kényelmes vendégfogadó építtetésére engedelmet akarni kér”; „a pákai pusztai vasúti 

állomásnál lévő felügyelő a  Közönség beleegyezésével az átutazó vendégek ellátása végett 

bormérést szándékoznék felállítani, és ezért a közönségnek  pftot fizetni haszonbér fejében”. )llegális bormérésekről is érkeztek bejelentések például vasúti őrházaknál, ezek sorsa az örök tiltás volt.417 Fél-illegális bögrecsárdák a kisvasúton és néhány hév-állomásnál is létesültek. Ezekben a helyi nevükön  restikben az állomás szomszédságában élő vagy helyet bérlő szőlősgazdák mérték borukat. Közkedveltségük az egykori csárdákéval vetekedett.418 Törökfáin népies ételkínálattal, elterjedt hitelintézményekkel, a vasutasok speciális előjogaival működött évtizedekig egy példányuk; e bögrekocsma létesítésében Keller János fehértói kocsmáros volt az úttörő, aki korábban is üzemeltetett már kiskocsmát a szekérút mellett, s szerencséjére a kisvasút állomása éppen háza mellett épült fel. A jegyzőkönyvek vonatkozó részletéből kiderül, hogy idejében felmérhette a kínálkozó lehetőséget: „Keller 

János fehértói lakos kéri a közlekedő vonatok menetrendjét úgy megállapítani, hogy Fehértón 

minden vonatnak  perc tartózkodása legyen, mivel ingyen adott az állomásnak területet és 
                                                           

414 Burget Lajos 2008. 
415 Mezei )stván szerk.  : .; Majdán János : .; Majdán János c: - .; Sári Zsolt 
2011a: 5- .; Sári Zsolt b: . 
416 Kecskeméti Lapok passim; Menetrend 1930. 
417 BKML. IV. 1609/a. 1853. II. 369.; 1854. I. 228.; 1855. I. 190-191. 
418 A vonatokon viszont nem volt büfékocsi, kivéve a nyári időszak turistavonatain, ezek használata azonban a köznép körében ritkaságszámba ment. 
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jelenlegi menetrend mellett a kocsmája sokat veszített forgalmából. )gazgatóság méltányolja 

kérvényező kérelmét és az új menetrendnél esetleg figyelembe is veszi.”419 Már a pár hétre rá életbe lépő téli menetrend bizonyította, hogy a menetrendszerkesztők tartották a szavukat.  

A kisvonat Rávágy téri végállomásán fél évvel a forgalom beindulása után megalakult az első élelmiszerbódé, melyet Molnár János vállalkozó a kisvasút területén épített fel és vezetett évtizedekig.420 A következő években is sorban nyíltak az utasok fokozódó igényeit és a helyi nép vállalkozó kedvét bizonyító kisebb-nagyobb, legális és illegális üzletek. Amint az országban sokfelé, rendszerint különleges vagy egzotikus árukkal is kívántak szolgálni,421 vélhetőleg abból a megfontolásból, hogy a tanyasi, ilyesmit legfeljebb hírből ismerő rétegek számára ellenállhatatlanok lesznek. Kisebb tőkével rendelkező árusok csupán egy-egy négyzetméteres árusítóhelyet foglaltak le, hogy kosárból áruljanak cukorkát vagy déligyümölcsöt. Az egyre rangosabbá váló végállomáson kívül azonban a vonal távolabbi állomásain is megindult a fejlődés. Egy szanki cukrászember fagylalt árusításába fogott a 
peronokon (például Bugacon) a nyári hónapokban.422 Később mások is építettek kétkerekű 
fagylaltárusító kocsikat, rendszerint házilag, taligákból átalakítva s jéggel feltöltve őket, mellékjövedelemként, forgalmasabb időszakokban árusítva. Bugac és Bugacmonostor állomásokon, a Kecskeméti )degenforgalmi )roda szorgalmazására – inkább a turistaforgalom kiszolgálására, mint a helyi utasok vonzására – „vasúti buffet” kialakítására került sor, melyet gazdaságossági okokból a helyi szolgálattevő volt köteles vezetni, szükség szerint családja bevonásával.423 Matkón egy lakos a helyi váróbódét kívánta szatócsbolttá alakítani – ez azonban annak kicsiny mérete miatt nem volt megvalósítható.424  

Mindezzel párhuzamosan általánosságban a népi táplálkozás hagyományos formáinak leépülése, az önellátás mértékének visszaesése figyelhető meg a vasúthálózat hatására, például a házi kenyérsütés drasztikusan csökkent annak ellenére is, hogy a vasút korszerű kenyérsütő kemencéket terjesztett el, melyekben ízletes kenyeret, lepényt, süteményt lehetett készíteni. A paraszti háztartások kezdetben kevesebb dolgot szereztek be boltokból 
(például só, cukor, bors, fahéj, vanília, petróleum, gyufa , vagy egyáltalán bármilyen külső forrásból, a vasút ezt forradalmian átalakította. Az ismert történelmi kataklizmák visszaeséseitől kísérve ugyan, de egyre több lehetőség nyílott falun, tanyán is városias nyersanyagok beszerzésére, egzotikus áruk elérésére a déligyümölcs például már  táján 
                                                           

419 BKMÖL. X). . A. . . IX. 11. 
420 BKMÖL. X). . A. . . X. . 
421 Majdán János . 
422 BKMÖL. X). . A. . . V)). . 
423 BKMÖL. X). . A. . . V. . 
424 BKMÖL. X). . A. . . V). . 
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elterjedt, s követte a rizs, ritka fűszerek, gyarmatáru, kávé, kakaó , ezáltal növekedett a fogyasztási szükséglet, a választékosság igénye. A kényszerből tartósított készárukat 

(tartósított hús, aszalt gyümölcs) a friss, ízletes áru váltja a vasút révén friss hús, gyümölcs, tejtermék stb. . A háztartások egyre sűrűbben szereztek be árut, ezáltal kevésbé tartalékoltak, 
raktároztak, ami egészségesebb táplálkozást, ám adott esetben a készletek kiürülését, szükséghelyzetet, illetve általánosságban az egyéni függőség és kiszolgáltatottság emelkedését eredményezte.425 A vasút kapcsán monarchia-szerte átrendeződött az élelmiszer-feldolgozás, mindenütt 
nagyüzemi módszerek jelentek meg, kiszorítva a hagyományos népi tudást. Szemléletesen példázza ezt a malomipar átalakulása.426 Elterjednek az iparvágánnyal ellátott nagyteljesítményű gőzmalmok, s a korábbi szárazmalmok Kecskeméten utcányi volt belőlük , szélmalmok a határban több tucatnyi állott) egyre marginálisabb szerepűek, inkább csak tanyai lakosok használják már őket, a húszas-harmincas években már csak darálókként, végül megszűnnek.427 A hajómalmok a Tiszán -től a . század végéig dolgozták meg a kecskeméti gabonát; az alpáriak -ban, a folyószabályozás befejeződésekor már így panaszkodtak: „ezelőtt  évvel még  vizi malmunk őrölte 

Félegyháza és Kecskemét gabonáját”, azonban már ők járnak Kiskunfélegyházára őrletni, mert – részben a Tisza-meder eltávolodása, részben a vasúthálózat elvonó ereje miatt – saját malmaikat sem éri meg fenntartani.428 

A táplálkozás kapcsán is utalni kell a dolgozat más pontjain részletezett folyamatok vonatkozó aspektusaira: a város környékén jelentős pincegazdaságok alakultak a vasúthoz is kapcsolódva, jelentősen módosítva a borfogyasztási kultúrát, emelve a bor minőségét, illetve mivel a bor szakszerű bértárolása is lehetséges volt, így a bort nem kellett többé 
Kecskemétről távoli pincékbe elszállítani.429 A hűtőgépek megjelenéséig a vasút lehetővé tette az egyszerű jégszállítást: tavakról, hideg teleken a Tiszáról vendéglőkhöz, nagygazdákhoz, urakhoz, mészárosokhoz, hentesekhez, kórházaknak vagonszám hordták a jeget.430 Enyhe 

teleken pedig Erdélyből rendelt a város -7 vagon jeget, hogy elkerülje a tavaszi hűtési problémákat.431 A vasút közvetve segítette a jobb minőségű vizek vételét, kerekes és ártézi 
                                                           

425 Fél Edit – (ofer Tamás : .; Erdősi Ferenc a: .; )ványosi Szabó Tibor : .; Majdán János : .; Majdán János c: .; Sári Zsolt b: . 
426 Praschinger, Harald 1989: 113. 
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kutakkal a korábbi rossz minőségű salétromos ivóvizek helyett, valamint lehetővé tette a 
nagy távolságú gyógyvíz- és ásványvízszállítást. 
 

IV. 4. Viselet Jelentős volt a vasúti egyenruhák szerepe;432 a vasutasok a legnépesebb egyenruha-viselő társadalmi csoportként általában is a hivatalos ruházat, munkaruházat széles körű terjesztői 
voltak. Kialakulásához az vezetett, hogy a vasutasok szerették volna, ha legalább az utazó publikummal kapcsolatba kerülő dolgozók könnyen felismerhetők lennének egy közös formaruha által - először a Monarchia Bécs–Gloggnitz vonalán -ben kérvényezték egyenruha viselését. Az egyenruhák változatos történetét végigkísérték a vasutasok igényei, 
az elegancia, a reklám és időnként a hazafiasság szempontjai is. Baross egyenruha-rendeletéhez kötődik például  a híres „szárnyas kerék”-szimbólum, fölötte pedig ott ékeskedtek a szent korona jelvényei is, rangfokozat szerinti karkötővel. Az egyébként osztrák jelmeztervező direktorokat foglalkoztató Osztrák Államvaspálya Társaság is gyártott magyaros, vitézkötéses atillákat, hogy elnyerje a közvélemény rokonszenvét. Nem mindenki kapott egyenruhát, csak a magas beosztásúak és az utasokkal kapcsolatba kerülők a közönséggel való pozitív kapcsolat, tekintély erősítésére.433 Az egyenruha presztízst biztosított viselőjének, különösen kiemelve a magas rangúakat az állomásfőnöktől felfelé  a társadalomból a megfelelő rangfokozatokkal virágok, arany-ezüst zsinórok .434 Egy pályaőr -es vallomásában így fogalmaz: „Az egyenruha a vasutasoknál 

olyan, mint a katonáéknál az oldalfegyver, nem a személyt respektálják olyan nagyon… magától 

értetődő, hogy katona fegyver nélkül, vasutas pedig egyenruha nélkül nem létezhet .”435 Az utazóközönség ismerte és figyelte a rangokat, melyek a köztisztelet és a párválasztás szempontjából is szerepet játszottak. „Látványosságszámba ment az állomáson átrobogó 

gyorsvonat, az aranygalléros állomásfőnök, s az arra sétáló …  lányok szívét megdobogtatta a 

fehérkesztyűs, snájdig forgalmi szolgálattevő. A gyorsvonati mozdony ablakából kihajló 

nyakkendős masiniszta, a dámák szolgálatára mindig készen álló, adjusztált saját alakjához 

igazított  egyenruhát viselő kalauz egy távoli világ képviselőjének tűnt.”436 A vasutasok pedig 

igyekeztek e presztízsből mindinkább profitálni, a századfordulón például számos pályamunka érkezett különböző, vélt presztízsnövekedést okozó egyenruhatervekről. A 
                                                           

432 A vasúti egyenruhák történetéről, változásairól: Frisnyák Zsuzsa .; Stipanitz, Laurenz 1997. 
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hivatalnokok az 1890-es években sokat lobbiztak a díszegyenruháért, kardviselésért, mondván, mindezek délceg megjelenést kölcsönöznének, „auktoritásunkat minden irányban 

növelné”, „az utazóközönség sem tekintene bennünket többé engedelmes és köteles szolgának, 

ha rangunk, társadalmi állásunk …  érvényre jutna”.437 A korabeli diskurzusból kitűnik, hogy az egyenruha nem csupán praktikus vagy kötelező szolgálati holmi, hanem ünnepi viselet is egyben.438 Egy-egy település vasutasai munkán kívül, presztízsből is rendszeresen viselték az egyenruhát, illetve a túl korai elkoszolódás, elhasználódás elkerülésére – osztrák mintára – több vasúttársaságnál elkülönültek az egyszerűsített szolgálati ruhák és az eleve ünneplésre szánt díszuniformisok.439 Az egyenruha 

helyes viselése halálosan komoly etiketthez kötődött, akárcsak a rangfokozatok betartása, és az ezekhez kapcsolódó helyes illem és magatartás.440 – Az egyenruha a szocializmusban – később kifejtett okokból – elértéktelenedett, sokak szerint szégyellni való dolog lett. 

Sok helyütt, főként jellegzetes vasutas településeken – például Turán, Pécelen – valósággal népviseletté vált a vasúti uniformis; Kecskemét környékén azonban nem sikerült a szokás általános jellegét bizonyítani, noha itt is szívesen viselték sőt van, aki máig viseli például focimeccsen . Ünnepi viseletté alakulása által közreműködött – hasonlóan a huszárruhákhoz – a magyar nemzeti tudat, a hazafiasság erősítésében is: ezt emelte a több vasúttársaságnál rendszeresített magyaros mintájú ruházat, atilla, a kalapon nemzetiszín forgó stb.441  A vasúti uniformis és városias egyenruhák ünnepi terjedése mellett a néprajzi irodalom foglalkozott a vasutas feleségek népviseletes piacozásával is, mint márkajellel, branddel, főként a Galga-mentén.442 A jelenség Kecskemét határában és piacain is előfordult. A vasutas feleségek és kofaasszonyok  vasúton kényelmesen, a ruhák koszolódása, összegyűrődése 
nélkül megközelíthették a nagyvárosi piacokat, ahol viseleteikben áruik falusi, minőségi származását hangsúlyozták. A piacozó nők esetében ez sokszor nem a hagyományok autentikus továbbélését jelentette, hanem (nem-autentikus) visszaöltözést a népviseletbe.  A gyári készruhák nagyüzemi szállításával és a megváltozó életmód terjesztésével többek közt a polgárias vasúti ruházati divatok által is, amire önálló üzletek létesültek nagyobb városainkban  a vasút egyébként a hagyományos paraszti viseletek tömeges levetését sürgette. Flórián Mária a parasztság tárgyi környezetét a vasútépítések előtt és után elemző 
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tanulmányában felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a gyöngyösbokrétás falvak kétharmada vasút nélküli település volt, vagyis a gyári kelme, ruha beszerzése nehezebb volt, s így lassabban halt el az egykori hagyomány. Másfelől, noha nagyságrendjét tekintve sokkal kisebb mértékben, a vasút segítette a jobb gyári, nyugat-európai alapanyagok terjedését 

(például a Sárköz híres . századi viselete kapcsán).443 

 

IV. 5. Sport, népi játékok 

A vasútnak jelentős szerepe volt egyrészt számos polgárias szórakozási mód, városi minta adaptálásában, például a biliárd, kugli, teke gyakran vasutas művházakban jelent meg először. A kecskeméti vasutas művelődési ház alagsorában is tekepálya, pingpongozási lehetőség volt, rendszeres kártyapartikat, sakkversenyeket rendeztek; különösen szerették a vasutasok a 
schnellversenyeket (5-  perces gyorsított sakkpartik .444 Legnagyobb hírűek mindazonáltal a 
vasutas focicsapatok (például Debrecen  voltak. Kecskeméten kevéssé volt jelentős a fociélet, a legfontosabb a MÁV SE futballcsapata megszakításokkal -  között működött ,445 futballpályája a műkertvárosi vasúti sorompó közelében helyezkedett el Balanyi Miklós pályagondnok szolgálati lakásával . A vasút jelentősen közreműködött a megyei és országos tömegsportélet sőt újkori olimpiák  kialakulásában, amire a sportantropológia kutatói egyéb szempontok mellett talán kevésbé szokták felhívni a figyelmet. A sportcsapatok, versenyzők ugyanis könnyen, túlzott előzetes kifáradás nélkül el tudtak utazni a fogadó csapat településére. A szurkolók pedig szervezett formában is, lefoglalt kocsikban vagy különvonatokkal  követhették őket a meccsekre; a magyar válogatott sportcsapatok mérkőzéseire pedig az ország valamennyi tájáról jelentős népességet lehetett mozgósítani. Sokszor a vasútállomáson búcsúztatták és köszöntötték drukkerei a sportolót, illetve a csapatot. Szárits János és Vermes Lajos például több ízben vasúton ment Szabadkáról különböző kerékpárversenyekre biciklijüket is feladva : egy belgrádi versenyről „Szabadkára visszatérve szurkolók várták Száritsot a vasútállomáson, akik az erre az alkalomra felkért Önkéntes Tűzoltóegylet zenekarával ünnepelték sikerét”.446 

A vasút, mint játék számos népies és polgárias játékmódban megjelent. Nem szabad alábecsülni a vasútmodellezés jelentőségét, mely egyrészt egyszerű házilagos barkácsolásokkal, kisipari módszerekkel zajlott, másrészt a . században a nagyipari 
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játékgyártásra is nagy hatással volt, a tömeges, olcsó, manuális vagy elektromos játékvasutaktól az önálló szubkultúrát alkotó vasútrajongók profi modell-terepasztalaiig. Többek közt a Közlekedési Múzeum, a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum, nemzetközi viszonylatban pedig a nürnbergi Játékmúzem nagy gyűjteményeket őriz, melyekből nívós kiállításokat szoktak időről időre rendezni. Eszköz sem feltétlenül szükséges azonban: a 

gyerekek egymás között is előszeretettel eljátszották, hogy ők vasutasok, vagy éppen vonatok. A gyereknevelésben is fontos szerepe volt: sok főleg vasutas  édesapa fiú gyermekét -3 éves korától rendszeresen hordta a vasútállomásra, akik figyelték a vonatok mozgását, a vasutasok dolgait, integettek, tréfásan indításjelzést is adtak a távozó vonatoknak, megszámolták, hány kocsisak a vonatok. A baktergyerekek vagy ismerősök csemetéi felügyelettel letekerhették a sorompót, rányomhatták a menetjegyre a bélyegzőt stb. Gondatlan szülők nem vasutas gyerekei is gyakran a vasút mentén játszottak, például a hidak alá bebújva, így hallgatva meg az áthaladó vonat dübörgését. Egyes állomásokon a kiállított mozdonyon, pályakocsin játszottak a gyerekek, vagy megfigyelőhelyeket létesítettek átjáróknál, fákon stb. A teljesen sík alföldi területeken a vasúti töltés elsőrangú szánkópályának számított; főleg a baktergyerekek ismerték a legjobb helyeket. A gondatlan játék újra és újra súlyos gázolásokkal, tragédiákkal is járt, illetve elfajulhatott, előfordult például, hogy a „Koricsányi-féle szőlő körül” rálőttek a vonatra, később kiderült, hogy „pajkos 

gyerekjáték az egész, a kik gumiparittyával lövöldöztek a vonatra, a kik a rendőrség által ezen 

kihágásért megbüntettettek.”447 

 

IV. 6. Egészségügy, higiéné Az általános közegészségügyi feltételek javítását sürgette és mintaként serkentette a vasútüzem egészségügyi rendszabásának példás szigora és logikája, melyről forrásként több korabeli kézikönyv is fennmaradt. Az épületek és indóházak kapcsán megkövetelték az elegendő légterű, zsúfoltságmentes helyiségeket, a zárt vízöblítéses vécék vagy turfa árnyékszékek használatát, a füst- és gőzeltávolítást, a csatornázást, árkok kiépítését. A közlekedési eszközökön biztonságra, kényelemre, sok ajtóra, mosható, nem bolyhos ülésekre, elegendő víz biztosítására, jó levegőre, korszerű, füst- és korommentes fűtőeszközökre törekedtek. )gyekeztek kerülni a kocsik túlfűtését, ami felső légúti megbetegedéseket 
okozhatott. Megfelelő fertőtlenítési és járványügyi rendelkezéseket dolgoztak ki. Járványok idején az indóházaknál állandó orvos látott el szolgálatot, sőt vesztegzárat is elrendelhettek, a fertőző betegeket elkülönítették, szállításukat külön engedélyhez kötötték, az útközben 
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megbetegedőket az első ápolást adni tudó állomásig továbbszállították, biztosították a megfelelő mentőeszközöket.448 A vasúthoz jellegzetesen hozzátartoztak az első világháborúig a vonalorvosok.  előtt a vasúttársaságok szerződéses alkalmazottai voltak, feladatuk a baleseti sérülést szenvedő pályamunkások, vasutasok, utasok elsősegélyben részesítése bizonyos hosszúságú pályaszakaszon, valamint egyes személyszállító vonatokon is utaztak egészségügyi felszereléssel. Kecskeméten 1859-ben Pulitzer )gnác doktor látta el e tisztséget.449 1870-től a 

pályaorvosok átlagosan  km-es szakaszokon, illetve a vonaltól  km-es távolságig (a tanyavilágban is!) gondozták balesetek, betegségek esetén a sérülteket, illetve általános közegészségügyi tevékenységet láttak el vasutasoknál és családjaiknál védőoltás, helyszíni szemle stb. . Az Osztrák-Magyar Államvasút Társaságnak -ban  pályaorvosa volt, Cegléd és Kiskunfélegyháza között hárman dolgoztak (20-22. szakasz). Fix rendelési idejük volt, szerződésben álltak a betegsegélyező pénztárral, díjazásukat rendelet szabályozta. 
Betegeiket a kecskeméti gyógyszertárakba utalták, valamint saját házi patikájuk is volt.  A pályaorvosok számára jelentős segítséget nyújtottak a betegszállító kocsik eleinte német mintára a máltai rend működtette őket, majd a vasút átvette fenntartásukat).450 Betegszállító kocsik magáncélra is üzemeltek 1907-től; a fizető betegek kényelmes szállítása érdekében.451 A . században az általános, modern közegészségügyi ellátás fontos megalapozói voltak a MÁV-kórházak, betegsegélyezők, gyógyüdülők, egészségügyi kutatások és innovációk, például az utazószemélyzetet sűrűn érintő csúz, isiász kezelésére alkalmas készülékeket magyar vasúti orvos kutatók fejlesztették ki a két világháború közt,452 akárcsak több amputáció utáni rehabilitációs eszközt. A szülésznők, tűzoltók eljutási lehetőségei is figyelemre méltóan javultak tűzoltóvonatok , egyes esetekben a mentés lényegesen gyorsabb elkezdését tették lehetővé, a sérültek szállítása pedig szükség esetén a rendkívüli esetben megállítható vonatok kalauzkocsijában is lehetséges volt. A pályaorvos  percig visszatarthatta még a tehervonatot is állomásokon és őrházaknál, ha sérülteket kellett szállítani. A bugaci kisvasúton az 1930-as években mentő-motorkocsik is üzemeltek. A kalauznál, vonatkísérőknél rendszerint mobil mentőtáska is volt, ami az elsősegélynyújtás feltételeit és tudásanyagát bővítette ki.453 

 Folyamatosan javultak a vasúti személyzet munkaegészségügyi feltételei, és serkentették más ipari létesítmények munkajogi előírásainak finomítását is. Meghatározták a munkaidő 
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maximumát, és a szükséges pihenőidőket. A lakásokat és laktanyákat is korszerű egészségügyi követelmények szerint alakították ki, fürdőket építettek, időjárásálló ruházatot biztosítottak. Vasutasnak csak egészséges, ép egyéneket vettek föl; a megnyomorodottakat 

viszont lehetőség szerint tovább foglalkoztatták. A világháborúkban számos katona és civil életét mentették meg az önálló kórházvonatok. A szocializmus idején a feltételek romlása következett be.454  Áttörést hozott a vasút a halottszállításban is. Korábban a hullák ország egyik végéből a másikba szállítása, vagy külföldről való hazaszállítása (például katonák, hajósok, kereskedők, de még hírességek esetében is  szinte elképzelhetetlen volt. A vasút légmentesen lezárva, személy- és tehervonaton is, nagy tételben végezte a halottak szállításait. „Minden egyes 

hullának szilárd fémtartályba légmentesen elzárva és ezen tartálynak fatartályba oly szorosan 

belehelyezve kell lenni, hogy abban ne mozoghasson.” Gondoskodni kellett a megfelelő hullaszállító levélről és kísérőről, vagy ha a nélkül utaztatták, haladéktalanul el kellett vinni az állomásról; ha ez nem történt meg, a vasút a rendőrségnek adta át.455 Jellemző volt az urnaszállítás is, kiemelten a debreceni gyorsvonatokon, a huszadik század első felében ugyanis csak ott létezett krematórium. ()nkább az irodalom és a városi legendák világába tartozik a szegény ember által a személyvonaton élőnek álcázva szállított hulla, illetve a vasúti személyzet által észre nem vett, napokig tovább „vonatozó” halott ember.) 

Az egészségügyi körülmények általános javulása mellett a teljesség igényével hozzá kell tenni, 
hogy minden előírás ellenére a vasúton közlekedő utasok főként külföldi katonák  és legfőképp a vasútépítő munkások, akikre ezek a közegészségügyi előírások nem vonatkoztak, többször terjesztettek járványokat, ami konfliktusokat is okozott, Vecsésen például a beszállásolásra váró himlős katonáknak -ben kapával-kaszával ment neki a nép.456 

 

IV. . Közbiztonság, közigazgatás Közvetve és közvetlenül is serkentette a vasút a közbiztonság javulását. Korabeli elbeszélésekből közismert, hogy különösen az -as években a járókelők, fuvarosok 

sokszor csak 10-  szekérből álló bandákban, fegyveresen mertek közlekedni az Alföldön a betyárok miatt.457 )gaz, hogy a vasút ellen is voltak durva támadások, köztük épp a 

                                                           

454 Csatáry Lajos .; Vasúti üzletszabályzat : .; Csárády János : 489-493. 
455 Vasúti üzletszabályzat : -102. 
456 Orosz Károly : . 
457 Tálasi )stván : .; Nagy Czirok László : . 
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kecskeméti fővonalon, Kistelek közelében történt Rózsa Sándorék458 vonatrablása 1868. 

november 18-án és december -án,459 azonban épp e merényletek vonták áttételesen maguk után Rózsa és bandája elfogását és a betyárvilág teljes felszámolását, egyszóval a települések közti utazás biztonságának jelentős emelkedését. A vonatrablások megszüntetésére a szegedi 
vonalon az 1850-es–1860-as években több vonaton állandóan csendőrök tartózkodtak; továbbá a közbiztonság szabadságharc utáni megrendülése magát a kecskeméti vasútépítést 
is serkentette.460 1868-ban rendkívüli rendszabályokat léptettek életbe, Ferenc József és Albrecht herceg utasításai alapján éppen Kecskemét lett a központja a vonatkozó csendőri műveleteknek csendőr-szakaszparancsnokság ,461 a szegedi dragonyos ezred alá rendelve, a „Tisza-Duna közti némely alsóbb vidéken garázdálkodó rablók által veszélyeztetett” szegedi vasútvonal megvédésére.462 Őszre a helyzet javulása miatt a rendkívüli intézkedéseket 
visszavonták.463 A közbiztonsági közegek összehangolása időt és tapasztalatot igényelt; a helyi hatóság kezdetben önkényesen bánt a vasutasokkal, noha rájuk a vasúti szabályozás is vonatkozott. Vasúti őrök bűncselekmény miatti elfogása során például előfordult, hogy nem értesítették közvetlen feljebbvalóját, s az őr nem várhatta meg, hogy helyettest küldjön a vasúti igazgatóság, hanem a nélkül elszállították, így balesetveszélyes módon az általa felügyelt pályaszakasz egy időre felügyelet nélkül maradt. A későbbi hasonló esetek elkerülésére körrendelet jelent meg.464 A vonatok biztonságérzetét erősítette, hogy sűrűn utaztak rajtuk rendőrök, hazatérő katonák, fegyenckísérők. Főképp a hölgyek panaszkodtak sokat a korai vonatok rossz biztonságára 

(ekkoriban még kevesen is mertek rendszeresen utazni . A vasút ezért gondoskodott róla, hogy a „magányosan utazó nők, kívánatukra, lehetőleg csak nőkkel helyezendők el egy 

coupéba”,465 s hogy minden ))., ))). osztályú vonatban legyen női kupé. A vasúton időnként 
kissé elszaporodó lopások ellen is hatékonyan felléptek: a vonatokat és vasútállomásokat a tömeg és mozgáslehetőségek miatt nagyon kedvelő kétes és bűnöző elemeket rendszeresen 

                                                           

458 Mesélték, hogy a betyárvezér a kisteleki vonatrablás idején, élete során egyetlenegyszer, félt: „– 

Cimborák! Most rözögök! – mondta. – Emmán nem a parasztok. Mög a gulya! Mög a vásárosok! E  az 
állam! A  pedig hatalmas!”  Veszelkáné Gémes Eszter : .  
459 Antalffy Gyula : .; (. Bele Balassa : .; Bánkiné Molnár Erzsébet : . – Antalffy az eset kapcsán helyesen Krúdyt idézi: „Az indiánok a vadnyugaton haragusznak úgy az ő mezőiken 
száguldó vasútra, amely egyszerre véget vet annak a szépséges, korlátozatlan, szélvészgyors 
betyáréletnek, amelyben ő felnevelkedett.” Antalffy Gyula : .  
460 (orváth Ferenc 1995b: 388-389. 
461 (orváth Ferenc a: . 
462 BKML. IV. 1609/a. 1868. III. 653.; 1869. I. 17-18. 
463 BKML. IV. 1609/a. 1869. I. 598. 
464 BKML. )V. /a. . ). .; Gidó Csaba : . 
465 Menetrend 1890. 
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szűrték, a vonatokon és állomásokon megsokszorozták a rendőri jelenlétet a helyzet a szocializmusban erősen leromlott .466 A vonaton az utasok olykor értékes tárgyakat hagytak 
el vagy ejtettek ki az ablakon, a pálya mentén járó emberek becsületességére apellálva ilyenkor a megtalálónak jutalmat ajánlottak fel. A kecskeméti határban a vonatból kiesett tárca kapcsán -ban például ilyenformán: „Felszólítás. A Kecskemét és Nagy-Kőrös közötti 

vonalon az éjjeli Budapestre induló személyvonatból két takarékpénztári könyvecskét és 

készpénzt tartalmazó bőrtárcza kihullott. – Ennek megtalálója felszólíttatik, hogy bő jutalomdíj 

mellett nekem minél előbb juttassa el legalább a takarékpénztári könyvecskéket és ez esetben 

minden további nyomozást beszüntetem. (oltzner Gyula, Lugos.”467 A . században a településektől távoli őrházakat is számos bűncselekmény fenyegette: rablás, a pályabejárás közbeni besurranó tolvajlás, fenyegetés például csődbement fuvarosok által , de az is előfordult, hogy egy őrt úgy tréfáltak meg, hogy „éjjel a lakása ajtaját 

betámasztották, úgy hogy ez a vonat érkezésekor nem tudott kijönni. Kiabálására aztán a vonat 

személyzete szabadította ki fogságából.”468 A kint élő vasutasok cudar helyzetére jellemző még, hogy az 1870-es években például pusztai pénztárosokhoz való betörések, sőt meggyilkolásuk rendszeresnek számított az Alföldön.469 Mindezeket megelégelve szigorú pályarendőri szabályok léptek életbe a vasútnál, ami fokozatosan elvette a rablók kedvét a bűnözéstől, és közvetve a környékbeli tanyák biztonságát is szavatolta. A vasúton történt bűncselekmények rendszerint jelentős sajtóvisszhangot is kaptak, mivel a „legrövidebb uton 

egyszersmind az esemény színhelyére nézve illetékes közigazgatási hatósághoz és kir. 

bírósághoz is jelentendők”.470 Ez vélhetőleg tovább csökkentette a bűnözők kedvét. Vészhelyzetben a veszélyeztetett helyszínek gyors elhagyását tették lehetővé a vonatok. Például az 1911-es kecskeméti, éjszakai földrengés után a városban tartózkodó idegenek azonnal kimentek az állomásra és a hajnali vonatokkal elmenekültek.471 A háborús közbiztonság javításában működtek közre világháborúk idején a kiürítési vonatok, melyek a fővárosból, nagyvárosokból vidékre tartottak; a kecskeméti kisvasút a városi polgárságot a biztonságosabb vagy annak gondolt  tanyavilágba szállítva számos életet mentett így meg.  A vasúttal elért területeken általában is erősebb volt a köz-szervek hatalomgyakorlása, ellenőrzése, fennhatósága, amit a köznép hol pozitívan, hol „vegzálásként” élt meg.472 

                                                           

466 BKML. IV. 1609/a. 1869. II. 156. 
467 Kecskeméti Lapok XX)X. . június . 
468 Halas, 1882. december 17. 
469 Miklós )mre : -274. 
470 BKML. )V. /a. . ). ; . )). .; . ). .; Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 310. 
471 Szabó Attila : . 
472 Reinhard, Wolfgang 2004: 417-425. 
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Fejlődött a telekkönyvezés, a telekfelmérés, és általában is a közigazgatás,473 a katonákat kötelező volt beszállásolni a vasút menti településeken a monarchia idején.474 Helyi köztisztviselők, országgyűlési képviselők, főerdészek stb. lepték el a vonatokat, sokszor személyvonattal utazva, mivel expresszre nem volt érvényes a szabadjegyük. )tt beszélgetést kezdeményezhettek, barátságokat alakíthattak ki a néppel, jó példa erre például Szappanos Albert ogy. képviselő, aki anekdoták szerint rendszeresen a vonaton tartott „fogadó órákat” 
(1908-as összvonalas vasúti szabadjegyét a Katona József Múzeum őrzi .475 A Kisvasúton is számos hivatalos utazóval, köztük állami hivatalnokokkal, tisztviselőkkel, szolgákkal lehetett találkozni.476 A hivatali erők nagy száma a szocializmusban is jellemző volt: az Arccal a vasút 

felé! mozgalom és más felhívások, melyek keretében a vasút és környékének helyreállítása a háború után mindig kiemelt szerepű volt, a valóságban azt is jelentette, hogy sok hivatalos egyén mozgolódott az állomások környékén. (Az Arccal a vasút felé! szlogent tréfásan a Kádár vonatútjain az állomásokat, töltéseket biztosító gépfegyveresek kapcsán is használták.) Számos pártember utazott a Barátság-vonatokkal is, melyeket a Magyar-Szovjet Baráti Társaság moszkvai pártútjaira indítottak, politikai programok és vásárlás céljából.477 A határőrség már az államhatártól -80 km-re érdeklődni kezdett a határ felé tartó vonatok utasairól utazásuk céljáról, amiatt, hogy nem disszidens-e valaki (például Kiskunmajsa, Szeged felé , ami sokaknak okozott rendszeres kellemetlenséget.  

 

IV. 8. (írközlés, kommunikáció 

A posta, sajtó szervezett, gyors szállításával, a távíró- és telefonvonalak kiépülésével a vasút a modern, széles köznépi rétegeket is megérintő kommunikáció legfőbb terjesztője lett a legutóbbi évtizedeket nem számítva . A vasúti postaszállítás többféle, időnként népies módszerrel zajlott. Számos vonaton az üzem kezdetétől elzárható helyeket biztosítottak postai küldemények számára; s már -tól megjelent a mozgópostakocsi. A kisebb vidéki állomásokon meg sem állt a vonat, egyszerűen kidobták a leveles zsákot a peronra, a továbbítandó leveleket pedig kampóra akasztották, amelyet menet közben kellett onnan 

felkapni.478 A helyi érdekű vasutak egy részén a szerződésben kötelezték a kezelő társaságot, 
hogy a postaszállítást díjmentesen biztosítsa, olyannyira, hogy a forgalom esetleges 
                                                           

473 Gidó Csaba : . 
474 Orosz Károly : . 
475 Kedvezményesáru bérletjegy az . év )). felére július-december  Szappanos )stván ogy. képviselő úr részére  sz. ). osztály  KJM Történeti tárgyi gyűjtemény . . .  
476 BKML. IV. 1903/a. 1929. 143. 
477 Burget Lajos 2008: 30., 37. 
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szünetelése esetén közúton is nekik kell a pótlást megszervezni.479 A postavonatok fénykora a két világháború között és a szocializmusban volt, ekkoriban személyi utazásra is használták ráérős, vagy az utolsó rendes vonatot lekéső éjszakai utasok, majd az 1970-es évektől előbb a mellékvonalakon, az ezredforduló után pedig fővonalakon is megszűntek, a forgalmat közútra 
terelték. A sajtót postakocsikkal, több vonalon pedig hírlapszállító sínautómenetekkel hordták szét utóbbiak különösen a . sz. első felében voltak jellemzők , sőt sajtótájékoztató 
vonatok is működtek akkoriban. A vasútállomásoknál gyakran postahivatal is létesült, Kecskeméten már az -as évek óta működik, eredetileg az állomásépület északi szárnyában, az 1980-as évek után pedig önálló épületként. 
A vasútállomások nyilvános távíró-állomások is,480 illetve az első távírdák a vasúti távíróhálózatba voltak bekötve. Kecskeméten az első távírda 1857-ben nyílt a vasúthoz közeli Kőrösi utcán, a Kohn Mózes-féle házban, a vasúti kábelrendszerhez csatlakoztatva.481 Számtalan várost, falut, határrészt a vasúttal érték el először a távíró-, és telefonvezetékek. A vasutak nyomvonalát végigkövető telegráfoszlopokra a vasútüzemi kábeleken kívül további vezetékeket lehetett – a megfelelő ellentételezés fejében – felerősíteni. A tiszaugi vonalon például a szikrai szőlőgazdaság, a kisvasúton először a bugaci erdőgazdaság kapott ilyen módon vonalat, később magát Bugac községet is elérte a telephon előbb, mint a villanyvezeték)..482 

A lendületes technikai fejlődés párhuzamos hatása a korábbi postajáratok hanyatlása: Kecskeméten a Postasíp vendéglő (a Katona József téren állott, 1963-ban bontották le  és Pákapuszta a félegyházi országút kunszállási elágazásánál  a . század óta lóváltó állomása 
volt a Buda-Erdély postajáratoknak, melyek Buda-Kecskemét szakasza azonban már -ben megszűnt.483 Országszerte azonban még gyarapodott a postakocsis szállítás (1867-ben, csúcsán 39 millió embert szállít a posta , ami a növekvő mobilitással, a vasútállomásokra ráhordás miatti versenyképes menetidőkkel függött össze.484 

Lassabban javult a postaszállítás városon és a határban, ahol a . századig nagy csizmákban 
gyalogosan, vagy lovas postásokkal, a rossz közbiztonság miatt rablásoktól kísérve, illetve fegyveres kísérettel zajlott.485 A kecskeméti határ bizonyos részeibe a levél- és csomagpostát tovább tartott az állomásról kiszállítani, mint amíg vasúton Bécsből Kecskemétre eljutott. A 

                                                           

479 Szerződés a Kecskemét – fülöpszállási h. é. vasútról… . 
480 Czére Béla b: -120. 
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posta esetenként nem volt hajlandó kézbesíteni olyan helyekre, melyek burkolt úton vagy vasúton nem voltak elérhetők, ezért még az 0-as években is tanítók, olvasókörök szervezték meg a kézbesítést diákok, lovasok segítségével.486 A vasúti mellékvonalakkal lehetővé vált a kézbesítés legalább a legközelebbi állomásig, illetve a kisebb megállók mellett is feltűntek a máig jellemző tanyasi levélszekrények csoportjai.487  

Kommunikációs gócpontként szolgáltak a megálló-rakodóhelyek és a kisebb-nagyobb állomások. Mivel szinte folyamatos élet zajlott, a várakozók, rakodók információt cseréltek, főleg az állomás környékén, közeli tanyákban lakók és a kihelyezett vasutasok, állomáskezelők mindig jól tájékozottak lehettek, jó kapcsolatokat alakíthattak ki. A gazdák pedig árurakodás vagy vonatra várás közben eszmét cseréltek az újabb mezőgazdasági technikákról, lehetőségekről, sőt könnyebben eljutottak a parasztfőiskolák szervezett képzéseire.488 A tanyák lakói és a városiak közt is könnyebbé vált a kapcsolattartás. 
Előfordultak kisebb csereüzletek is, vagy a szolgálattevők nagygazdák földjein felesben termesztettek burgonyát, kukoricát, melyhez saját és családjuk munkaerejét is felhasználták. 
A nagybugaci állomási szolgálattevő még a szilajpásztorokkal is kapcsolatban állt: mivel nem engedélyezték neki, hogy az állomásnál tehenet tartson, így rájuk bízta őket; az öregbojtár pedig reggelente vagy esténként elvitte neki a kifejt tejet, s ilyenkor még a várható időjárásról is előrejelzést adott az állomásfőnöknek. A vonat különben is megbízható időjós hírében állt: 

ha egyik irányból hallani a zakatolást, hideg idő lesz, ha a másikból fütyül hangosan, eső közeleg; a gőzmozdonyfüst viselkedése is mérvadó a légköri viszonyokra nézve, aszerint, 

hogy szétoszlik-e, szétterül-e, vagy egyenest felszáll.  
 

IV. 9. A nagyvilág megtestesítője 

A vasút a nagyvilág, a nagypolitika egyik megtestesítője is a vidéken, kiemelten a pusztán. Arthur E. )mhof írja, hogy az utak és ez véleményem szerint a vasútra főképpen igaz  nem csupán gazdasági-kereskedelmi összeköttetést biztosítanak, hanem a háborús csapatok vonulásával, járványok terjesztésével, ijesztő hírek továbbításával számos káros dolog is 

                                                           

486 Gesztelyi Nagy László : -80. 
487 A helyzetet bonyolította, hogy a -as évektől postakezelést a hév-ek sokfelé felmondják, mivel a postát kezelő állomási elöljárók minimális díjazást kaptak a postahivataloktól.  
488 Kecskeméti Lapok XXV))). . május . 
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áramlik rajtuk. Az elszigetelt települések ugyan e rossz hatások szélárnyékában maradnak, 
ugyanakkor a piaci fejlődés, újítások és jó hírek szempontjából is sötétség vetül rájuk.489 Nagyon jellemzők a vasút hírvivő hatására Veszelkáné Gémes Eszter önéletírásának részletei: tanyájuk a vasút mellett állott, s érzékelték, hogy a nagyobb történelmi események futótűzként terjedtek a vasút mentén. 1906-ban, amikor Rákóczi hamvait hazahozták, sok nép kiment megnézni, ott is, ahol a vonat csak elrobogott, az őrházaknál pedig máglyákat gyújtottak. Egymástól  méterre álltak a nyílt vonal mentén is a fáklyás emberek, kilométerenként égő szalmakazlak, mint örömtüzek lobogtak, ágyúlövések dörrentek. A városi elöljárók egyébként le is utaztak Orsovára, hogy felszállhassanak a különvonatra a 

hamvakat kísérni.490 Csalog Zsolt egy másik eseményt, más aspektusból írt le: „(ortit láttam 

én sokszor. Még mikor Kisújszálláson jártam iskolába, sokszor ki kellett vonulni, ha ment haza 

Kenderesre, vagy ha utazott vissza Pestre. (a késett a különvonat, aaj de szidtuk magunkba. (át 

ha fáztunk, ha melegünk vót is, minekünk ott kellett sorfalat állni, várakozni az állomáson, mer 

a kormányzó keresztülmegy Kisújszálláson.”491  A vasútállomások reprezentatív funkciója volt hagyományosan a hírességek fogadása. Frisnyák Zsuzsa az udvari és kormányzati utazásokról írott gyűjteményes kötetében részletesen taglalja a kormányzati utazások eszközkészletét, szokásrendjét, az utazni szerető 
vagy nem szerető emberek incidenseit, és emellett a nép elszigetelt, kíváncsiskodó, vagy éppen díszletnek használt, alárendelt szerepét; a pálya menti, állomási speciális szabályozásokat. Ferenc József, illetve Erzsébet királyné 1857-es körutazásán például a 
felvonuló kecskemétieknek még a szükséges öltözetet is előírták szórólapokon, a tét ugyanis nem kevesebb volt, mint Kecskemét szabad királyi várossá tétele.492 

 

IV. . Vallás Jelentősen megkönnyítette a vasút az egyházi kultuszhelyek elérését és népszerűsítette a búcsújárást, vagy átrendezte a búcsújárás vonzáskörzeteit.493 Kecskemétről az 1880-as évek végétől többször jelentős menettérti kedvezményt biztosítottak például a szeged–alsóvárosi búcsúkba.494 A vasútnak is köszönhető a Petőfiszállás határában levő Szentkút 
                                                           

489 Imhof, Arthur E. 1992: 73. 
490 Veszelkáné Gémes Eszter : - .; Bánkiné Molnár Erzsébet : .; Székelyné Kőrösi )lona 
(szerk.) 2008:  171. 
491 Csalog Zsolt 1978: 278. 
492 (orváth Ferenc a: .; Frisnyák Zsuzsa . 
493 Önálló vizsgálatra érdemesek napjaink Csíksomlyóra tartó „Székely gyors” zarándokvonatai. 
494 (orváth Ferenc a: 106. 
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népszerűsödése. (ogy -től feltételes, majd állandó megállóhelyet kapott, a Dél-Alföld leglátogatottabb búcsújáró helye lett, hiszen a vonattól mindössze  km-t kellett zarándokolni. Pünkösd idején különvonatok is segítették a forgalmát, és már 1893-ban 4000 fő érkezett vonattal a búcsúra.495 1940-ben a vasútállomás és a kegyhely között imára alkalmat adó kőkeresztet is szenteltek.496 Az 1930-as években a szegedi ferences barátok kezdeményezésére Mátraverebélyre, Máriagyűdre közlekedtek búcsúsvonatok különvonatok , melyek olykor Kecskeméten is megálltak.497 Az eucharisztikus kongresszusra 

is nagyszámú zarándokvonatot indítottak 1938-ban,  % kedvezménnyel.498 Némelyek nehezen álltak át a vasúti búcsújárásra, ráadásul volt, aki életében először ült vonatra búcsúba menet egy nagyobb társaság, keresztalja részeként. A nemzetközi adatokkal összecsengő hazai adatközlésekből kitűnik, hogy néha – főleg idős asszonyok – nem tudták feldolgozni, hogy olyan hamar és oly kevés erőfeszítéssel értek el egy-egy búcsújáróhelyet esetleg az ördög káprázatának is tekintették ezt , ezért inkább visszamentek és gyalogosan újra megjárták az utat.499 Ennek kapcsán is szemléletesen látszik, hogy sokaknak még a . században is problematikus volt feldolgozni a köztes tér összezsugorodását, s hogy a megszokott idő- és térbeliség helyett csupán egy vasúti kocsi ablakán át mozifilmszerűen, felgyorsulva látták a külvilágot.500 Sok gyalogos zarándok, az oda utat gyalog tette meg, csupán hazafelé vette igénybe a vasutat; illetve a vonatutakon és az állomásokon is speciális, 
az út közbeni imádságokat pótló imacselekmények alakultak ki. A vasút a gyalogos búcsúsmenetek útvonalát is megváltoztathatta a vasút nyomvonala melletti utak, ösvények eltérülései miatt. 

A papok, egyházi személyek nagyobb területen szolgálhattak, könnyebben jutottak el falusi temetésekre, tanyabeli keresztelőkre stb. Mivel a vonaton általában is sok pap utazott, sokszor a római katolikus hitű utasok megkérték őket utazás közben különféle szentségek kiszolgáltatására, például gyónásra, melyre a vasúti kupék magánya alkalmas volt. 
 

IV. 11. Turizmus Ahhoz, hogy egy idegenforgalmi struktúra kialakuljon, a vizsgálatok fényében négy tényező szükséges: az érintett társadalmi rétegek szükséges mennyiségű szabadideje és 
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jövedelemfölöslege, megfelelő természeti környezet, kényelmes megközelíthetőség, továbbá élelmes helyi vállalkozók, akik különféle idegenforgalmi létesítményekkel hamar reagálni tudnak a mutatkozó igényekre. A turizmust világviszonylatban is, hazánkban is polgári rétegek kezdeményezték, és ebben jelentős szemlélet- és szokásformáló hatása volt egyes európai hegyi, tengeri vasútvonalaknak.501 A felfutás, tetőzés, visszaesés folyamatai hasonlók, ám országonként időben eltérők. Míg például Ausztriában az első világháború előtt tetőzött a vasúti turizmus vasúti hotelek, sí-, fürdővonatok stb. , majd többek közt a saját népszerűsége által okozott tömegesedés miatt visszájára fordult, illetve az autós turizmus fokozatosan 
elnyomta,502 addig Magyarországon a két világháború közt érte el tetőpontját, s még a szocializmusban is hosszú évtizedekig igen erős volt. A Kárpát-medence, illetve Nyugat- és Délkelet-Európa fővonalainak . századi fokozatos kiépülésével egyre nagyobb lendületet kapott a belföldi és a nemzetközi turizmus. A Bécs–
Pozsony–Budapest–Kecskemét–Szeged–Buziás fővonal fokozatos megépülése mellett, mely 
Nyugat-Európa számos országát is elérhetővé tette, jelentős szerepe volt például a Nagyvárad–Szeged–Villány közötti ún. „Alföldi Vasút” -  közötti üzembe helyezésének majd -ig bővítésének Sziszeken és Zágrábon át az Adriáig  Erdély és a tengerpart tömeges turisztikai célponttá válásában.503 Az első világháború előtt, a 

millenniumi nagy népmozgások nyomán kiszélesedve504 már jelentős szerepe van a vasútnak a turizmus fellendítésében és a vidéki idegenforgalmi helyek rendszerének, képének kialakításában. Gyógyfürdőink, a Balaton, Budapest és a hegyvidéki üdülőhelyek Luftkurort, például a Magas-Tátra, Poprád–Felkától hegyi vasutakkal  bekapcsolódása a turizmusba szorosan összefügg az érintett vasútvonalak kiépülésével.505 A korabeli képeslapok s az ezeket feldolgozó albumok alapján is kiválóan kirajzolódik, hogyan létesített a vasúthálózat egy sajátságos, igényes turisztikai hangulatot. 506 A vasutak fejlődésével, olcsóbbá válásával a kecskeméti lakosság is táguló körökben fedezte fel hazáját és Európát. A kitárulkozó mozgásvilág pár tíz kilométertől néhány száz vagy akár ezer kilométerig is tarthatott, melyekben különleges szerepe volt a különböző turisztikai, például hegyvidéki fogaskerekű vasútvonalaknak.507 A vasutak festői vonalvezetése már a megérkezés előtt valóságos természetfilm lehetőségét kínálta az utasnak, aki a tájban a vonatablakon át 
                                                           

501 Löschburg, Winfried : -144. 
502 Kos, Wolfgang 1984: 100., 151., 171. 
503 Szabó Gyula : . 
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gyönyörködhetett.508 A két világháború között pedig szinte teljesen ráépült a belföldi turizmus a vasútvonalakra: a legfőbb úti célok gyakorlatilag mindegyike vasúttal elérhető 

lett.509 A tájékozódásban és szemléletformálásban útikönyvek, baedeckerek,510 reklámok százai segítették az utast. Buziásfürdő többek közt rendszeresen hirdetett a kecskeméti lapokban a századfordulón.511 Jellemző volt az a két világháború közti plakát is, melyen szombat délben mindenki boldogan az irodákból a vasútállomásra indul. A települések identitásának emelését és reklámcélokat is szolgált, hogy ha egy város, falu, természeti érték vasúttal elérhető volt. Ez esetben szívesen készítettek róla képeslapokat512 az előtérben 
vonattal (Semmering, balatoni strandok, Cuha-szurdok, Bugac, Tisza-híd . A vasutat, mint kirándulási eszközt sok írásos forrás is idealizálva mutatta be: "Kirándulunk Bugaczra. 

Kisvasút visz ki. A kisvasút akkor indul, ha van utas. Most van bőven. Pestiek, franciák, angolok, 

németek szép számmal. Jakab lihegve fujtat. Jakab ugyanis mozdony. A kisvasútnak két 

mozdonya van. Az egyik Jakab. A másik )lonka. A fehértói állomáson szoktak találkozni. )lyenkor 

füstfelhőcskékkel cirógatják egymást. Aztán az egyik jobbra, a másik balra pöfög. Reménytelen, 

örök szerelmesek. Mint Paolo és Francesca.”513 

A trianoni megaláztatás következtében a legkedveltebb belföldi turisztikai célpontok elvesztek: Tátra, Erdély, a tengerpart, a fürdők mintegy háromnegyede helyett a csonka országon belül maradott népességnek új célpontokat kellett keresnie. A turizmus korabeli reklámja javarészt a vasútra alapult, hiszen a hazai hegységek, tavak, városok, puszták a sűrű vasúthálózattal kitűnően megközelíthetők voltak. Egyfelől az állam fejtett ki egyre szélesebb körű tevékenységet: 1931-től 1940-ig filléres gyorsok közlekedtek vasárnaponként  % kedvezménnyel, melyeket széles rétegek tudtak igénybe venni összesen  vonat közlekedett mintegy ,  millió utassal , beindult az Utazgassunk hazánk földjén! mozgalom, továbbá nemzetközi cserevonatokat szerveztek: a kiutazó hazai csoportok helyére 
                                                           

508 Kos, Wolfgang (Hg.) 1992: 16., 40., 84.; Kos, Wolfgang, - Dinhobl, Günter (g.  : passim 
509 M. K. Á. V. Térképvázlat az útitervekhez. É. n. 
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512 A képes levelezőlapokon nagy számban fordultak elő vasútállomások, különösen a századforduló idején. Rangjukat jelzi, hogy sok más középület mellett vagy helyett is nyomtattak ilyeneket. A falusi épületek sorában a templom, esetleg iskola mellett általában a vasútállomás volt a legrangosabb. Emellett a vasút társadalmi izgalmasságát jelzi, hogy mozdonyok, személykocsik, különleges vasutak, vonatrablások, sőt balesetek is szolgáltak képeslapok témájául. Kezdetben a vasúttársaságok adták ki őket, hátlapjukon menetrendekkel, utazási információkkal, majd egyre inkább az önkormányzatok és postahivatalok. Forrásértékükre egyebek közt Erős László és Kubinszky Mihály hívta fel a figyelmet. Kubinszky Mihály : .; Erős László : - .; Kubinszky Mihály – Nagy Tamás – Turóczy László : .  
513 Jusztin Márta : - .; Fodor Gyula: Kecskeméti emlék forrás: Képek a régi Kecskemétről 
facebook-csoport, letöltés: . december .  
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ugyanazzal a szerelvénnyel külföldiek utaztak be, majd vissza, a devizaköltséget pedig az állam biztosította. A menetjegyirodákban elérhetőek voltak a falusi turizmust szolgáló vendégházak címeinek listái, és évről évre kiadták az Utas könyvét, emellett fényképek, plakátok szolgálták a belföldi turizmus serkentését.514 A második világháború után pedig az ún. )BUSZ-vonatok voltak népszerűek, 1960-as évekbeli csúccsal, óriási utasszámokkal. A belföldi célpontok Trianon után egyébként is felértékelődtek, középhegységeink, a Balaton, és az alföldi pusztaságok megmaradt darabjai (ortobágy és területünkön Bugac  jelentették a nemzeti emlékezet szempontjából is eredeti és fontos felüdülés legfőbb lehetőségeit; „Trianon 

veszteségei látni tanították a magyarokat, meglátni azt, ami megmaradt”.515 Kecskemét városa 

maga is jelentős tevékenységet fejtett ki az idegenforgalom erősítése érdekében, melynek központjában – a reklám mellett – éppen a turisztikai szempontból is fontos vonalvezetésű mellék- és kisvasutak építése állott. A vasúton való gyors elérhetőség is serkentette fogadók, szállók, sörcsarnokok, büfék építését, megnyitását.516 Bugac pusztát országos és nemzetközi 
viszonylatban, és a Tisza-mentét helyi és országos viszonylatban igazán a vasútvonalaik kiépülésétől (1928; 1896  kezdte a város propagálni. Bugac felfedezésébe a kisvasút megindulása jelentős propagandával kísérve és a mellékes infrastruktúra felfejlesztésével kapcsolódott be. Az állomásokról hosszú szekérkaravánok indulnak a pusztába, tökéletesítették a pásztorbemutatók forgatókönyvét.517 Móricz 
Zsigmond, Gesztelyi Nagy László és mások tevékenyen részt vettek írásaikkal a népszerűsítésben.518 Látogatást tett a pusztán többek közt a svéd király, Rabindranath 
Tagore, a walesi herceg; ráadásul ők is vasúton utaztak, tovább erősítve Bugac jó hírét. Az első kisvasúti mozdonyvezető lányának a Petőfi Népében megjelent visszaemlékezése szerint: „Az édesapám vezette vonaton utazott a walesi herceg és felesége, majd három sziámi 

királykisasszony. A politikusok közül Gömbös Gyulára emlékszem. Én ezeken a kirándulásokon 

mindig mint a mozdonyvezető leánya vettem részt. …  Az egyik leghíresebb csikós akkor Árva 

Tóth Mihály volt, akit szerettek a Bugacra kirándulók. )gen sok világhírű ember járt akkoriban 

Bugacon. Édesanyámnak restije volt a kecskeméti, Rávágy téri állomáson, így egy-egy pohár 

sörre, vagy az akkor híressé vált kecskeméti barackpálinkára a mi restinkbe tértek be a 

vendégek.”519 A turisztikai vonzerő és identitás építését szolgálták a vasúti megállók, állomások nevei is: „e világhírű pusztát elérő külföldi számára mind a Bugac, mind a puszta szó 
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fontos és jól cseng”, ezért minden turisztikailag fontos fekvésű állomás nevében szerepeltetni 

kell a Bugac szót, „mivel ennek a propaganda szempontjából nagy jelentősége van.”520 A vasút elsőként kínálta a társasutazás, nagy csoportok együttmozgásának lehetőségét, melynek következtében elterjedtek például az osztálykirándulások. Több forrás is fönnmaradt osztálykirándulások leírásáról, tervezeteiről, a legrégebbi, -es beszámolóban például a Budapesti Állami Főgimnázium egyik kecskeméti osztálykirándulását ismerhetjük meg. Ünnepélyességét jelzi, hogy felszállás előtt a (imnusz éneklésével indult az út. Kecskeméten a Református Főgimnázium tantestülete fogadta őket az állomáson, körbevezették őket a belváros nevezetességein, majd tovább vonatoztak Alpárra, ahol a jegyző várta őket, hogy megtekintsék „Zalán várát”. Ezután átgyalogoltak a 
Szikra-erdőbe Tőserdő  a (olt-Tiszához, hogy aztán a város szőlő- és gyümölcstelepét az ottani felügyelő vezetésével körbejárják, s visszavonatozzanak Kecskemétre. Másnap a bugaci pusztába vezetett útjuk, szekerekkel, élén a város négyes fogatával. Ez az útleírás azon túl, hogy a vasútra ráépülve milyen jellegzetes forgatókönyvei alakultak ki egy-egy táj felfedezésének, a társadalmi kapcsolathálók bővülését és a vasúton érkező vendég jelentőségét is mutatja. (asonló tervezetet javasol a Budapest székesfőváros kirándulóvonatai 

11. című kiadvány is az -as években részletes leírásokkal, túrajavaslatokkal. A vasúton 
egy- vagy többnapos kirándulással elérhető kecskeméti nevezetességek belváros – Tőserdő – 

Bugac puszta  később is kedvelt kirándulóhelyei többek közt budapesti osztályoknak, s 

hangulatképeikben rendszerint a pusztai romantika mellett a kisvasút is megjelenik.521 A vasút a szegényebb rétegek számára is egynapos túralehetőségeket teremtett, a 20. században az olcsó, kistávú turizmusba ők is tömegesen bekapcsolódhattak a vasút teremtette adottságokkal; nekik is jellegzetes kirándulóhelyeik alakultak ki.522 „Vasúton félóra 

alatt elérhető Kisnyír tölgyeserdő, a szintén vasúton megközelíthető Talfája erdő, végül a remek 

tiszai tájképe, szép tölgyerdeje és mintaszerű szőlőtelepei miatt különösen kedvelt Szikra, a 

Tisza partján, a várostól egy órányi távolságra.” – írta maga Borovszky Samu is.523 A Kecskeméti Lapok / . száma is a kisnyíri erdőt javasolja egynapos kirándulásokhoz, s leírja, hogy addig csak Szikrában volt ilyen lehetőség, amit szúnyogosnak tartanak, a Műkert és Sétatér pedig e lehetőségeket ismerve már nem kielégítő.524 Az 1930-as években a kecskemétiek hétvégi utazási kedvezményt is kaptak Kisnyír, Szikra és Tiszaug állomásokra. 
                                                           

520 BKML. IV. 1903/a. 1937. 424. sz. 
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A szocializmusban szinte egyedüli lehetőséget nyújtott a környékbeli nyaralóhelyeken való vasárnapi kikapcsolódás, e célból fürdővonatokat indítottak például Lakitelekre, hétvégi menettérti kedvezményt biztosítottak Tiszaugra.525 Az 1960-as évek végétől nyári közvetlen vonatok indultak Szegedről Kecskeméten át Siófokra, Keszthelyre melyek az -as évektől sokasodó több napos, olykor több hetes szakszervezeti  nyaralásokat szolgálták ki.526 A legkedveltebb kirándulóhelyeken a vasút közelében nyaralótelepek is létesültek: Szikrában üdülőtelepről már 1901-től voltak említések, ugrásszerű építkezések országszerte  azonban 

az 1970-es években kezdődtek. E nyaralók egynapos vagy egész hétvégés látogatásaiban azonban már a vasúthoz hasonló mértékben kaptak szerepet a családi magángépkocsik is (a köztudatba szinte teljesen az autós nyaralótulajdonosok épültek be, valójában valamennyi nagyobb nyaralótelepre zsúfoltan közlekedtek még ekkoriban a hétvégi kirándulóvonatok, a kétezres évek elejéig jellemző volt például Árpádszállás kiugró nyári idényforgalma . Létrejöttek jellegzetes vasutas üdülőhelyek, nyaralótelepek is, jellegzetes például Tata–Tóváros, számos balatoni településrész, illetve Abaliget.527 A vasúthálózat -as évektől kezdődő jelentős gyérítésével számos turisztikailag fontos település megközelítése ellehetetlenült, a csökkenő számú vonatpárok miatt visszaesett többek közt Bugac puszta forgalma is, még jellemzőbb példa továbbá a zalaegerszegi, észak-dunántúli lakosság Balaton-

parti, vagy a szombathelyiek Rába-parti nyaralóinak eladása.528 A vasúti turizmus a fiákerek kétlovas  és konflisok egylovas  elterjedését is nagyban segítette, melyeket főleg a vasúton érkező, kényelmet, eleganciát kedvelő polgárság vett igénybe, de esetenként a parasztság, majd munkásság is kipróbálta nyaralásai során. Az 

1870-es évektől a vasúton érkező, fürdőbe, piacra igyekvő idegen utasok, másodsorban a helyi tehetős polgárok vasútra szállítása jelentette a legfőbb szállítási igényt a helyiek jóval kevésbé használták, mert vagy volt saját szekerük, kocsisuk, vagy fényűzésnek tartották, 
illetve 2-  km gyaloglás nem számított megerőltetőnek akkoriban). Fénykoruk a századfordulótól az -as évekig tartott, ekkor  fiáker is dolgozott a nagyállomáson.529 A kecskeméti Széktói fürdő látogatásánál jellegzetes volt a vasút és a társaskocsik kombinált igénybevétele; később pedig a Széktói strand mellett feltételes megállót is kialakítottak. 
 

                                                           

525 Bács-Kiskun Megyei Népújság V)). . május .; Menetrend . 
526 Granasztói Péter : -107. 
527 Rákosi Jenő et al. szerk. : -298. 
528 Balázs Géza : . 
529 Néhány évig omnibusz is közlekedett a Széktóra, ez azonban – a villamostervekhez hasonló okokból – megbukott. Az első automobil -ben állt szolgálatba. 
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IV. 12. Kulturális összefüggések 

A turizmusba való bekapcsolódás mellett a vasúti kapcsolatok kiépülésével számos városi, közösségi, állami és egyházi, lásd ott  szertartásba, megemlékezésbe, programba kapcsolódhatott be a város és a lakosság. A polgárság már a vasúthálózat kiépülésének kezdeteitől részt vett országos ünnepségeken (például Szilády Károly 1860-ban a Szent )stván-napi ünnepélyen Pesten 530, a tömegeket vonzó programok hathatós kezdeteit 

azonban az 1896-os millenniumi kiállítás jelentette, melyre százezrek utaztak föl Budapestre 
vonattal.531 A vasútállomáshoz is kötődhettek ünnepek reprezentációs helyszín), például a Szent Jobb körülhordozásának ünnepségsorozata az Aranyvonattal 1938-39-ben.532 A századfordulótól kezdve egyre több rendezvényre alkalmi kedvezményt biztosított a vasút.533 Kecskemét bekapcsolódását az országos kulturális életbe a MÁV a tömegesen látogatható rendezvények és turisztikai értékek kedvezményes elérésének biztosításával segítette. A (írös (ét fesztiválra  %-os mérsékletű kultúrvonatok indultak a fővárosból a 

szocializmusban is; 1939-ben Kecskeméten tartották a Magyar Bor Ünnepét,534 illetve számos mezőgazdasági kiállítás segítette a gyümölcskultúra fellendülését. Vasúton érkezett a mozifilm-kópiák nagy része a vidéki mozikba. Lehetővé vált híres színészek érkezése a színházakba.535 Modernizálódtak a cirkuszok, melyek közlekedését – a ragadozó állatokat, vadállatokat beleértve – is biztosítani tudta a vasút. A modern kori népművészet terjedésében a Gyöngyösbokrétások kedvezményes szállításán, motívumkincseknek a vasúton például a kalocsai állomás mázolt várótermében) való megjelenésén keresztül, valamint a népművészeti turizmus kiszolgálása kapcsán játszott 
szerepet.536 A kultúra terjedését serkentette a vasúti könyvtárak és képzések elterjedése nyelvkurzusok, gyorsírás-, nemzetközi kapcsolatok-képzések a két világháború között . A kecskeméti MÁV Kultúrház kultúrteremmel, könyvtárral, söntéssel szolgálta a széles körű programok lebonyolítását civileknek is. Sok vasutas maga is kulturális gyűjtéseket végzett, főleg elszigeteltebb kisvárosokban, sőt pusztákon: természeti-, régészeti-, egyéb tárgygyűjteményeket készítettek, sokan a hivatalos tudományt is gazdagítva ezzel. Számos 
                                                           

530 Székelyné Kőrösi )lona : . 
531 Rappai Zsuzsa 2007: 128. 
532 Rappai Zsuzsa 2007: 133. 
533 Kecskeméti Lapok XXXV))). . január . 
534 Lovas Dániel é. n.: ., . 
535 Gidó Csaba : . 
536 Sári Zsolt b: . 
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művészi hajlamú ember is volt köztük, vasutas zenekarokat alkotó zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, iparművészek egyaránt részben vasúti témákban alkotva . Jelentős a vasúti relikviákat gyűjtők, az önélet- és emlékírók, fényképészek tábora is. Az 
ismeretterjesztést, hagyományőrzést segítették a közösségszervezés mellett  az  óta 
szervezett vasutasnapok, továbbá az olvasókörök, újságok, országjáró- és túrakörök.537 A régészet fejlődését szolgálta, hogy a sínmezőkben jelentős ásatások zajlottak, melyek több múzeumi gyűjtemény fő megalapozói voltak, Kecskeméten főleg Kada Elek használta ezt ki. A leleteket olykor vasúton szállították be – Móra Ferenc Szegedre mamutkoponyát is vitt így.538 A vasút bekapcsolta a tanyán élő rétegeket a kulturális életbe. Számtalan szórakozási lehetőség szekéren, gyalog túlzott erőfeszítést igényelt volna, vonattal azonban kényelmesen, alkalomhoz illő öltözetben elérhető. Többfelé például Szegeden) kultúr-, színház- 

mozivonatok is indultak este a tanyáról a városba és vissza Kecskeméten szórványosan), 

illetve az 1930-as években Szegedről Pestre és vissza Kecskeméti megállással .539 

Mivel a vásári, piaci lehetőségeket serkentette, a vásárokkal kapcsolatos szakirodalmak alapján utalni lehet mindazokra az innovációs hatásokra is, melyeket többek közt Dankó )mre a javak cseréjének társadalmi-kulturális funkcióiként összegzett: földrajzi és nyelvi tájékozottság, gazdálkodási-szakmai tájékozottság, baráti, rokoni kapcsolatok fenntartása, létesítése, hírközlési, hírszerzési alkalom, újdonságok elterjesztésének lehetőségei, a kulturálódás-művelődés műhelyei, a mindenkori divat terjesztése, kritikája.540 Jellemző toposz ugyanakkor, hogy a „masina” a pusztában párhuzamosan a hagyományos folklórjavak pusztulásáért is felelős. Kada Elek, mint egykori vasúti főtisztviselő, foglalkozott a vasút páratlan fejlesztő erői mellett a régi szokásokra gyakorolt hatásaival is. A vele többször vitákba bocsátkozó (erman Ottóval nézeteik, tudományos alapállásuk és gyűjtési módszereik különböztek ugyan, több következtetésük mégis hasonló. Kada hasonló felütéssel indítja figyelemfelkeltő leírását a bugaci pusztáról, mint ahogy (erman Ottó befejezi cikksorozatát: „De van ennek az ügynek fájdalmas része is: az őspásztorság már a végét járja, 

veszni indúlt; pusztítja, öli, a mint már mondtam, a gyors közlekedés nyomán tódulva-özönlő 

kereskedés és az – eke. Már pedig ha valamit, az ősfoglalkozások e töredékeit meg kell menteni, 

mert alapos ismeretük nélkül vak sötétségben marad az ősiség nem egy tere.”541 

 

                                                           

537 Rákosi Jenő et al. szerk. : -75., 79-80., 95-99. 
538 H. Bele Balassa 1996: 51. 
539 Engi József : . 
540 Dankó )mre c: 15. 
541 Vasárnapi Újság . . évfolyam, . szám; Vasárnapi Újság . . évfolyam, . szám  



 

120 V. A VASÚT TÁJFORMÁLÓ –  TÁJSZERVEZŐ (ATÁSA 

 

V. . Közvetett hatások a határ képére Kecskemét fejlődését, gyarapodását a kezdetektől közlekedési csomóponti szerepe és ennek kapcsán a 14. század óta hetipiacai és országos vásárai határozták meg.542 A mostoha talaj- és éghajlati viszonyokkal rendelkező, vízhiányos, kunok által elfoglalt terület, mely azonban a török hódoltság alatt khász város volt, és sosem állt földesúri függés alatt, a vasút előtt is a közlekedés által tudta nagyságát megőrizni. A város az állandó nyomvonalú Pest–Szeged–Erdély nagyút (mely a Nyugat-Duna és a Maros forgalmát is összekötötte  és a bizonytalanabb vonalvezetésű kelet-nyugati utak kereszteződésében helyezkedik el, fontos elágazással Cegléd felé.543 Mivel a város Buda–Szeged és a Duna–Tisza között is nagyjából félúton létesült, így pihenőpontként, vásárhelyként (a török korban is, mikor rajta kívül csak 
Szegednek volt!) szolgált, olykor árumegállító joggal bírt, s fontos volt benne a vendéglátás vendégfogadók, kocsmák, csárdák, kőpincék, kurta kocsmák .544 Ehhez kapcsolódott az is, hogy a török hódoltság alatt számos pusztát tudott megszerezni a város és fellendítette 
szarvasmarha-tenyésztését és -kivitelét.545 1686-ban – (ornyik János kutatásai alapján – sem Kecskemét és Pest, sem Kecskemét és Szeged között nem volt lakott hely; minden, ami az országút vonalán található, azóta keletkezett.546 A . század végén Kecskemét  irányból volt megközelíthető, ami igen előkelő dolognak számított, kilenc irány volt ugyanis az abszolút 

maximum Székesfehérvár .547 Fényes Elek pedig Kecskemétről közvetlenül a vasút megindulása előtti években így írt: „Élnek pedig főképpen juh-, szarvasmarha-, ló-, 

sertéstenyésztésből, szőlőskertek míveléséből, mellyek igen becses és erős vörös bort, s igen sok 

gyümölcsöt teremtenek; szappancsinálókból, s más kézi mesterségekből, s végre kereskedésből. 

Nevezetesen Pestre hordanak kenyeret, gyümölcsöt, szalonnát, zsiradékot, hízott sertéseket, 

szappant, gyapjút, szarvasmarhát, nyers bőröket, bort. Továbbá szarvasmarhával elágazó 

kereskedést folytatnak, s a kecskeméti baromvásár az elsők közé tartozik hazánkban .”548 A határ általános képét  táján a még alapvető, ám már csökkenő szerepű szürkemarha, 
rackajuh, kisebb mértékben sertés legeltetésére használt pusztaságok, rétek, növekvő 
                                                           

542 )ványosi-Szabó Tibor a: ., ., . 
543 Tóth László : .; Tóth Ernő : -13. 
544 Balanyi Béla : - .; Juhász )stván : ., ., . 
545 Kocsis Gyula 2002: 191-196. 
546 (ornyik János : . 
547 Czére Béla a: . 
548 Fényes Elek : -192. 
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gabona- és további szántóföldi növénytermesztés búza, gabona, árpa, köles, lenmag, lencse), jelentős vizenyős területek sokféle hasznosítással halászat, pákászat , gyarapodó szőlő- és gyümölcstermelés határozták meg. A 15. századtól a váci, ráckevei, dunaföldvári réveken nyugatra irányuló marhaexport kapcsán kialakult egyre hatalmasabb állatvásárok, marhahajtó utak Mészárosok útja), Sóhordó út szerepe éppen az -es évekre, a vasútépítés kezdeteire csökkent le jelentősen, ugyanakkor a rossz közlekedés miatt egyetlen árut sem tudtak igazán nagy tömegben elszállítani. A Gazdálkodás fejezetben leírtakkal összhangban a vasút kiépülését követően a gazdálkodási ágak átrendeződése figyelhető meg, a korábbi súlypontok eltolódnak: a határban ezáltal még inkább a szántóföldi gabonatermesztés,549 kis paraszti parcellákon, majd nagy városi, állami birtokokon kialakuló gyümölcs- és szőlőkultúra, baromfi- és sertéstartás, szántóföldi takarmánytermesztés válik meghatározóvá. Kertészfalvak, kertésztelepek jönnek létre 
(később agglomerációs településekké válva). A földművelésbe bevont területek összmennyisége alig változott, megoszlásuk szerint azonban Kecskeméten  a szántók aránya előbb kismértékben, majd a . században jelentősen csökkent, a legelők száma az időszak elején jelentősen, majd kevéssé csökkent, a kaszálórétek jelentősen, majd alig csökkentek, a kerti gyümölcsösök jelentősen nőttek, majd az időszak végén némileg csökkentek. A nádasok a . századig stagnáltak, majd jelentősen csökkentek. A művelés alól kivont területek nagysága stagnált, majd jelentősen csökkent ebben azonban a téeszesítés is közrejátszott .550 

A szőlőbirtokok és vasút kapcsolatát bizonyítja, hogy valamennyi  hold feletti jelentősebb városi birtok helyiérdekű vasút mentén jön létre. (elvécia 2000 holdja, melyet Wéber Ede 
1891-ben alapított, valamint 1600 holdnyi 6-  holdas szőlőbirtok, mely 105 Balaton vidéki kapás család új otthonául szolgált, az ekkoriban megépülő fülöpszállási hév-vonal mellett 

helyezkedett el. Az 1883-tól működő Miklóstelep állami homoki mintaszőlőtelep, alapította Miklós Gyula) és Klábertelep a lajosmizsei vasútvonal közelében, a 160 holdas Szikra (1895) 

a tiszaugi vonal kanyarulatában volt; s valamennyien önálló állomást vagy rakodót kaptak. Szikra szőlőbirtok meglátogatása kapcsán írta a sajtó a tiszaugi vasút megindulásakor: „ez a 

szemle volt az egész kirándulás legélvezetesebb része. A kecskemétiek nagy része sem látta még 

ezt a remek szőlőt, mely kincsesbányája lesz egész városunknak”.551 Az új szőlő-gyümölcsültetvényekhez pusztai munkásfalvak kapcsolódtak: „Szikrában Árpádszállás, az 

                                                           

549 Gráfik )mre is kifejti, hogy a vasút emelte meg a magyar gabonaértékesítés arányát a nemzetközi 
piacon, illetve tette a gabona- és liszt-) kereskedelem központjává a fővárost. Gráfik )mre : .  
550 Mezőgazdasági statisztikák községsoros adatokkal , , , . 
551 Kecskemét . október . 
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Ágasegyházi út mellett Kadafalva, Bugacmonostoron Monostorfalva, Nyírben (etényegyháza, 

Felsőalpár pusztán Lakytelek munkásfalvak települtek be rövid pár évtized alatt.”552 

A gazdák homoki szőlőskertjei is szép számmal a vasút mentén létesültek (például a Nyárlőrinci szőlők ; az 1801-től kezdődő parcellázásokat századforduló táji csúcs követte, Lestár Péter, Kada Elek polgármesterek idejében.553 A legnagyobb szőlőtelepítési hullámok a filoxéra pusztítása után következtek be, pontosan egybeesve a vasútépítésekkel: -1900 közt  hold, -  között ; -1921-ben pedig 4560 kataszteri hold parcellát osztott ki a város, melyek jelentős részén szőlőt vagy gyümölcsöst telepítettek a gazdák.554 

Szinte egyenletes eloszlásban jöttek létre a kecskeméti határ számos részében, és a korabeli térképekre pillantva egyértelmű, hogy a vasútvonalak menti homokföldeken sűrűségük sokszorosa a távolabbi területekének. A szőlészeti térképek legsűrűbb sávjai gyakorlatilag kijelölik a vicinális vasutak nyomvonalát.  Kisfáinál például a vasutat azért vezették közvetlenül az út mellett, hogy ne kelljen a szőlőparcellákat károsítani, és a nyílt vonali rakodás egyszerűvé váljék, illetve rögtön megállót is létesítettek Kisfái néven.555 A határ képét formálták a hasonló ütemben és okok következtében sokasodó farmtanyák is. A )). katonai felmérés alapján látható, hogy a . század közepén a tanyák még ritkásan és szinte egyenletesen helyezkednek el, alig sűrűbben, mint a vasúti fővonal menti őrházak,556 sűrűsödésük csak a jobb földeken és Kecskeméttől délre a fővonal -3 km-es környezetében észlelhető. A . század végén bekövetkező óriási növekedés ugyancsak főként mellékvonalak közelében zajlott le.  A vasút mindezen tényezők által a homokosodás elleni évszázados küzdelmet557 is segítette: motiválta a népességet a kiköltözésre, ezen keresztül a homokmegkötésre. Móricz, aki számtalanszor végigutazta a kecskeméti vasútvonalakat, így maga is mintegy változás-vizsgálatot végzett, írja: „a kecskeméti pusztákon végig a Tisza felé …  olyan dús és buja 

területen megy át a vonat, amilyeneket csak Olaszországban látni itt-ott. Gyönyörű 

szőlőültetvények, tele gyümölcsfával. Minden dús, roskadásig tele, ezt szokták földi 

paradicsomnak nevezni.” Pedig  évvel korábban ott sívóhomok volt, de a Koháry-birtok 

                                                           

552 Szabó Kálmán : . 
553 1892-1900: 3 202 hold, 1900-1912 3  hold, . újabb   hold, ráadásul túlnyomórészt a hév-vonalak mentén. Bende László : -17., 25., 37.) 
554 Szabó Kálmán : .  
555 Kecskeméti Lapok XXV))). . szeptember . 
556 A 21- . sz. őrházak helyezkednek el a kecskeméti határban, a . egyben a „puszta-pákai” állomás 
is. 80 %-uk a pálya jobb oldalán volt található. )). katonai felmérés, www.archivportal.hu ) 
557 Okozói a török pusztítás, a vízlecsapolás – folyószabályozás, időről időre visszatérő aszályos esztendők, főként . századi meggondolatlan erdőirtások, túllegeltetés, puszták feltörése. Erdei 
Ferenc 1977: 2.)  

http://www.archivportal.hu/
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1890-es megvásárlásával és 2-  holdas törpebirtokokká parcellázásával, városi támogatással, faiskolák gyümölcscsemetéivel, szőlővesszeivel megszelídítette a dolgos nép.558 A központi szőlészetekhez kapcsolódóan is jelentős terepegyengetéseket hajtottak végre, igen jelentős munkálatokkal hegyhúzóval , például Miklóstelepen  ezer m3 földet mozgattak meg.559 )de kapcsolódik még az erdősítések kérdésköre is. Országos viszonylatban jelentős erdőirtásokkal járt a vasútépítés, és az iparosítás miatt is csökkent az erdőterületek mennyisége főleg domb- és hegyvidéki tölgyesekben talpfafaragás),560 s csupán a . század második felében kezdett ismét növekedni. A kecskeméti határban viszont közvetve az erdőterületek gyarapodásához és további homokmegkötésekhez vezetett, a tűzifa jobb szállíthatósága által. Bakkay József, aki 1913-tól volt erdőmester Kecskeméten, s 5 500 hold erdőt telepített terméketlen területeken, a kecskeméti kisvasút építése és 1917-től Bugac–Alsómonostori téglaégető működtetése és szárnyvonallal kiszolgálása által tudta nagyszabású terveit végrehajtani emlékét őrzi az Egymilliomodik hektár erdőparcella . „Én még emlékszem arra az időre, amikor Ballószög, Köncsög, (elvécia, Ágasegyháza, 

Kadafalva, (etényegyháza, Méntelek, Nyír stb. gyakran lakatlan sivatag volt, kizárólag 

birkajárásnak használták, bár legelő is kevés volt rajta. Ma ezeken a területeken – de a város 

egész határában is – virágzó mezőgazdasági kultúra, gyümölcsösök és szőlőskertek ezrei 

hirdetik a lakosság élni akarását, lankadatlan szorgalmát és munkakedvét.” – írja Móricz.561 Jellemző ugyanakkor a kecskeméti határ nagyságára és a folyamatok időbeli eltéréseire, hogy ugyanebben az időben Bugacon még sok ezer szilaj marha legelt. A vasút szerepe elsőrangú volt a kereskedelem, vásár, piacozás, bolt- és raktárhálózat gyarapodásában, s eközben bizonyos hagyományos árucsere-formák, például a vándorárusok kiszorulásában. (agyományosan a vásárok tekinthetők egy-egy táj fő szervező erejének; e város és vidéke-kapcsolatrendszert a vasút és az urbanizáció átrendezte: egyesek jelentéktelenné váltak, közben új központok születtek.562 Kecskemét egyértelműen a fejlődő vásárú települések sorába illeszkedik. A vasúti szállítási lehetőségek következtében erősödtek a piacok, hetivásárok vonzáskörzetei, a városok ereje tovább nőtt, a kereskedők szerepe a termelőkkel szemben erősödött; könnyebbé vált az eljutás távolabbi vásári alkalmakra, árumintavásárokra, nemzetközi vásárokba stb. A vásári, piaci lehetőségek kiszámíthatóságát is segítették a folyamatos szállítással, jobb ellátási lehetőségekkel 
                                                           

558 Móricz Zsigmond : -125. 
559 Paládi-Kovács Attila : . 
560 Paládi-Kovács Attila 11: 278-279., 287. 
561 Bleyer Ferenc 1939: 23. 
562 Dankó )mre : .; Szilágyi Miklós : . 
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mindezek pedig átfedésben vannak az életmód-hatásokkal is . Korábban nagyban kihatott főleg a téli és tavaszi vásárokra az időjárás az útviszonyok miatt márpedig a nagyhírű 

Gergely-napi, Katalini vásár éppen a legkockázatosabb, nedves időszakba esett). Az 1863-as aszály és -os Orbán-napi fagy (-  C  idején például a gabonakereskedők segítették a gabonaimport megszervezését az éhínségek elkerülésére.563 A vasút vevőként is könnyebb eljutást biztosított a vásárokba, bár a vevők inkább csak nagy távolságokról utaztak vonaton a vásárba a hazaszállítás nehézségei miatt .564 Míg az iparcikkvásárok a bolthálózat gyarapodása által jelentősen csökkentek, addig az élelmiszerpiac a vasút miatt még nőhetett 
is,565 s ez a megállapítás Kecskemétre fokozottan igaz, legfőképp a hév-ek kapcsán. A városi 
piacok annak ellenére a )). világháborúig igen jelentősek maradtak, hogy a vasút sok helyütt „egy generáció alatt átalakította a termelés és értékesítés hagyományos kereteit”.566 Összetett folyamatokról van tehát szó, melyek párhuzamosan erősíthették, vagy gyengíthették egymást. A kecskeméti vásárok tehát hagyományosan azért jöttek létre, mert Kecskemét szárazföldi utak találkozásában fekszik,567 illetve egy bizonyos földrajzi táj közepén kialakult árucsereközpont,568 ehhez hozzáadódott vasúti csomópont volta. A kecskeméti országos vásárokra jellemző volt a nagy, nemzetközi vonzáskörzet, a hetivásárokra pedig a pezsgő helyi, környéki forgalom.569 Kecskemétnek így egyszerre ellátó körzete saját határa, illetve ő 
maga pedig Budapest egyik fő ellátója – mindkét folyamat erősítésére fokozottan alkalmas volt a vasúthálózat, illetve kiépülésének is ezek tán legfőbb okai. A középkor óta mindennapos s a török időket is átvészelő piacokat tovább erősítette a homok . század végi intenzív használatba vétele öntözéses gazdaságok, szőlőskertek  a korábbi kiterjedt legelők, szántók fokozatos parcellázásával.570 Mindez sürgette a mellékvonalak kiépítését is, ami a vásárok, piacok továbbfejlődésére alapvető jelentőségű volt: az árusítóhelyek változásait nagyvonalakban már Dankó )mre is vázolta vásárismertetőjében,571 mindez azonban a vasútépítésekre is jól felfűzhető. 
                                                           

563 Bleyer Ferenc 1939: 22. 
564 Dankó )mre a: . 
565 Dankó )mre a: . 
566 Viga Gyula 2007: 14. 
567 Kecskemétnek a . század óta volt vásártartási joga, évi három országos vásárral Gergely, Lőrinc, Katalin napi vásárok, a Lőrinc napit pedig a kéthetes fehértói baromvásár előzte meg . A . században további három vásáralkalommal gyarapodott, a Gordián napi V. ., -  és Mihály napi )X. ., 
1788-), illetve Ciprián napi )X. ., -  vásárokkal. A . századtól jelentős, a váci, ráckevei, dunaföldvári réveken nyugatra irányuló szarvasmarhaexport éppen az -es évekre, a vasútépítés kezdeteire halt el. Novák László : - ., )ványosi Szabó Tibor 002: 444.) 
568 Dankó )mre a: .; Dankó )mre b: . 
569 )ványosi-Szabó Tibor : -247. 
570 Dankó )mre b: -691.  
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V. . A vasút közvetlen hatásai a települések és a határ képére, a környezetre „Régebben a vasutaknak külseje is magán viselé a keletkezésekor uralkodott irányelvek különös 

jellegét. Különösen érdekes, sőt poétikus jellege volt az alföldi vasutaknak. Őrházaik sokasága, a 

messziről látható árbocfák színes kosaraik s lámpáikkal; az állomásokon lévő nagy facsarnokok: 

az állomásoknak egymástól való nagy távolsága; a sok fahíd, a rendkívül lassan haladó 

végtelenül hosszú vonatok; végre a lokomotívok mély hangú füttye mind valami sajátos 

varázzsal övezték a nagy rónaságot szelő vonatokat. Ma mindez megváltozott; az államosítás a 

szabványszerű egyformaság szürke leplét borítja mindenre, a szakértő lelkületét mégis 

gyönyörrel tölti el a műszaki téren lépten-nyomon látható óriási és szakszerűen szép 

haladás.”572 A Pallas Enciklopédia . század végi sorai pontosan tükrözik a közfelfogást, 
amely a vasút jellegzetes, modern és funkcionális tájképformáló hatása kapcsán élt a köztudatban.  A településeket s határukat jelentősen formálták a jellegzetes vasúti műtárgyak:573 az állomásépület, a fűtőház, a töltések, bevágások, kerítések, távírópóznák és a csillogó sürgönydrótok, az őrházak, a dombos-hegyes terepen viaduktok és alagutak. Kecskeméten a következő műtárgyak voltak jellemzők: a fentieken túl a hegyvidékre jellemző műtárgyakat leszámítva  a sorompók, a gyalogos átkelést szolgáló „labirintkorlát”, „kerengő”, kisebb töltések, jelzők. A vasút speciális térbelisége okán tájékozódási pontként is szolgált a sík alföldi tájban: vizuális fogódzót nyújtottak a távíróvezetékek majd felsővezeték-tartó 
oszlopok , a gőzmozdony füstje, zúzmarás időben a villanymozdonyok áramszedőjének ívhúzásból fakadó lidérces kékes villódzása; az akusztikai tájékozódást szolgálták a hanghatások főleg a nehéz tehervonatok zakatolása, illetve némelyik mozdony sípja, dízelmozdony motorjának robaja akár 10 km-ről is hallható az időjárási körülményektől függően . Egyes vasútvonalakra némely társadalmi csoportok főként a polgárság, művészeti ábrázolásoktól is formálva  a táj díszeként, ékeként tekintettek. Ez, a vasút monumentalitása és romantikus tájba illesztése iránti tisztelet legfőképp az ). világháború előtt érvényesült.574 Jellemző és kultúrtörténetileg jól feldolgozott vonal például a Semmering-vasút Ausztriában 

(Landschaftsschmuck), továbbá a Kárpát-medencében a gyimesi, fiumei vasútvonalak; itthoni „kistestvéreik” a Cuha-szurdokon keresztülvezető Győr–Zirc–Veszprém, az Eger–Szilvásvárad vicinális szarvaskői szakasza vagy a lillafüredi kisvasút. A turizmus fejlődésében közrejátszott 
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szerepüket mutatja, hogy sokan nem vagy nem csupán az érintett táj, hanem maga a vasútvonal és a rajta való utazás  szépsége miatt keresték fel az adott vidéket. Kecskemét környékén – sík terep lévén – nem beszélhetünk a vasút heroikus érzelmeket kiváltó szerepéről, noha a kecskeméti kisvasút díszes, tájba illő kis állomásai vagy az OMÁV egykori nyíltvonali őrházai a tájba simuló vasútépítészet, a tiszaugi Tisza-híd pedig a mérnöki teljesítmény szép példája. Ízléses és egyedülálló az Alsó pályaudvarral szemben elhelyezkedő egykori gőzmalom vasúti iparvágányának kapuja is a kocsik mozgatására szolgáló fordítókoronggal. A településképbe illeszkedés legfőbb esztétikai szempontja, hogy a vasútállomás méretei megfelelőek-e, esetleg alul- vagy túlméretezettek-e – forgalmi szempontból és a település lakosságszáma alapján. Míg például Füzesabonyt a falusias mezővárosi képhez rendkívül grandiózus felvételi épület példájaként szokás emlegetni,575 addig Kecskemétre az -as évek óta folyamatosan az alulméretezettség volt jellemző, a személy- és a teherforgalom is réges-rég kinőtte s a lényegesen kisebb lakosságú Cegléd, Kiskunfélegyháza egyaránt méretesebb állomásépületet, több vágányt kapott . Jellemző szempont továbbá az építészeti stílus jellege. Az Osztrák Államvasút Társaság épületeit eredetileg romantikus stílusú, várkastélyszerű saroktornyok, íves nyílászárók jellemezték, három épülettípusba sorolva; néhány )). osztályú épület például Petőfiszálláson  máig áll, a nagyobbakat azonban már jelentősen átalakították, például a pozsonyi, váci felvételi épületet is csupán néhány apró eredeti stílusjegy jellemzi.576 Közkeletű vélemény szerint minden vasútállomás hasonló, néhány típusterv alapján épült: valójában azonban igen sokfélék, s „éppúgy követték az 

igények, a gazdasági és a műszaki lehetőségek, a divat alakulását, mint más épületek”,577 a típusterveket ügyesen hozzáigazították a mindenkori igényekhez. A kecskeméti nagyállomás építéstörténetét emellett hiánypótlásképp is érdemes áttekinteni. 

Eredetileg kisebbre méretezett forgalmát jelzi, hogy 1853-ban csupán földszintes épületet 
kapott, továbbá csekély méretű raktár, rakodó, váltóőrhely tartozott hozzá.578 Az 1880-as évekre ezt teljességgel kinőtte, a helyi sajtó rendszeresen követelte bővítését, mely átmeneti 
jelleggel 1894-1895-ben következett be.579 1902-1903-ban Rusz Ervin tervei alapján lényegileg teljesen újjáépítették, középen emelettel látva el, ám továbbra is szűkös maradt; a fűtőház amelynek méretét jelezte, hogy az első világháború előtt száz, a második világháború 

                                                           

575 Bevett népi vélekedés szerint a tervezők összekeverték a fiumei állomás terveivel, ezért lett olyan 
hatalmas. 
576 Kovács László : -56. 
577 Kubinszky Mihály : . 
578 Ellentétben például a sokkal díszesebb szolnoki Tisza-parti indóházzal, melynek Zitterbarth Mátyás volt a kivitelezője, s a híres Jacob Sprenger a tervezője. 
579 BKML. IV. 1908/b. 1894- . számos helyen 
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előtt  dolgozója volt),580 és egyéb üzemi épületei is ekkoriban létesültek. A korabeli képeslapok pompás összképről bizonykodnak, ám csak kívülről vált a város díszévé – míg 
másutt a . század végén emelt díszes állomási paloták követték a forgalom új kihívásait 
(Cegléd, Szombathely, Pécs , itt a jórészt megmaradt régi beosztás egyre célszerűtlenebbé vált. Az 1911-es földrengéskor ráadásul repedések keletkeztek rajta, állaga ismét romlásnak 
indult.581 Az első világháború utáni renoválást nem számítva 1928-ban, majd jelentősebben 
1940-ben restaurálták Fodor Jenő építész vezetésével. Utóbbi a régi és új kedvező összhangját hozva végre jelentősebb bővítést eredményezett, 900-ról  m2-re nőtt az alapterülete, a középső emeletes részből monumentális előcsarnokot, déli részén új állomásfőnöki helységeket, északi oldalán postahivatalt, éttermet, emeletén az állomásfőnök lakását alakították ki. A város egyediségét népies ornamentika hangsúlyozta, a várótermekben fabútorokat helyeztek el, köztük a párizsi világkiállítás magyar pavilonjának bútorzatát. A homlokzaton a Szent Korona másolatát és Kecskemét (ódmezővásárhelyen készült  címerét állították ki, és az előcsarnokba két freskót terveztek a kecskeméti és bugaci életformáról, utóbbiak azonban már nem készülhettek el.582 A második világháború után általánosságban fokozatos bazárosodás, leromlás jellemezte, noha az 1950-es években még a városképi együttes cím birtokosa lett. Utolsó felújítására -ben került sor, a Kodály-emléktáblát is ekkor helyezték el a Kodály Zoltán tér felőli oldalon a legnagyobb kecskeméti zeneszerző . december -án született az állomásépület egyik lakásában .583 Az állomás 
fekvése egyébként – a belváros közelsége mellett – azért is igen előnyös, mert keleties tájolása miatt reggel napfényben csillog a peronja, míg délben és délután árnyékot biztosít. A kecskeméti határ további állomásai többnyire a tájba és a vasútvonalak építészetébe méretükkel is megfelelően simuló épületek. Építésükben jelentős szerep jutott helyi 

mestereknek, az Alsó pályaudvart például Gulyás János építész tervezte.584  Jelentős tájélénkítő tényezők a tanyákhoz hasonló vasúti őrházak: -ban több mint tízezer vonali őrház működött a Kárpát-medencében. Kiterjedtségüket jelzi, hogy csupán a Nagykőrös – Kiskunfélegyháza közti  km-es szakaszon 29 épült. A pályaőrök tanyához hasonló lakáskörülményeit jellemezte, hogy ezek az őrházak rendszerint szobával, konyhával, kamrával, esetleg hálófülkével létesültek; gazdasági melléképületekkel, kúttal, kenyérsütő kemencével, árnyékszékkel, jégveremmel, a kertészkedéshez kisajátított nagyméretű 

udvarral, baromfi- és sertésóllal, esetleg tehénistállóval. (A marha a töltésoldalban 
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581 Kubinszky Mihály : .;  Kovács László : . 
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legelhetett, kivéve az építés utáni első éveket, amíg a töltés érzékenyebb volt, és ezért addig 
ez gyeprontásnak számított és a felelőst megbírságolták.585) A nyerstégla falazatokról, kváderkő szegélyburkolatokról a legtöbb helyen a mai napig könnyen felismerhetők ezek az épületek.586 A vonalőrök néhol paradicsomot varázsoltak a rájuk bízott kietlen telekből,587 

hisz feladataik (optikai és morzejeladás, megfigyelés, sorompókezelés, felügyelet, vonalbejárás, veszélyes pályaszakaszok biztosítása  mellett a vonatmentes időszakokban kellő idejük nyílt a telek megművelésére, ráadásul rendszerint családjuk is velük élt, és őket is bevonták a hivatali és a kerti munkákba is. A második világháború után egyre többüket elfeledettség és nélkülözés jellemezte,588 az 1970-es évek automatizálásai után funkciójuk megszűnt, mindez jelentős állagromlással is járt. Sajnos kevés pályaőrház maradt fenn, noha megőrzésük műemlékvédelmi szempontból is kívánatos; amelyek megmaradtak, lakóházként, nyaralóként hasznosulnak vagy lakatlanul állnak.589 A 140-es Cegléd–Szeged vasútvonal még relatíve sok pályaőrházat őriz: bár Kecskemét és Városföld közt nyolc őrházból csupán egy maradt fenn, Nagykőrös felé több is, Szeged közelében pedig sok még 

hellyel-közzel eredeti állapotú. Az egészen puritán, mindössze -10 m2-es, ún. pályaőrbódékból bennük fanyugágy, kályha, óra, harangmű volt található  ott egy sem 

maradt fenn,590 a mellékvonalak lakóőrházainak legtöbbje viszont máig áll lakás vagy 
ideiglenes tanya funkcióban, többé-kevésbé egyénileg átalakítva.591 Az utóbbi évtizedekben őket is általános leromlás jellemezte, noha némelyiket – igaz, megváltozó funkcióval – szépen felújították például Nyárjason . Utódjaik még egyes váltóőrházak, melyek többnyire a 
szocializmus jellegtelen, lapos tetős építészetét képviselik. (Néhány ilyen őrház, például a 

műkertvárosi azonban szinte muzeális enteriőrt, berendezéseket rejt.)  

A városok településképére nagy hatást gyakoroltak a vasúti építkezések. Egyfelől új városkapuivá, átmeneti tereivé váltak a településnek. Építkezések, parcellázások, forgalomnövekedés, a környező területek átértékelődése, elővárossá alakuló falurészek, a központba vezető utak kiszélesítése és élettel telítődése, egyszóval a falusi-városi tér újragondolása kapcsolódott hozzájuk. Ezzel párhuzamosan régi csárdák, postaállomások, vendéglők, országutak, városkapuk estek ki a forgalomból, értéktelenedtek, így közvetve 
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588 Lovas Gyula 2003: passim 
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bontások, a terek, utak szerepének csökkenése, ingatlanok értékének esése is kapcsolódhatott hozzájuk.592 Kecskeméten a nagyvasúti nyomvonalak -ig lényegileg kiépültek, később csupán néhány bővítés deltavágány, rendező pályaudvar, iparvágányok építése, kisvasút) történt, amelyek nagyságrendjükben már jóval kevésbé hatottak a településképre. Az egykori városkapuk 
(Budai-, Kőrösi-, Vágó-, Vásári-, Halasi-, Csongrádi-, Szolnoki-kapu, továbbá több mezei 
kiskapu)593 és a város hagyományos védelmi rendszere: városárkok, várossáncok szerepe a . század közepére végleg megszűntek,594 némelyik vasútvonal éppenséggel ezek mentén, helyén épült ki. A halmazos belterületet a vasút településformáló hatása így csupán közvetve érintette, hiszen mind a fővonal, mind a később kiépült mellékvonalak e körül vezettek, a belvárosba egyetlen iparvágány vagy vasúti szárnyvonal sem hatolt be bár a belvárosi malomhoz, illetve a kisvasút főtérre vezetése kapcsán felmerült az ötlet .  Kecskemét igen szerencsés helyzetű abból a szempontból, hogy a vasútállomás közel van a városközponthoz, viszont fontos középületek templom, kórház , amelyeket zavarna, nincsenek a közelben, mégis az ipar, kereskedelem helyszínei könnyen elérhetők. Az -as években melléje telepítették a helyközi autóbusz-állomást is, így azon kevés magyar nagyvárosok egyikévé vált, melyeknél a helyközi autóbusz-pályaudvar a vasúti mellett van.  
1910-ben a hazai városközpontok és vasútállomásuk távolsága átlagosan ,  km volt, Kecskeméten ez alig  méter.595 Ennek oka a korabeli települési sajátosságok mellett az, hogy a városi elöljárók hajlandóak voltak forrásokat biztosítani ahhoz az éles kanyarulathoz, mellyel így a városhoz közel jutva érte el a nyomvonal Kecskemétet. A fő belső árumozgások a Nagyállomás és a belváros, illetve később még az Alsó pályaudvar és az ipartelepek, a Gőzmalom között zajlottak.596A vasúthoz közeli piac lehetővé tette, hogy a gyümölcs és más piaci termény ne törődjön, a kereskedők pedig minimális szállítással vagy egészen a nélkül rögtön csomagolhassák.597  

A vasútállomások környékének változásai között szokás említeni a )). városmag kialakulását, 
a környék modernizálódását esetleg későbbi megtorpanását, visszafejlődését .598 Az állomás megépítése előtti zárt városépítési terveket erősen befolyásolta ez az új vonzási pont, mint a 

                                                           

592 Vincze Ferenc 1939: 24-27.; Schivelbusch, Wolfgang 2008: 197-216. 
593 Novák László b: . 
594 )ványosi-Szabó Tibor b: . 
595 Frisnyák Zsuzsa : .; A későbbiekben ez az általános távolság egyébként csökkent, néhol nyomvonalkorrekciók, új megállók létesítése miatt, de főleg a csekély forgalmú, településektől távoli megállók, állomások bezárásával. 
596 Szabó Pál : . 
597 Kecskeméti Lapok XXV. . július . 
598 Összefoglalóan Bárth János is utal a vasút ilyen településfejlesztő erőire. Bárth János : .  
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gazdasági–kereskedelmi élet új ütőere, növekvő jelentőségű érkezési és indulási pont.599 Az igények kiszolgálására szükséges volt a kapcsolódó városi infrastruktúra fejlesztése is. A vasút megépülése idején a városképre jellemzők a „rendetlen utcák számos csinos épülettel”,600 

az átmeneti, ám összességében elmaradott állapotok. Mindenütt halmazos, zegzugos, kanyargós utcahálózat található ekkoriban, utcaneveket alig adnak, járdák egyáltalán nem 

voltak, csatornarendszer sem vagy csak fedetlen, a sertéstrágyát nagyrészt az utcára hordták ki, az utcákat időnként eltorlaszolták, az utcák közepén vermeket ástak. Kortárs utazó írja, hogy „ …  a belvárosnak egyetlen igényes utczája sincs. A házak állanak kiljebb, beljebb, mint a 

részeg embernek lábai.”601 Jókai pedig így fogalmaz: „Az utca fénylik a sártól, melynek nincs 

hova lefolynia. Kétfelül a házak mellett vonul végig a palló, két szál gerenda egymás mellé téve, 

a gyalogjárók azon kitérhetnek egymásnak, de meg nem előzhetik egymást, ami az egész népet 

udvariasságra szoktatja. (ogy a szekerek a sarat kerülve fel ne másszanak a gyalogjáróra, 

közönkint köpcös fabakterek vannak melléje cölöpözve.”602 A Nagykőrösi utcán egy ló a Beretvás szállóval szemben beledöglött a sárba. Mivel kétbeltelkesség nem alakult ki, csak mezei kertek, sok helyen az istállók és más melléképületek is a beltelken álltak, tehát naponta hajtották az utcákon az állatokat.603 Már 1803-tól számos javaslatot tettek e helyzet megjobbítására, ám a megvalósítás rendszeresen elakadt, még a városon áthaladó országos posta- és kereskedelmi utak esetében 
is. Úgy tűnik, csak a vasút tudott átütő sikert hozni, igaz, ugyancsak megfontolt sebességgel.604 Jórészt  után pörögtek csak fel a vasúthoz kapcsolódó útépítések, sok állomás pedig a . században kapott burkolt „hozzájáró utat”.) A terek, utcák kövezésére hasonlóképp a 
padok hiánypótlására, koldusok rendszabályozására, kóbor kutyák befogására  sürgető új 
indok volt, hogy mit szól a városba érkező idegen.605 Bizonyára a belvárosi utcákon menetrend szerint vonuló csorda és a vasútra igyekvők találkozásai is konfliktusokkal jártak.  Az állomás és a Nagykőrösi utca közti temetők pedig nem csak a köznépet zavarták, hanem a reprezentatív fogadásokat is megnehezítették: Ferenc József és Erzsébet királyné . májusi látogatása idején például magas állványokra erősített zöld falombbal, lovassággal, díszhintókkal takarták el a királyi pár szeme elől a valóságot.606  

                                                           

599 Gidó Csaba : . 
600 Fényes Elek : . 
601 )dézi )ványosi Szabó Tibor : . 
602 )dézi )ványosi Szabó Tibor : . 
603 Juhász )stván : . 
604 )ványosi Szabó Tibor : -341. 
605 Gidó Csaba : -133. 
606 Juhász )stván : - .; Szabó Attila : -89. 
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A vasút jelenléte tehát segítette Kecskemét szűkebb, vasút környéki úthálózatának átalakítását, burkolását, az állomáshoz kapcsolódó városrendezéseket. (orváth Döme polgármester járta ki, hogy ingyen szállítson követ a vasút a főtér és a Nagykőrösi utca burkolásához, miáltal az a város első burkolt utcája lett.607 1899-ben pedig elegáns 
keramitburkolatot kapott, amely máig műemléki védettségű.608 Az állomási utakat vasúti szokás szerint kaviccsal szórták fel, a rend és a balesetek elhárítása céljából. A keskeny vágányperonokra – Rákospalota–Újpest, Vác, Gödöllő, Kunszentmiklós–Tass máig ilyen kiképzésű – ugyanis az utasokat csak a vonat érkezése után engedték ki; a lábnyomok látszottak volna a kavicsban, gázolás esetén a felelősség így nem a vasutat terhelte. Az állomás előtti teret a kocsiállásaikkal zúzott kővel szórták fel, a lovak okozta szennyeződések eltávolításáról folyamatosan gondoskodtak.609 A vasút a város más területein is segítette az útépítést: a folyamatosan emelkedő kőigényt jól ki tudta szolgálni,610 sorozatosan nyíltak a vasút saját bányái és a kőszállítást vasúton gazdaságos volt lebonyolítani;611 a specializálódott útépítő, kövező vándormunkásság ingázásra maga is igénybe vette a vonatot.612 Az első utcakövezés Kecskeméten is az Osztrák Államvasút Társaság bányájából és mérnökeivel zajlott.613 Másrészt viszont a vasútvonalak kiépítésével sok, a környékben és különösen a vasúttal párhuzamosan futó utat a . század 

30-as éveiig elhanyagolták. Általánosságban megállapítható, hogy Kecskeméten a vasút a városképet spontán zajló fejlődéssel változtatta meg – kivétel csak a Rákóczi út és környéke volt.614 A Nagykőrösi utcát már az -es években kinőtte a forgalom,615 ezért a közvélemény élénken foglalkozott egy belvárosba irányuló alternatív útvonal kialakításával. A Rákóczi út kiépülése hosszas előkészületek után 1898–1903 közt zajlott, Kada Elek nyomdokain Lestár Péter polgármester közbenjárásával, a Temető Kis és a Temető Nagy utca közti házak szanálásával. Így egy  méter széles, nagyvárosi arculatú, egyre inkább középületek és bérpaloták által határolt sugárút jött létre (kb. 1929-re nyerve el mai képét).616 Jellegzetes kecskeméties hangulatot 
adott a Rákóczi útnak, hogy  méter széles, árnyas középsétánya maga is piactérként, illetve 

                                                           

607 BKML. IV. 1903/a. 1872. 143.; 1875. 319., 473., 475. 
608 Kecskeméti Lapok XXX)). . március . 
609 Majdán János : .; Majdán János c: -128. 
610 Kecskemét első makadám rendszerű útjaihoz  is vasúton szállították a követ -76-ban, s számos további városi és környékbeli útépítéshez is. Tóth László : -23.) 
611 (ála József : -76. 
612 (ála József : . 
613 Juhász )stván : . 
614 Lettrich Edit 1968: 55. 
615 Kecskeméti Lapok XX)). . április . 
616 Kecskeméti Lapok XXX). . július .; Lovas Dániel é. n.: ., .; Juhász )stván : -219. 
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egyfajta összekötő piaccsatornaként szolgált az egyre hatalmasabb szőlő- és gyümölcsárusító 
helynek berendezett főtér mellett (a főtér kialakítása – , megszűnése –1957 között zajlott, legkésőbb a mai Aranyhomok (otel előtti területen.)617 A piacok általában közeledtek a vasúthoz.618 Miután a város főterét Piac tér, ma Szabadság és Kossuth tér , sőt már a környékbeli utcákat is fokozatosan kinőtte, a . század végén kialakították a Nagyvásárteret, melyet 1905-ben elért a Kecskemét–Lajosmizse és Kecskemét–Kerekegyháza vonal közös szakasza, s Máriaváros néven megálló-rakodóállomás is létesült itt; elsősorban az elszállító kereskedők és a Kerekegyháza–Kisnyír–Lajosmizse irányból érkező árusok dolgát könnyítette meg a közeli vasútállomás helyi szállításokhoz nem érte volna meg a vasutat használni . A gyümölcspiac, baromfipiac a Rákóczi úton egyre közeledett a Nagyállomáshoz, az út -as átadása után fokozatosan az út közepén lévő  m széles fás sétány is a gyümölcspiac részévé vált. A kisvasút a Rávágy térre egy jobbkanyarral a sertéspiac mellé futott be,619 azonban csupán néhány százméternyire volt innen a Városháza mögötti Vásári u. is. Maguk a vasútállomás melletti áruraktárak, rakodóvágányok, rakodóponkok és a közelükben levő, az -es évekig használt sertésólakkal piaci, kereskedelmi célokat is betöltöttek, sok vevő leegyszerűsítendő a szállításokat már a helyszínen, vagonban megvásárolta a gazdák terményeit a Rávágy téren hasonlóképpen . A felvételi épülettől délre lévő kétvágányú, több száz méter hosszú árurakodó és raktárak, valamint a raktárak lezárásaként készített műemléki szépségű mérlegházak máig állnak, magát a hídmérleget  táján elbontották. Továbbá az igen 
jelentős forgalmat jelzi, hogy a felvételi épülettől északra, a mai állomásposta, laktanya és vasutas művelődési ház helyén is rakodó csonkavágány állott. Az ipari nagyüzemek, gyárak kiépülése a gyors és nagy mennyiségű nyers- és késztermékszállítást lehetővé tevő iparvágányokkal két szakaszban zajlott le.620 1890–1945 között a mezőgazdasági nyersanyag és munkaerőbázisra, a világháborúk előtti konjunktúrára alapozva elsősorban könnyűipari létesítmények; –  a helyreállítást követően a szocialista iparosítás volt jellemző.621 Nagyobb forgalmú iparvágányok -ig a Lichter Dávid állomás melletti fatelepére, az Alsó pu. közelében a gőzmalomhoz Kecskeméti Sertéshizlalók Gőzmalma Rt. . , a konzervgyár udvarára eredetileg a Kiskőrösi út – Vasút sarkán , a Vasgyárba vezető vágány. A Nagyállomásnál a gyufagyári, szeszgyári Szeszfinomító és Rézgálicüzem, figyelemre méltó ipartörténeti megoldás, hogy helyszűke 
                                                           

617 Juhász )stván : -219., 253. 
618 Dankó )mre : . 
619 Kecskemét vázlatos helyszínrajza . 
620 (orváth Ferenc a: . 
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miatt a mozdonygarázs előtti mozdonyfordítón keresztül lehetett betolatni a teherkocsikat a gyár területére – akárcsak a gőzmalomhoz! , barneváli, „export” iparvágány Gyümölcs és 
Baromfi Kiviteli Rt. a Szolnoki út – Vasút kereszteződésénél .  után a házgyári, konzervgyári, reptéri, olajipari vágányok, valamint a szovjet laktanyába vezető homokbányai iparvágány a jelentősebb vasúti árumozgást biztosító hajszálerek. A vasút élen járt a közvilágítás fejlesztésében. A kandeláberek, lámpatestek a városi építészetnek is mintát mutattak; az első  db kecskeméti utcai petróleumlámpát 1854-ben a Kőrösi Nagy utcán helyezték el, hogy a vasútállomásról a városba éjjel is be lehessen 
menni.622 Korábban alkonyat után jóval kisebb volt a gyalogos forgalom a városban.  Villanyvilágítás pedig a Nagyállomáson létesült először, 1905-ben.623 Az első jelentős parkok, egyáltalán a kecskeméti parkkultúra kialakulása is javarészt a vasúthoz köthető: a vasúti sétatéren kívül a volt Dellő-tó helyén létesült csupán sétatér, 
illetve az ugyancsak vasút menti Műkert alakult még ki a . század elejéig.624  A vasútállomás és a város között eredetileg temetők helyezkedtek el, melyek már korábban is igen rendezetlen városképet nyújtottak és közegészségügyi veszélyességük sem volt elhanyagolható. A vasúti sétány kialakítása -ben a lutheránus temető bezárásával kezdődött meg,625 a református temető szanálását pedig hosszas viták után -ben végezték el. A zsidó temető helyén kezdték meg 1879-ben a Népliget KTE-sportpálya  kialakítását.626 A város tehát évtizedekig harcolt az ellen, hogy a vasutat temetőkön keresztül kelljen megközelíteni, illetve ez is oka volt annak, hogy máig sem sikerült áthelyezni az állomást a Rákóczi út Temető Nagy utca  tengelyébe. Ez talán a közeljövőben fog megtörténni az új intermodális pályaudvar építésével.  

A Vasúti Sétatér időközben egyre népszerűbbé vált a zsúfolt belváros lakói körében, nyáron késő estig tömegesen vették igénybe, bár a . században csupán satnya cserjék és parlag borították, a megváltozó szabadidő-igényű lakosság kavargó porról és a növényzet csaknem 

teljes hiányáról számolt be. 1876-ig a helyzetet tovább rontotta, hogy az engedély nélkül épült ideiglenes állomási sertésfelhajtók által „terjesztett bűzös légáramlat a városnak ottani 

díszes sétányát elviselhetetlenné tették”, akkor azonban ezt sikerült áthelyezni az állomás déli, korábban beépítetlen, gödrös részére máig láthatók romjai a sportpálya szélénél).627 

                                                           

622 Juhász )stván : . 
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Állapotára és a nagyvilági – falusias Kecskemét egymás mellett élésére jellemző adat, hogy a csősz, aki felügyelte, csirkéivel etette föl a körülmények javítására kiszórt fűmagot.628 

A város egyik szégyeneként emlegetett térség parkosítását,629 amely az érkező idegen utas számára is az első lényeges találkozási pont volt a várossal, 1899-ben kezdték el. Bajnóczy Károly városi főkertész öntözőberendezéseket, sétányokat, buja növényzetet telepített rá; 

illetve elnevezték „Vasútkertre”, „Vasútparkra” ez a mai Kodály Zoltán tér , illetve „Népligetre” (a mai KTE-sportpálya maradványai). A mai állomáspark helyén a nyári kaszinó büszkélkedett (1924-től kibővítve a Katona József Múzeum kiállítási, napjainkban igazgatási épülete , nem messze tőle pedig egy cukrászdának használt kioszk. A túloldalon a Városi Sörcsarnok (1946-ig), ). világháború utáni funkciójában Vigadó volt található (romjait napjainkban bontják , 1913-tól az Atlétikai Club, -tól a KTE sportpályái. Az 1960-as években a Bethlen körúti rész újrarendezésére került sor, a buszállomás építése –64 között zajlott, a múzeum mellett -ban pedig szoborsétány létesült  mellszoborral a korábban igen rendezetlen északi oldalon.630 Végül az elmúlt években újabb részleges rehabilitáció történt.) Az állomáspark mellett közvetlenül az állomást Kecskeméten és másutt  is speciális növényzet jellemezte: hársfa, vadgesztenye, melyek jól bírták a füstöt, kormot, és nagy árnyékot adtak; ápolt virágoskert a MÁV központi kertészeteiből származó növényekkel: dáliával, nemesített rózsákkal, az állomásépület, resti ablakában, vagy a verandára függesztett faládákban muskátlival melyek széleskörű köznépi elterjedés mintájául is szolgáltak .631 A vasút a városba beágyazva nem kevés bosszúságot is okozott a lakosságnak. Megváltoztatta vagy kettévágta a városi és határbeli utak nyomvonalát, akár tekintélyes kerülőkre kényszerítve az arra járókat a kiépített sorompóval felszerelt vagy biztosítás nélküli átkelőkhöz. Ezeket a közigazgatási bejárások alkalmával határozták meg, ilyenkor az érintett gazdák, földbirtokosok próbálták érvényesíteni érdekeiket az átjárók helyének, árkok, csatornák nyomvonalának kijelölésénél.632 Sok szőlőbe, földekre, tanyákhoz vezető út 
satnyult el, romlott le amiatt, hogy a forgalom lecsökkent rajtuk. A Kis Szegedi út környékén, a Talfájában és Városföldön évekig húzódó pereskedést okozott, hogy az elvágott utak nem kielégítő pótlása miatt egyes birtokosok egymás földjein keresztül, a termést letaposva 
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közlekedtek és hajtották állataikat, s a helyzet kezelését a megmaradt parcellák szabálytalan elhelyezkedése is nehezítette.633 Mások arra panaszkodtak, hogy földjeik, szőlőbirtokaik sérülnek a vasútépítések miatt, illetve az újonnan kijelölt nyomvonalú dűlőutak szőlőiken át vezetnek, ami porolással, dézsmálással jár.634 Egy-egy vasútvonalszakasz építésekor a határban néhány száz, a városon több ezer ember rendszeres közlekedése változott meg.635 Az átjárók általában az állomás két végén, a váltókörzeteken túl ezeknél volt a leghosszabb várakozás a tolatási mozgások miatt , nyílt vonalon pedig 00-1500 méterenként 
helyezkedtek el, a hév-vonalakon jóval sűrűbben, mint a fővonalon, a könnyebb engedélyezés 
miatt. A . században lazult a szabályozás, ezért fővonalon is sűrűsödés következett be.  

A vasutak a földterületeket sokszor szétszabdalták, ezért a nyomjelzésnél ügyeltek arra, hogy ha egy adott parcella maradéka  m2-nél kisebb, akkor a vasútépítő társulat kényszeríthető az egész terület megváltására, mert a maradék állati erővel való megmunkálása körülményes 
volna. „A pálya mentében levő szántóföldek, rétek és egyéb földek megmunkálása és 

hozzáférhetősége mindenkor lehetséges legyen” – írják a korabeli utasítások, a valóságban mégis sokszor jelentős kerülőt okoztak a földműveseknek akik olykor szabálytalanságokat követtek el a jobb megközelítés érdekében, ami büntetések kiszabásához, pereskedésekhez vezetett, amíg így vagy úgy néhány év alatt meg nem szokták az új rendszert .636 A pályaoldalak rendszerint füvesek, ápoltak voltak, rajtuk ugyanis a kaszálás, a közelükben pedig a legeltetés engedélyezve volt. Ez azonban „csak a legnagyobb felvigyázás mellett 

engedtetik meg, éspedig úgy, hogy a barmokkal a vasútvonalat megközelíteni, a kerítéseken 

áthágni, vagy az áthajtó helyeken a marhákat megszilajítani nem szabad”.637 Az OMÁV Kecskeméttől Ceglédig a vasúti őröknek nem adta ki a legeltetési, kaszálási jogot, hanem árverés útján haszonbérbe adta az őrházaktól őrházakig tartó szakaszokat.638 Máskülönben a pályaőröket illette a legeltetés, kaszálás, illetve kaszáltatás haszonvétele, ez ugyanis többnyire pályamunkások bevonásával zajlott a pályaoldalban, kubikgödrökben, így akár -8 

tehenet is tarthatott egy őr, a munkások pedig a kaszálásért cserébe tejet, pálinkát kaptak. A lekaszált füvet a pályakocsin keresztbe vetett sínpáron rakoncán  hordták be.639 A pályaőröket megillette a pálya menti gyümölcsfák szüretelése is „bakterjog” . Visszaéléseket is elkövettek a bakterek, például a kecskeméti fővonal megnyitása után több őr önhatalmúlag akácfákat vágott ki a pálya mentén, valamint  öl szélességben a pálya mellett hosszabb 
                                                           

633 BKML. IV. 1609/a. 1853. II. 149.; 1854. I. 385., 442-443. 
634 BKML. IV. 1609/a. 1852. II. 334. 
635 BKML. IV. 1609/a. 1852. III. 170-171., 310., 337. 
636 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 82-83. 
637 BKML. IV. 1504/c. 1858. 162. 
638 BKML. IV. 1504/c. 1860. 9494.; 1859. 9421. 
639 Veres Péter : . 
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szakaszt felkapáltak s krumplival bevetettek, s mindezt azzal magyarázzák, hogy a fák veszélyesek voltak, a bevetett területen pedig úgysem szabad járni, tehát nem káros megrovást kaptak tettükért .640 A vasúti őrök tehenei is legeltek olykor tilosban, maguk pedig kíméletlenül elhajtották a tilosban legelésen talált idegen állatokat.641 A háztáji állattartás fokozatos csökkenésével egyre kevésbé kaszálták, legeltették ezeket a pályarészeket, ami ahhoz vezetett, hogy elgazosodtak, majd bokrokkal, fákkal nőttek be. A szakirodalomban többször előfordul, hogy a helyi érdekű vasutak szeszélyes kanyarulatait 

egy-egy nagybirtok, nagygazda lobbitevékenysége okozta.642 Kecskemét környékén ilyenre alig volt példa a kedvező birtokszerkezet miatt kivétel hogy a tiszaugi vasút a Koháry-birtokok felé tett kitérőt, mivel a – később Kecskemét által kedvező módon felvásárolt – birtok tulajdonosai ingyen földdel és pénzügyi segítséggel vettek részt a tiszaugi vasút építésében .643 Olykor azért az is előfordult, hogy nagygazdák azért fizettek, hogy a vasút ne az ő területeiket érintse. „Darányi Ferenc ügyvéd jegyzésével sok nyíri lakos nevében érkezett 

beadvány, melyben a vasút építéséhez .  korona hozzájárulást ajánlottak fel, azzal a 

föltétellel, ha a vasút a földjüket elkerüli, mert itt-ott szét is darabolja, de a vasúttól a legelő 

jószág is megvadul.”644 Ez a példa a manapság divatos kifejezéssel N)MBY-hatásnak Not )n My Backyard, vagyis Ne Az Én Kertemben  nevezett jelenség korabeli kifejeződéseként is értelmezhető, vagyis hogy a közlekedési eszközök előnyeiből mindenki részesülni óhajt, ám esetleges hátrányait szeretné elkerülni. A települések életét zavaró hosszan zárva tartott sorompók számos konfliktust okoztak. A „tíz 
percen túl is zárva tartható” táblával ellátott, távolról irányított sorompókat gyakran önkényesen felnyitották, keresztülbújtak rajtuk, vagy átbújtak alattuk, ami sok tiltáshoz és büntetéshez vezetett.645 A régi technológiák lassúsága a kétezres évek elejéig tanulmányozható volt a tiszaugi közös közúti-vasúti hídon, ahol egy-egy vasúti szerelvény áthaladása során több kilométeres kocsisorok torlódtak fel. Az 1960-as évektől zajló fénysorompó-telepítések előtt minden jelentősebb vasúti útátjáróban helyszíni kezelésű vagy távolabbról vonólánccal kiszolgált sorompó állott. A legtöbb bosszúságot a Szolnoki úti átjáró 
okozta az eredeti állomás déli végénél, ugyanis a tolatási mozgások csak a nyílt vonalra kitolásokkal voltak lehetségesek, s ez sokszor fél órára is megbénította az átkelőhely 

                                                           

640 BKML. IV. 1504/c. 1854. 3. 111. 
641 Például Rosner Venczel vasúti őr és Koncz Mihály esete Koncz Elekkel, akiket  pengő forintra büntettek, miután teheneik „a kőrösi kapubeli csárdától elszökvén a vasúton legelésben megfogattak s 
behajtattak.” BKML. )V. /c. . .  
642 Majdán János c: . 
643 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
644 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
645 Frisnyák Zsuzsa : . 
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forgalmát. Már -ban kérte a város a Szolnoki útnál a vasút áthidalását, a gondolat a századforduló után is többször visszatért, hiszen közben új házsorok és a Platter Konzervgyár 
(1921-ben  is a vasúton túl létesült. Az áthaladó és tolató szerelvények állandó mozgásával a város szinte kettészakadt, amit csak a dunaföldvári, békéscsabai autóutak építésekor sikerült végül megoldani. 1939–41 között városképi okokból nem is felüljáró, hanem drágább aluljáró épült, szépséghibája, hogy vízelvezetési problémák miatt máig évente többször le kell zárni. Tervezője Rusz Ervin és Skuletzky Ernő, és (orthy Miklós avatta fel 1941-ben.646 

A kecskeméti fővonal északról eredetileg szőlőkön keresztül haladt be az állomásra, amelyek kisajátítása egyrészt könnyen ment, másfelől viszont ez a nyomvonal jobban gátolta a vasúton túli térség városfejlődését. A vasútállomás északi oldalán a Bika köznél Czollner köz  és Daróczy köznél ugyancsak szinte állandóan zárva tartották a sorompót, az utóbbi átjáró kiváltására . ). -án avattak fel gyalogos aluljárót, a közúti forgalmat pedig elterelték. 

Azonban az aluljárót a gyalogosok és kerékpárosok kényelmetlennek találták, nem szívesen vették igénybe, ami több halálos gázoláshoz és a helyi forgalmi viszonyok kerítésekkel, rámpákkal való szigorításához vezetett. Máig sok várakozást okoz a Ceglédi úti és 

műkertvárosi sorompó is jelenleg aluljárókkal tervezik kiváltásukat . Ugyancsak a . sz. közepe óta sérelmezték az átkelés ellehetetlenülését az egykori öreghegyi szőlőbirtokosok.647  

A vasúton túli területek hátránya máig jelentős: Kecskeméten eredetileg szőlők helyezkedtek el a vasút külső oldalán Szolnokihegy, Öreghegy , illetve tanyás területek Ürgés , közlegelők, továbbá a . század végétől néhány gyártelep létesült a vasút mentén gyufagyár, szeszgyár, baromfifeldolgozó, konzervgyár, gőzmalom stb.). A városfejlődés még az -as években is alig lépte át a vasutakat, kivételt a (unyadiváros, a Műkertváros jelentett. Az 

1950-ig Kecskeméthez tartozó Lakitelken, (etényegyházán, Ballószögben, Katonatelepen 

sem haladta meg a településfejlődés a vasutat, inkább más irányokat keresett magának.  A vasút menti környezetet rongálták az építéshez és tűzvédelemhez kapcsolódó erdőirtások, talajmozgatások, a későbbi talajerózió ez ellen igyekezett tenni a vasút gyors díszfa-, gyümölcsfaültetésekkel, füvesítésekkel), a savas levegő okozta fokozott korrózió a vasút mentén, a pályatestre nyíló személykocsi-mosdók miatti fertőzésveszély, illetve a vonatok által elgázolt állati tetemek. Kellemetlenséggel jártak az undort keltő vagy szennyező áruk: a trágya, a komposzt, az állati maradványok, bőripari termékek, hulladékok, vegyi anyagok, 
amelyek kiszóródás esetén szennyezést okozhattak, bár légmentes, biztonságos szállításukra 
                                                           

646 Tóth Ernő : .; http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4257 Magyar Világhíradó . . július 
647 Kecskeméti Lapok XXV. . május . 
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egyre szigorúbb szabályozások léptek életbe. A gőzmozdonyokból kipattanó szikrák ellen védekezésül -  méter széles védőszántást létesítettek a pálya mindkét oldalán, néhol egészen a kétezres évekig. Aratás idején a behordásra kész mezei terményeket legalább  méteres távolságban kellett tárolni.648 A gyomirtó szerek veszélyeztették a vasút menti termőföldeket, legelésző állatokat. Utalni kell az utasok által az állomásokon eldobált és a vonatablakon kihajított szemétre, néha parazsat tartalmazó pipamocsokra és csikkekre, az 

1960-as évek óta a városok határában kilométereken keresztül húzódó illegális szeméttelepekre (Kecskeméten főleg a „Cigányváros” környékén). A levegőminőség romlását 
okozhatta a kőszén, a füstgáz, a korom, a pernye, a szénrakodás pora. Néhol a vasútüzem a 
vizet is beszennyezte, főleg vontatási és járműjavító telepeken, az alépítményi munkálatok során átvágott vízerek pedig közeli talajvizes kutak, kopolyák kiszáradását okozhatták. A 

forgalmasabb vasútvonalak, különösen az állomások, rendező pályaudvarok jelentős 
zajszennyezéssel is jártak: vonatfütty, mozdonyzúgás, tolatási hangok, sípszó, 

kocsirendezéskor a féksaruk surrogása és egymásnak csapódó kocsik dübörgése. Korábban jelentős zajjal járt a gőzösök kazántisztítása, salakozása, lefúvatása (1979-ben kecskeméti fűtőházban még  gőzmozdony, ebből  db -es), a fordítókorongok nyikorgása. Az utóbbi évtizedekben sokan panaszkodtak a dízelmozdonyok zúgására, a gyakran fél éjjel dübörgő, üvegtárgyakat megremegtető tolató- és előfűtő-mozdonyok robajára. A rendező pályaudvarokon felszerelt hatalmas reflektorállványok esetleg fényszennyezést is okozhattak 

a közeli lakóövezetekben. A MÁV céljai között utóbb egyre hangsúlyosabb helyet foglalt el a környezetvédelem, a korábbi károk felszámolása talaj-, víz- levegővédelem). A vonatok mozgása, zakatolása miatti vibráció, házfalremegés és -repedezés csökkentésére elterjedtek a többtengelyű kocsik és a hegesztett pálya.649  (áborúk idején az állomások, a vasúti műtárgyak kiemelten veszélyes területeknek számítottak a bombázások, a merényletek veszélyei miatt. A második világháborúban minden 
nagyobb pályaudvar környékén lakókat felszólították, hogy haladéktalanul költözzenek vidékre;650 a kiürítések elrendelésekor pedig kaotikus viszonyok, tömegek, rablások jellemezték környéküket. A harcok elmúltával viszont kiemelt fontosságú helyreállítási területeknek számítottak. Különösen sokat szenvedett mindezek miatt az egykor jórészt vasutasok által lakott kecskeméti Baross utca a nagyállomás mögött  lakossága, főképp a 
                                                           

648 (alas, . július . 
649 Csárádi János : - .; Szabó Gyula : -249. 
650 KJM Történeti Dokumentációs Gyűjtemény . . . Röplap 
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második világháborúban, amikor a vasútállomás külső oldalán létesített katonai rakodó forgalma egészen ellehetetlenítette a térséget s a házak értéke minimálisra zuhant.651 A legnagyobb magyar rendező pályaudvar, Ferencváros kapcsán Eszik Veronika fogalmazta 

meg, hogy szemben a mobilizáló, kapuszerepű személypályaudvarokkal a teherpályaudvarok veszélyes, a városi térbe nehezen szervesülő, befelé forduló, dezintegrálódó térségek, elmaradott infrastruktúrával, gyakran bűnözéssel.652 A kecskeméti rendező pályaudvart eleve értéktelen, leszakadó területen, az Ürgésben,653 a Cigányváros szomszédságában helyezték el, és a szocializmus évei alatt köré települt a rossz hírű lengyelpiac is stb. (Az 1990-es rendszerváltás után jelentősen csökkent a vasút helyigénye, az egykori rendező pályaudvarok, rakodók, gépészeti létesítmények jelentős része lepusztuló, gondozatlan, elértéktelenedő, gazdátlan, koncepciótlan vasúti területté vált.) 

A várostörténész Lewis Mumford egészen lesújtó képet rajzolt a vasutakról, amelyek „tátongó 

sebeket hasítottak a környezetbe: a bevágásokat és töltéseket többnyire hosszú ideig nem 

fásították, a földbe metszett sebek nem hegedtek be. A száguldó mozdonyok zajt, füstöt, kormot 

vittek a városok szívébe; nem egy gyönyörű városképet …  szentségtelenített meg a vasút 

behatolása. A tolatóvágányok mentén kinövő gyárak pedig magának a vasútnak a szurtos 

környezetét tükrözték.”654 Tény, hogy Kecskeméten is jelentős területeket szakított ki a városból és mezőgazdasági területekből, és sok bosszúságot okozott, ám Mumford szavai itt 

(és általában a magyar Alföldön  messze nem olyan mértékben érvényesek, mint iparvidékeken s főleg a korabeli Angliában. Mellesleg a közúti közlekedésnek sokkal több zavaró hatásáról számoltak be a motorizáció valamennyi korszakában, legfőképp pedig az autóközlekedés terjedésekor: a közlekedési etikett az 1930-as években minimális volt, éjjel is tülkölés, ajtócsapkodás, gyorshajtás, csikorgó fékezés, ordibálás, a motor túráztatása jellemezte a sofőrök viselkedését.655 A vasút összességében azért is kevésbé zavaró, mint a közút, mert hosszabb csendszakaszok jellemzik.656 

 

V. . A vasútépítések néprajza A mintegy száz éven átívelő vasútépítések történetében számos hasonlóság és néhány fontos eltérés is tapasztalható volt. A fővonalak rendszerint nyílegyenesen haladnak az Alföldön, 
                                                           

651 BKML. IV. 1903/a. 1943. 177. sz. 
652 Eszik Veronika 2013: 40. 
653 Kecskeméti Lapok XXV. . május . 
654 Mumford, Lewis 1985: 418. 
655 Frisnyák Zsuzsa : . 
656 A fejezet megírásához Kecskemét város térképei X.  melléklet  szolgáltak elsődleges forrásul. 
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birodalmi vagy országos céloknak alárendelve, a (ÉV-ek viszont gyakran kitérőkkel: az érintett lakosságot, településeket, ipartelepeket, nagybirtokosokat és uradalmakat itt jobban bevonták a tervezésbe, s több volt az ellenvélemény is;657 az ilyen jellegű viták általában gyümölcsözők voltak, hiszen több helyes változtatás is követte őket. Esetleg ki kellett kerülni a makacskodó birtokosok földjeit is, mindez olykor girbegurba nyomvonalak kialakulásához vezetett a kisvasutakra ez még fokozottabban igaz .658 Általánosságban egyébként a Duna-Tisza közén a vasutak követték a régi utak irányát; ha egy helység több irányba közlekedhet, pláne két helység közt több útvonal is használható, akkor a verseny és a szerteágazóbb lehetőségek miatt az olcsóbb, használhatóbb győzött.659 A települések és a köznép érdekei, valamint a vasúttársaságok céljai időnként eltértek egymástól. A települések általában támogatták, hogy az addig szekérrel érkező áruk ára csökkenjen, a helyieknek új piacai nyíljanak, s a központhoz közeli fekvés mellett lobbiztak 
ingyen telkekkel, építőanyaggal. Az építtető vasúttársaságoknak olcsóbb az állomásokat a településektől távolabb létrehozni az olcsóbb telkek, az egyenesebb pálya miatt.660 A gazdák is próbáltak beszállni a nyomvonal kijelöléséhez kapcsolódó vitákba, például a meg nem valósult kocséri vasút kapcsán látszik, hogy a gazdák inkább a már létező birtokok és tanyák jobb ellátását szerették volna, a város viszont a nagyobb fejlődési potenciált magukban hordozó jobb földeken kívánta vezetni.661 A gazdákat a mérnökök, helyi elöljárók sokszor évekig győzködték, hogy járuljanak hozzá az építési költségekhez. A hasonló körülmények között épült szegedi kisvasút kapcsán Móra Ferenc szemléletesen örökíti meg a különféle szempontok összecsapását, a tanyai parasztság gondolkodásmódját a vasútépítésről: „negyven esztendeje beszélgetik a népek, hogy vasút kellene ide. Nem olyan uraknak való, 

amelyik azt mondja, hogy fuss-fuss-fuss , hanem olyan szegényemberes, amelyiknek az a 

szavajárása, hogy csak-csak-csak . Olyan kis kávédaráló, amelyiken a kultúra egy kicsit 

kiszagolna a városból a tanyára, a búzácska, a tejecske, borocska pedig begurulna a tanyából a 

városba. Mert hiszen a lovacskán is behozzák az egyet-mást a hetipiacra, csakhogy akkor a 

                                                           

657 A fülöpszállási vasút „minden körültekintés nélkül, fölötte sok fölösleges építkezéssel, a helyi érdekeket 
figyelembe nem véve, a várható forgalmat egyáltalán nem ismerve, az érdekeltség meghallgatása nélkül 
épült” Kecskeméti Lapok XXX. . június .  

658 Majdán János : -136., 145.; Szirmai Albert – Bakonyi Károly – Gábor Andor Mágnás Miska című operettjének  konfliktusa is az, hogy a vasútvonal a falu közelében, vagy az úri bir tokos földje közelében épüljön. 
659 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 95. 
660 Frisnyák Zsuzsa: 09: 9. 
661 BKML. IV. 1903/a. 1928. 413.; 1929. 12. 
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lovacskákat be kell fogni már este tizenegy órakor, …  mégiscsak más lenne az, ha ott pöfögne 

el a gőzös a tanya sarkán, és ahhoz lehetne igazítani az órát.”662 Kecskemét illetve a (árom Város  jelentős erőfeszítéseket tett az -es évektől és különösen a szolnoki vonal -es megnyitását követően „fiókvasútvonal” létesítésére – (orváth Ferenc a különböző társulatok, felterjesztések, tárgyalások történetét részletesen feldolgozta a város vasúttörténetéről írott kismonográfiájában.663 A városvezetés igen nagy hasznot remélt a vasút mielőbbi megépítésétől, a vásározásra, piacokra, polgárosulásra, városiasodásra nézve egyaránt. Ennek keretében jelentős felajánlásokat tett a város elöljárósága a kiépülés segítésére. Előrelátó módon – ellentétben Nagykőrössel és Cegléddel, ahol a költségkímélés miatt távolabb jelölték ki a nyomvonalat – az eredeti tervek helyett a városközponthoz közelebbi állomáshelyet állapítottak meg.664 A város minden földterületet ingyen bocsátott a vasúttársaság rendelkezésére, s a vaspálya így egy kisebb kerülőt okozó jelentősebb ívvel, néhány korábbi szőlőskert kisajátításával közelítette meg a várost. A város közönségének felvilágosultságára utal, hogy tudomásom szerint – számos más településsel ellentétben – egyetlen jelentős vasútellenes vélemény, forrás sem maradt fenn e korszakból. A forradalmi eseményeket követően vontatottan, majd ismét egyre lelkesebben újrainduló vasútépítési törekvések szellemében . augusztus -án történt meg az ünnepélyes alapkőletétel, s nem sokkal több, mint két évre rá, . szeptember -án – példás gyorsasággal – átadták a Cegléd–Kiskunfélegyháza szakaszt. Építtetője a Délkeleti Államvaspálya Társaság volt osztrák központi kormányzati tőkéből, -ben pedig a Cs. kir. szab. Osztrák Államvasút Társaság OÁV  vette át a vonal üzemeltetését és déli továbbépítését. Az idegen érdekektől vezérelt szemlélet ellenére nagyon kedvező ez a nyomvonal Kecskemét számára, hiszen egybeesik a korábbi szállítási tengelyekkel, s közel van Pest, ahol a fővonalak összefutnak. Már az -es években tervek és igények merültek fel mellékvonalak építésére, például Fülöpszállás-Kecskemét között Beke Péter vasútépítő vállalkozó vetette fel, felismerve előnyeit.665 Az alábbi kecskeméti (ÉV-ek építésének tervei merültek fel érdemben: 

1. Lajosmizse-Kecskemét: az OÁV magas tarifái megtörése egy másik budapesti kapcsolattal 
                                                           

662 D. Szabó Mária vál.  : -11. 
663 (orváth Ferenc a: -50. 
664 BKML. )V. /a. . ). .; (orváth Ferenc a: . 
665 „Mit mondjak a társas viszonyok kifejlődésében mutatkozó hasznokról, a különböző népek, 
országokkal, azok intézményei – ipara, találmányai -, gazdászatával, a vaspálya által érintkezés 
hasznairól? Mit mondjak a  semmiben úgyszólván szükséget nem látásról, a drágaság az éhel halál, a 
szükség elenyészéséről, mellyet a vaspálya eszközöl? Mit mondjak a térileg és gyorsaságilag eszközlendő 
közbátorságról?” BKML. )V. /c. . .  



 

142 
. Fülöpszállás / Szabadszállás / Kiskőrös: gyors kapcsolat a Balkánnal, Szabadkával . Tiszaug: több település városhoz kapcsolása, tiszai szállítások átrakásának lehetősége . Csongrád: tiszai szállítások, csomópontjelleg erősítése . további, meg nem valósult nyomvonalak, vonzáskörzeti szempontok666 A fő cél továbbá a kecskeméti határban a kihasználatlan földterületek benépesítése és gazdálkodásba vonása volt – hasonló volt Szegeden is a keskeny nyomközű vasutak célja –, ráadásul így a közteherviselés, adózás is bővíthető volt.667 (osszú tervezési periódusok előzték meg az építéseket, például a lajosmizsei vagy a fülöpszállási vonalról már az -es években is konkrét tervek láttak napvilágot.668 A tervekről több térkép is fennmaradt.669 A kisvasút tervezése mintegy negyven évig, a kunszentmártoni vasúté hetvenig tartott; ilyenkor előmunkálati engedélyeket kértek, melyeket utóbb folytonosan hosszabbítgattak.670 Hogy a századfordulón számos terv valósággá vált, azt nagyban segítette a hév-vonalak logikus vonalvezetése,671 az állami támogatás, a leegyszerűsített szabályzás és üzemvitel,672 s a MÁV-ra bízott üzemeltetés. Az állam kamatbiztosítással garantálta a tényleges bevételek és a kamat összege közötti különbség évenkénti kifizetését.673 E pályaszakaszokat átlagosan  év elteltével államosították, a fülöpszállásit -ben, a többit -ben. 

                                                           

666 (orváth Ferenc a: . 
667 Engi József : . 
668 Galgóczy Károly -77: 244-245. 
669 Például a „háromágú” kecskeméti kisvasútról Ludastó–Tolvajos–Bócsa–(alas mellékvonallal. Kiskunhalas és Kecskemét közti tervezett keskenyvágányú vasút vázlatos térképe. .  
670 Például BKML. )V. /a. . -73. – Előmunkálati engedélyt bárki kérhetett a tervekre, költségekre; ha jóváhagyták, a nyertes kizárólagossági jogot nyert és saját szállítási díjakat alkothatott. Majdán János : .  
671 (ollán Ernőt idézi Majdán János: a fővonalakhoz csatlakozva „sorakoznak aztán a mellékpályák, 
melyek a forgalom természetes irányában, a fontosabb termő vidékekre vezetnek, s éltető erek gyanánt a 
kiviteli forgalom főfolyamába ömlenek”. Majdán János b: .  
672 Néhány jellemző, néprajzi szempontból is fontos egyszerűsítés a (ÉV-ek kapcsán: a tervezésben, építésben helyi vállalkozók és munkások vesznek részt, ezáltal nem szükséges szolgálati lakásokról, étkeztetésről gondoskodni. A kisajátítandó földekhez olcsón vagy sokszor díjmentesen jutnak, hiszen a földtulajdonosok is érdekeltek a vasútépítésben. (elyi anyagokat használnak fel mind a pálya kavics, fa akác! , fővonalak lecserélt sínjei , mind az állomások, őrházak fa, tégla  építéséhez. Az igazgatást a vonal mentén élő részvényesekre bízzák, akik nem vindikálnak maguknak extra kedvezményeket, cserébe nem kell illetéket fizetniük, és  évre adómentességet kapnak. Az 1435 mm-re való átjárható  kiépítéshez törvényileg további kedvezmények csatlakoznak. Minden olyan kedvezményt megadnak, ami a biztonságot nem kockáztatja, például nem szükséges éjjel , vagy minden nap közlekedni; elengedik a távíróhálózat építését, ha nincs a pályán vonatkereszt vagy éjjeli üzem. Nem szükséges kerítést, sorompókat, megállóknál váróhelységet építeni. A postát nem kell ingyen szállítani. A kalauz vagy állomás környékén lakó személy is adhat el jegyet. . évi XXX). törvénycikk a  helyi érdekű vasutakról; (aith Károly : - .; Majdán János b: - .; Kubinszky Mihály – Nagy Tamás – Turóczy László : -20.)  
673 Majdán János : . 
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A hatalmas, gazdaságilag kezdetleges bugaci puszta hasznosítására is egyre konkrétabb elképzelések születtek. A keskeny nyomközű vasút ötlete már az -as évek óta felmerült, hiszen a városok közti élénk kereskedelem alapját „a környező kistelepülések, a tanyavilág lett 

volna hivatott megadni”.674 A hiányzó közlekedési ág pótlására a tervezés és az előmunkálatok 
1896-tól elkezdődtek.  Ezt a gazdák is támogatták, de tőkeerő híján csak  ezer korona jött össze a gyűjtések során. Így első lépésként „pionír zsákvonalként”675 a Bugacmonostor–Galambos kisvasutat építették ki -ra szedett-vedett sínanyagokból, bárdolt talpfákból, 
ideiglenes műtárgyakkal,  mm nyomközzel - így a  km-es távot  km-en, átrakással, két mérlegeléssel, többszöri szerelvénybesorozással, lassan és drágán tette meg az áru, ráadásul nem is a megfelelő nyomvonalon.676  Bár a kisvasutat „utazásra is igénybe vették városi hivatalos személyek, kirándulók és egyéb 

ügyben utazók”,677 a város számára nyilvánvaló volt, hogy ezzel a szakasszal önmagában nem oldódott meg a térség közlekedése. Bakkay József erdőmérnök, a polgármester és mások szorgalmazására a város megkezdte a Kecskemét, Rávágy tér és Kiskunmajsa, MÁV-állomás közti  km-es szakasz előmunkálatait, majd építését, a környékbeli települések élénk érdeklődésétől kísérve. Ezek ugyanis, immáron felismerve, hogy milyen kivételes lehetőségeket kínál a Kecskeméttel való olcsó, gyors és közvetlen összeköttetés, egymást érő kérvényeikben mind azért versengtek, hogy az ő határukban menjen a kisvonat egészen Szabadkáig megmozdultak a települések, mert az odáig történő vonalvezetés gondolata is felmerült .678 A szerencsés kiválasztottak, tehát Jakabszállás, Bugac, Szank és Kiskunmajsa később pedig (elvécia, Orgovány, Kaskantyú és Páhi  elöljárósága és népe különböző adományokkal, segítségekkel honorálták a vasútvonal mielőbbi elkészülését.679 A gazdák tevőleges segítségének példája, hogy -ban sok birtokos maga tisztította meg földjét önzetlenül, társadalmi munkában, mielőtt a városnak a vasútépítés céljára átadta. 

 

 

                                                           

674 Szabó Ágnes . . 
675 Szakkifejezés Erdősi Ferenc a: . 
676 Kaán Károly : 0-321. 
677 (orváth Ferenc : 21.  
678 Mutatis mutandis: „Annak ellenére, hogy a helyiérdekű vasutak hév-ek vagy vicinálisok  mindegyike 
hasonló forgatókönyv alapján épült, a helyi érdekeltségek községek, földbirtokosok  nagy szerepe miatt 
az egyes építkezések különbözőképpen valósultak meg. Építésük alulról jövő kezdeményezés volt, s egy-
egy ilyen vasútszakasz létrejöttéhez egy egész régió összefogására, anyagi áldozatvállalására volt 
szükség.” Szabó Eszter : 97.) 
679 A vasútvonal tervezésének, előmunkálatainak és építésének eseménytörténete és műszaki adatai részletesen megtalálhatók: (orváth Ferenc .  
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V. 4. Vonzáskörzet és vasút A vasút fontos hatóerő volt a legjellemzőbb városhatáron túlra irányuló utazások szervezését, a bejárt vidék terjedelmét, a legtávolabbi látogatott helyeket, az egy nap alatt megtehető út mennyiségét illetően. Felülírta a hagyományos vonzáskörzetek rendszerét. Erősíthette vagy gyengíthette a hagyományosan is létező körzetszervező erőket: befolyásolhatta a megyék, járások, közigazgatási egységek hatását, átírhatta a földrajzi tájegységek, gazdasági hálózatok hagyományos vonzerejét a vasúttal elég volt hajnalban indulni távoli határrészekről, településekről, míg korábban akár már este útra kellett kelni, hogy reggelre beérjen valaki a vásárba, piacra , vagy éppen az egyházi szerveződéseket mint fentebb láttuk, például a búcsújárás helyeit, útvonalát, gyakorlatát .680 A táji munkamegosztás kapcsán írja Szilágyi Miklós, hogy az „fel is mentette a mindenkori embert attól, hogy minden igényére, létfeltételére 

helyben keresse a választ”681 – a vasút elterjedésével ez még inkább valóság lett. Frisnyák 

Zsuzsa szerint a . században és a századfordulón főként az egynapi járóföldön belüli térhasználatot tette intenzívebbé, gyorsabbá, kevesebb fáradsággal lebonyolíthatóvá a vasút – a tradicionális térhasználat nem változott meg, „stabilak maradtak a térérdekeltségek”, Kecskeméten a szomszédsági és középtávú kapcsolatok is elég állandók maradtak.682 A korabeli sajtó és statisztikák azonban árnyaltabb, néha egyenesen ellentmondásos képet festenek a vonzáskörzetek átrajzolásáról. Mint a dolgozat számos pontján, itt is abból érdemes kiindulni, hogy mi volt a helyzet a vasút megindulása előtti években. Eredetileg szűk területi mozgás és társadalmi normarendszer határolták be a paraszti életutat, „a falusiak többsége úgy élte le az életét, hogy csak a 

legközelebbi falvakig, városokig jutott el”.683 A vasút megváltoztathatta az árucsere, az egyéni élet javainak beszerzési formáit, helyszíneit, kötöttségeit, hagyományait. Mohay Tamás írja egy új lakóhelyre költözött parasztember naplóelemzése kapcsán, hogy az először felfedezte a környékbeli vásárokat, mielőtt nagyobb beszerzéseket vagy eladásokat kezdeményezett 
volna.684 Feltételezhető, hogy a vonattal gyorsan elérhető településeket is „kipróbálta” 
ilyenkor az ember, s ha a menetrendeket, útiköltséget megfelelőnek, kifizetődőnek találta, ennek alapján köteleződött el valamely település látogatása mellett.  Barta János helyes megállapítása szerint a modern közlekedési eszközök tömeges elterjedése előtt csupán -  megyényi volt ugyan az egy-egy településen élők által rendszeresen bejárt 
                                                           

680 Bakó Ferenc palócföldi példája alapján Bakó Ferenc: : -234.) 
681 Szilágyi Miklós : . 
682 Frisnyák Zsuzsa b: .; Frisnyák Zsuzsa : -11. 
683 Szilágyi Miklós : . 
684 Mohay Tamás : . 
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terület, azonban a szűkebb helyismeretük egyben sokkal mélyebb is volt: az utazás lassú tempója sokkal jobb megismerést, több kapcsolat kialakítását tette lehetővé, az útvonalon szinte minden házat, embert ismertek, s mindezt reálisan összevetették saját környezetükkel. 
Hozzáteszi, hogy a szegényebb, kisebb falvak több, a tehetősebb, nagyobb főleg alföldi  települések viszont ennél is kevesebb külső kapcsolattal bírtak. A mai ember – írja továbbá – csak a pályaudvarok képét, az útelágazásokat ismeri.685 (A kisvasutak és hév-ek kapcsán azonban úgy tűnik, a régi berögződések és szokások tovább éltek, és – mint a Vasúti utazások néprajza fejezetből is kitűnik, egyfajta köztes állapot alakult ki a vasúthasználatban.) A térbeli vizsgálat egyfajta kiindulópontjai lehetnek Bácskai Vera és Nagy Lajos piackörzet-elemzései a . század elejéről. A települések munkamegosztásán, gazdasági-kereskedelmi 

kapcsolataiknak, a táji központok vonzáserősségének feltárásán alapuló munkák Kecskemét kapcsán – kissé önellentmondóan – azt állapítják meg, hogy vonzáskörzete kevert vagy más szóval vegyes, ráadásul kisebb néhány más Duna-Tisza közi nagy vonzáskörzetnél Pest, Baja, 
Szeged, Kalocsa). A 138-as listán csupán a . helyen szerepel, ezért erős körzetközpontnak minősül ugyan, s már bizonyos városi szerepkörei is megjelennek, azonban ez messze elmarad a . századi nagyságától.686 (at évvel későbbi elemzésükben ugyanakkor Bácskai Vera és Nagy Lajos (1828-ban) Kecskemét közepes méretű, főleg dél felé táguló tiszta vonzáskörzetét is megállapítják, és emellett a másik műből is ismert nagyobb, hasonló alakú, délen Kiskunmajsáig nyúló kevert vonzáskörzetről beszélnek.687 A 18. század elején pedig – 

teszik hozzá –, még semekkora tiszta vonzáskörzete sem volt a városnak. (Az ellentmondás oka lehet véleményem szerint, hogy Kecskemétnek óriási a határa, tanyás övezetei, melyek voltaképp maguk is elemezhetők úgy, mint Kecskemét tiszta vonzáskörzete.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyére egyébként jellemző, hogy egész északi része Pest-Buda vonzáskörzete, s csupán déli részeiből von el nagyobb területeket Kecskemét, Szeged, később Baja.688 Kecskemét tiszta körzete a vasút megnyitása előtt közepesen volt tehát fejlett, meglehetősen önellátó népességgel, piacközpontként funkcionált, és jelentős szerepet foglalt el Pest élelmiszerrel való ellátásában, ugyanakkor csak jelentéktelen regionális szerepköre volt.689  Ugyancsak a vasút megindulása előtti évekről ad képet Juhász )stván, aki szerint a város 
1840-ig újratelepülő környéke fő piacközpontjává vált, s körzetét mintegy 70 km-esnek ábrázolja;690 ez a kép azonban – már csak Pest hatása miatt is –, még ha kevert körzetet 
                                                           

685 Barta János : -92. 
686 Bácskai Vera – Nagy Lajos .; Bácskai Vera – Nagy Lajos 1978: 224., 228. 
687 Bácskai Vera – Nagy Lajos 1984: 64-6 . oldalak közötti térképlap 
688 Bácskai Vera – Nagy Lajos 1984: 84. 
689 Bácskai Vera – Nagy Lajos 1984: 141. 
690 Juhász )stván : 53-55. 



 

146 
feltételezünk is, egészen biztosan elnagyolt. Iványosi-Szabó Tibor szerint a város vonzáskörzete ennél jóval összetettebb, az -os Lőrinc-napi vásárra például 64 településről érkeztek kereskedők.691 Az ő eredményeit is kritikával kell azonban illetni, el kell 

ugyanis különíteni a felvásárló kereskedőket a népi beszerzés formáitól, illetve egy vásár egyszeri látogatottsága sosem azonos a tényleges vonzáskörzettel. Módszertani szempontból 
ki kell emelni továbbá, hogy vonzáskörzetnek tartós, rendszeres kapcsolatban álló vidékeket, településeket lehet csak tekinteni és ez a vasúti árucserére a nagyobb számú eseti szállítások miatt különösen is igaz , ha tehát egy statisztikában egyszeri utalásként szerepelt például, hogy Brassóból fenyőrönköt szállítottak Kisnyírbe, attól (áromszék még korántsem tekinthető Kecskemét vonzáskörzetének, sem rendszeres kereskedelmi kapcsolatnak. 

Nagy vonalakban mindenesetre saját határa tartozott tiszta és főleg néhány déli irányban elhelyezkedő település Kecskemét vegyes vonzásába, amikor az 1850-es évek elején a meglehetősen elhanyagolt úthálózathoz kiépült a várost érintő vasúti fővonal. Vonalvezetése szerencsés módon a régi főútvonalhoz hasonló volt, a Szeged-Budapest tengely gazdasági kapcsolatrendszerét erősítve. S minthogy a . század végéig a környéken csápszerű, össze nem kapcsolódó, rendszert tehát nem alkotó vasútvonalak épültek csak, s ezek sem érintették Kecskemét szűkebb -40 km-es  vonzáskörzetét, ezért Kecskemét, mint a környék egyetlen nagyobb állomása,692 fontos begyűjtő- és feladóállomássá válhatott, azután pedig több mellékvonal végállomásává válva vasúti csomóponttá duzzadt, s mindez vonzáskörzetét 
fokozatosan tágította, erősítette. Frisnyák Zsuzsa (Edvi )llés Sándor 1890-es évekbeli statisztikája alapján) megvizsgálta egyebek közt a Kecskemétről kiinduló szállítási irányokat, s arra az eredményre jutott, hogy Kecskemétnek számos közeli és több távoli célpontja is van, s hazai viszonylatban az első 25 legtöbb helyre szállító helység közt szerepel, a Kiskunságban pedig első helyezett. Számításai 
szerint  vasútállomásra szállítottak a kecskeméti pályaudvarokról, illetve  „kapcsolata” 
volt összesen ám néhány listavezető nagyváros nagyságrendekkel megelőzte, például Arad 

383, Szeged 269 kapcsolattal, illetve mennyiségben is Szeged vagy Debrecen egy főre vetítve mintegy négyszeres tömegű árut adott fel, sőt például a lényegesen kisebb lakosságú Mezőhegyes abszolút mennyiségben is megelőzte -ben).693  A statisztika személyes tanulmányozása által magam is arra jutottam, hogy Kecskemét árucikkei a . század végén, illetve végéig országos viszonyításban közepesen sok helyre jutottak el.  
                                                           

691 )ványosi Szabó Tibor : ., . 
692 Majdán János : . 
693 Frisnyák Zsuzsa c: - ., .; Frisnyák Zsuzsa 2008: 80-85. 
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Elsőként a tiszta, saját vagy kistáji vonzáskörzetekre fókuszálva feltűnő, hogy magas a statisztikákban a  kilométer alatti utazások/szállítások száma: ez logikus módon a város és határa szoros kapcsolatára utal, s mutatja az ember „egy nap alatt bejárható földrajzi térhez 

fűződő és abban bonyolódó érdekeltségeinek erejét”.694 Edvi )llés 1896-os statisztikája szerint 

is a Kecskemét vasútállomás „üzletkörébe tartozó helységek: Jász-Kerekegyháza, Szent-Király 

puszta, Úrrét puszta, Borbás, Matkó, Városföld, Gátér, Szarkás, Talfája, Ballószeg, (alesz, 

Bugacz utóbbi legmesszebb,  km . Jól fenntartott mezei és törvényhatósági utakon 

megközelíthetők”.695 A célszerű nyomvonalon kiépülő vasúti mellékvonalak tehát nagyban segítették a saját határ elérhetőségét, a várost erősebben kapcsolva össze saját határával. Jól jellemzi például a vasút kínálta előnyöket, hogy az ). világháború alatt a bugaci erdőségek tűzifáját csak a közvetlen környéken élők tudták hasznosítani, a kecskeméti belterületekre 
helyette a tízszeres távolságra lévő Bihar megyei Élesdről szállítottak több ezer vagon fát.696 Minden korszakban kevés átszálló utas volt a hév-vonalakról a főváros vagy Szeged felé: Kecskemét tehát képes volt önmagában ellátni a népesség kívánta legtöbb városi funkciót.697 A legnagyobb ingadozások és változások a rendelkezésre álló adatok szerint a Kecskeméttől 
20-5  kilométerre elhelyezkedő önálló települések érdekkörbe vonása kapcsán figyelhetők meg. Míg Frisnyák Zsuzsa szerint ezek települési kapcsolatai ő árukörzetről beszél  meglehetősen állandók, a vasút csak rásegít, de alig változtat a rendszerükön,698 addig a korabeli sajtó, visszaemlékezések és a statisztikák áruforgalmi irányai sokszor másról tanúskodnak. (A kép ráadásul társadalmi szempontból is összetettebb, a gazdák egyéniségétől is függ, hogy ki milyen messzire jár el.699) A vasútépítések kapcsán tehát egy-egy település megszerezhetett új vonzáskörzeti településeket, ugyanakkor el is veszíthetett régi kapcsolatokat. Döntően befolyásolta a vasút jelenléte illetve jelen nem léte  egyebek közt )zsák, Fülöpszállás, Szabadszállás, Kiskőrös, Lajosmizse, Újkécske, Ug, Alpár, )noka, Kürt, 
Sas, illetve Kunbaracs, Kunadacs, Szentkirály stb. kapcsolatát Kecskeméttel.700 Előre nem 
lehetett biztosan kiszámítani azt sem, hogy a vasút odavonzza-e vagy esetleg éppen elviszi az árut, forgalmat.701 Ezért a bekapcsolódást a vonzáskörzetek megszerzéséért irányuló erősödő küzdelembe mindenütt a helykeresés, kísérletezés, tapogatódzás jellemezte. Igen alkalmas forrás erre nézve Sándor )stván helyi polgármester visszaemlékezése, melyből kitűnik, hogy 
                                                           

694 Frisnyák Zsuzsa : . 
695 Edvi )llés Sándor : -191. 
696 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -207. 
697 Frisnyák Zsuzsa b: -203. 
698 Frisnyák Zsuzsa . 
699 Fél Edit – (ofer Tamás : . 
700 Kecskemét . . szám 
701 Erdősi Ferenc 1987: 150. 
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Kecskemét nyitott maradt régi kapcsolatai és új körzetek felé is. Köztük közelebbi, elszigeteltebb kistájak felé, mint a Tiszántúl közeli falvai, és távolabbi dunántúli területek felé 
is, a tranzitszerep erősítése által és direktben Kecskeméthez kapcsolással is. Tehát a tapogatózás sokféle irányban megindult egyszerre, mivel – korabeli indoklás szerint – „arra 

kell törekedni, hogy a maga érdekkörét minél szélesebb területre kiterjessze”.702 

Voltak területek, melyek kereskedelme már eleve Kecskemétre irányult s a vasút ezt tovább növelte, illetve más vonalak sem tudták ezt érdemben elvonni. A Tiszazug népe például századok óta főleg bort, gyümölcsöt, gabonát szállított Kecskemétre. A tiszaugi vasút ezt erősítette, igaz, hogy csak lassú ütemben, hiszen 1929-ig csak révvel, az -es évek elejéig 
pedig közúti hídon közelíthették meg a vasútvonal végpontját.703 A Tiszazug vonzáserősségét jelzi, hogy még a szándékaiktól eltérő vasútépítések sem tudták a vonzáskörzetek befolyását átrendezni: a Tiszazugból egyszerűbb lett volna Kunszentmárton, Szentes vagy Szolnok irányába fuvarozni, mégis mindig a közlekedéssel nehezebben elérhető Kecskemétre irányult a kereskedelem dandárja. Az is látszik azonban, hogyan változott meg a közlekedési megpróbáltatásokhoz, átrakási kényszerekhez való hozzáállás a századforduló idején. 1911 körül az addig  óta  összességében elegendőnek bizonyult közlekedési mód, a közút – rév – vasút kombináció egyre több panaszra ad okot, illetve főleg az időszakosan akadályoztatott közlekedési viszonyokat nem viseli már el a vasút nyújtotta állandósághoz szokott népesség. A telente meghízó jég és a tavaszi árvizek hónapokra visszavethették a közlekedést, „az ilyen forgalmi akadály pedig ma, amikor a forgalom folytonos és akadálytalan 

lebonyolítására mindenféle kőutak és vasutak állanak rendelkezésre, könnyen a forgalom 

csökkenésére, később annak majdnem teljes megszűnésére vezethet.”704 Számos településnek emellett vagy éppen ezért kevert vonzáskörzete volt. Kecskemét szempontjából ez folyamatos versenyhelyzetet okozott Kiskunfélegyházával, Szolnokkal, Nagykőrössel, Cegléddel a szomszédos települések megszerzéséért. A századfordulón élénk 
volt a félelem, hogy a környék más városai, vasútvonalai elsorvasztják a helyi kereskedelmet, ez érződik például a Budapest-Zimony közi szinte párhuzamosan épített  vonal és az ebbe Fülöpszállásnál torkolló, Kecskemétet hozzákötő vicinális kapcsán is. Ez valósággá is vált, mivel )zsákról, Fülöpszállásról, sőt a Kecskemét nyugati határában lévő egyes gazdaságokból is esetenként délnyugat vagy északnyugat (Budapest, Szabadka, Halas) felé irányuló kapcsolatokat alakítottak ki a helyiek. Ugyanakkor például a Szolnok-Kiskunfélegyháza 
vonalnak a környék egész kereskedelmét elvonó hatásával kapcsolatos félelmek nem 

                                                           

702 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -55. 
703 BKML. IV. 1903/a. 1914. 73.; 1923. 400.; 1925. 4.; 1926. 37.; 1927. 191., 278. 
704 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
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igazolódtak be, hiszen az ehhez Lakiteleknél csatlakozó Kecskemét–Tiszaug vicinális képes volt átszálló forgalmat generálni. Mi hát a különbség, az eltérő mozgatóerő a két eset között? Úgy gondolom, a megoldás a településhierarchia megmaradásában keresendő, vagyis hogy a 
magasabb rangú központok szerepe a vasútépítésektől függetlenül erősen tovább tudott élni, ha tehát egy település közel azonos közlekedési feltételek közt például Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza között választhatott, vagy Kecskemét és Budapest közt, általában a 
magasabb rangúhoz kezdett húzni. A közel egyenrangúaknál például Kecskemét és Szolnok) lehetett inkább a távolság, menetrend és díjszabás a döntő.  
Bizonyos települések nem „köteleződtek el” egyetlen központi gócpont mellett, hanem számos környékbeli településsel is kapcsolatban álltak, és ezt az előjogukat esetleg a vasút megépülésével is tovább őrizték. Tiszaalpárnak például hagyományosan egyaránt voltak kötődései Kecskeméthez, Kiskunfélegyházához, Csongrádhoz, Szenteshez, Nagykőröshöz és a környék kisebb falvaihoz is – melyben szerepet játszott a régi sóút, a tiszai kikötő, a régi rév. 

A Tisza-szabályozás elszigetelte a kereskedelemtől, majd -től a vasút ismét bekapcsolta, a vasúttal jól megközelíthető Kiskunfélegyházával és Kecskeméttel erősítve, a többi településsel pedig sorvasztva a kapcsolatot.705 A vonzáskörzetek határai időszakonként is ingadoztak.  körül visszaesett a kecskeméti 
piac vonzereje, mert a mizsei, zimonyi vasutak számos települést elvontak, sőt veszélybe került a Tiszazug és Kocsér környéke is, a Szolnok-Kiskunfélegyháza vasút miatt pedig újabb félelmek ébredtek (végül a Tiszazugot, mint már utaltam rá, sikerül megmenteni).706 A város fő céljai a környezettel való verseny mellett, hogy a vasutak közé zárt terra incognitákat elérjék, így a Majsa–Halas–Fülöpszállás–Kecskemét négyszögbe, a Szolnok–Cegléd–Kecskemét–Tisza négyszögbe és a Kecskemét–Lajosmizse–Fülöpszállás–Kunszentmiklós négyszögbe eső térségekbe behatoljanak.707 Kocsér, Szentkirály bevonására is jelentős törekvések zajlottak, kész nyomvonaltervekkel, újabb és újabb előmunkálati engedélyekkel és ezek többszöri meghosszabbításával, pénzösszegek elkülönítésével vagy csak üres ígéretekkel álltak elő a települések, ám pénzhiány miatt e vonalak nem tudtak kiépülni, hiába bízott bennük mindenki. (Végül Kocsért Cegléd kisvasútja érte el az ). világháború után, ezzel döntve el a vonzáskörzet-kérdést, Szentkirályra pedig kövesutat épített Kecskemét). A vasutak ügyével rendszeresen foglalkoztak az újságok vezércikkei, ami nagy fontosságukra utal a városi hétköznapokban és a közbeszédben; a századforduló idején tetőzött a vasútépítési láz a városban. Mindez bizakodó légkört is teremtett: „A vízvezeték kérdése már a 

                                                           

705 Fekete János .; Bárth Dániel : . 
706 Kecskeméti Lapok XX))). . február .; Kecskeméti Lapok XXV). . május . 
707 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -55. 
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megoldás útján van, majd csak lesz világításunk is, a kövezés szépen halad, vasutunk lesz már a 

világ minden tája felé… ejh!”708 A bugaci kisvasutat – okulva a fülöpszállási vasút negatív példájából – azért is keskeny nyomtávval építették ki, hogy ne elvonja, hanem csakis Kecskemétre irányítsa a forgalmat. Mindebből az a hozzáállás is kirajzolódik, hogy a 
vasutakra ekkoriban, mint valami „csodaszerre” tekintettek a települések és sokszor vasútjaik, állomásaik számával mérték magukat – amint látható, a vonzáskörzeteik nagysága szempontjából egyáltalán nem ok nélkül. Tiszakécske példája az identitás és a vasút kapcsolatára is rávilágít. A hagyományos körzetközponttal, Nagykőrössel szemben – vasútja elkészültével – Kiskunfélegyháza és 
Kecskemét kezdte vonzani  után.709 Az 1930-as években pedig megerősödött Szolnok vonzereje is, melynek okát Kecskemét abban látta, hogy oda később indul a reggeli vonat, ezért kényelmesebb a közlekedés. Kecskemét már a kezdetektől kifogásolta, hogy Lakitelken rosszak a csatlakozások, ezért nem tud kellő hatást kifejteni a helységre a vasút .710 A menetrendi visszásságok miatti átpártolás többek közt a diákságot is érintette, s mint korabeli véleményekből kitűnik, „az iskolai emlékek a kécskei gyerekek szívét később, amidőn a 

tanulók már a közélet számottevő tényezői lesznek, Szolnok felé vonzzák és Pest vármegyével 

szemben, ahová községük tartozik, kevesebb kapcsolatot éreznek.”711 A vasút és vonzáskörzet tehát az identitás erősítésében is közrejátszott. A vasút identitásformáló szerepe mellesleg az elnevezések kapcsán is megnyilvánult, amit számos korabeli panaszlevél és kérvény örökített meg. „Több kecskeméti demokratikus érzelmű lakos beadványban kéri, hogy a 

Miklóstelep nevet viselő állomás, melyet a fasiszta erőszak a környékbeliek tiltakozása ellenére 

(éjjas-nyárfa névre neveztetett át, újból kapja vissza régi nevét.” Egy másik beadvány szerint a Kunszentmiklósi út elnevezés hosszú és nem helytálló, s „megtévesztő, mivel a környéken 

semmiféle erdő nincs és nem is volt.”712 Manapság sok terület hagyományos nevét, melynek használata egyébként talán elhalna, főleg vasútja tartja fenn, például Szikráét, Kisfáiét. Kecskeméten kevésbé, más országrészekben azonban jelentős a vasútállomási elnevezések körüli huzavona, hogy melyik közeli településről kapja nevét egy állomás, vagy melyik neve kerüljön előre – például a Hort–Csány, Badacsonytördemic–Szigliget stb. névváltozatokban.  

                                                           

708 Kecskeméti Lapok XXV))). . november . 
709 (orváth Ferenc : . 
710 Kecskemét . december . 
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Mindez hatással volt a települési jogállás változásaira is. A . század elejétől a szabad királyi várossá,713 a századforduló óta pedig a megyeszékhellyé válás igénye élt egyre erősebben a kecskeméti polgárokban: a közlekedési gócponti szerep is közrejátszott abban, hogy ez Kecskemétnek sikerült a versenyt elbukó Bajával, Kalocsával, Kiskunfélegyházával szemben. Kecskemét jogállása ugyanis -ig mezőváros, -1872 közt szabadalmas mezőváros; 
1872-1929-ig rendezett törvényhatósági város; továbbá -1886 között szabad királyi város Cegléd, Nagykőrös sohasem tudta e címet megszerezni ;714 . február -től pedig megyeszékhely.715 (A legjellegzetesebb negatív példa a vasút településfejlesztő hatásaira Eger és Gyöngyös, melyeket a fővonal elkerült, így más fejlődő központok leelőzték őket; Szolnok pedig Jászberénnyel szemben nyerte meg a csatát -ban, közlekedési gócpont lévén.716) 

A „vasút és vonzáskörzete” tematika az anekdota- és vicckincsbe is beszivárgott: Bereznai Zsuzsa kecskeméti anekdotákat összegyűjtő kötetében is több jó példa szerepel, hogyan válhattak anekdotává egy-egy vasútvonal technikai adottságai vagy két város versengése. A tiszaugi vicinális befejezetlenségére, olcsó kivitelezésére hajaz az alábbi tréfás találós kérdés: „Tiszaug felől miért megy Kecskemét felé farral a vonat? – Azért, mert fél, hogy szemen öntik 

savóval. – Ott nem volt hun mögfordulni, csak kitérő volt.”717 Nagykőrös és Kecskemét régi 
versengése pedig, mely végül a vasút szempontjából is Kecskemét győzelmével dőlt el, a szomszédos két város rátótiáda-típusú történetébe épült bele. A kecskemétiek mesélték például, hogy Nagykőrös úgy lett a gyorsvonat megállója, hogy garantálta, lesz legalább  utas naponként. A város ezért kivetette, hogy mikor kinek kell utaznia, hát minden nap ki kellett mennie az állomásra öt boldogtalannak, s jegyet váltani Ceglédig. Még ma is hallani tréfából a 

peronon: „Te vagy a soros?”718 A vasúti fővonalak kiépülése a nagytáji vonzáskörzetekre is jelentősen hatott, számos nagytáji kapcsolatot alakított ki vagy írt felül, illetve szokás emlegetni a vasút „körzetszervező hatásait” is, többek közt a Dél-Alföldön. Kecskemét mozgásterében igen jelentős a Budapest–
Szeged vasútvonal. Ennek budapesti, bécsi iránya a legjelentősebb, arra irányul a kivitel zöme, és arról érkezik a behozatal jelentős része is. A régi vízi szállításokhoz kapcsolódva a Tisza és Maros mentéről – melyek még a . század elejéig élénkek maradtak – a szegedi 

                                                           

713 A szájhagyomány szerint, mikor József  nádor Kecskemétre érkezett, hogy felülvizsgálja a szabad királyi városi cím elnyerésére benyújtott kérvényt, így kiáltott fel: „Tanem non habet communitas 

vestra formam civitatis!” (iszen községeteknek nincsen város képe!   
714 Novák László : . 
715 Mátrai Eszter : . 
716 Egyebek közt Szikszai Mihály : .; Fél Edit – (ofer Tamás : . 
717 Bereznai Zsuzsa 2001: 139.  
718 Móricz Zsigmond : -419. - Még népszínmű is íródott a . század végén Kőrösnek csak 
fütyül a vonat címmel. 
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irány is fontos. -re a vonal forgalma olyan jelentős lett, hogy kapacitása kimerülőben 

volt, második vágány építése szükséges az alépítmény el is készült, a vágányt magát azonban pénzügyi okokból sohasem fektették le).719 Edvi )llés Pál alapján látható, hogy a Budapest-

Szeged tengelyen milyen jelentős árumozgások zajlottak, erősödő nagytáji kapcsolatokkal, a hév-ek pedig jól összefűzték Kecskeméten keresztül a kis- és nagytáji szállításokat noha 
Szeged szerepe e vasútvonalon mindig jóval kimagaslóbb maradt az összes áru mennyiségét 
tekintve). Kecskemét, mely behozatalra szorult gabonából és kukoricából például 1913-ban 

mintegy 1000 vagon tengeri,  vagon árpa érkezik  nagyrészt Szabadkán és Szegeden át a Délvidékről bonyolította importját, nyugat felé pedig jelentős gyümölcs- és sertésexportot épített fel. Trianon után, bár a Budapest-Szeged főirány megmaradt, de a távolabbi nagytáji célpontoktól részben elvágódott Kecskemét.720 

Budapest már  előtt is kiemelkedően fontos úti cél volt, a vasútvonallal pedig korszaktól függetlenül a legfontosabbá válik. A „kecskeméti ember Budapestre annyira rá van szorulva, 

hogy innen az összeköttetés mint főbevásárlási és elárusító helyre a lehető legélénkebb …  

Kecskemét már igen közel áll ahhoz, hogy Budapestnek mintegy külvárosa legyen .” Az emberek retúrjeggyel általában öt napon belül, de sokszor egy napba sűrítve megjárták az utat.721 A zónatarifa (1889) bevezetése is tovább növelte a főváros vonzerejét Kecskeméten,722 egyre inkább megérte a pesti piacokra szállítani, illetve onnan vásárolni.723 Baross Gábor 
tarifapolitikája tehát a kecskemétieket is megmozgatta. („Meg akarom mozgatni ezt a lusta 

magyart! Azt akarom, hogy a brassói ténsasszony Budapestre járjon kalapot vásárolni!”). Míg korábban a személyvonatok -25 %-os kihasználtsággal jártak, ezután egészen megteltek.724 

1889-ban írta egy kecskeméti újság: a zónatarifa bevezetése óta az utasok száma -50 %-kal nőtt, „ha az emberek az utazást megszokják, ha az életszükségletükké válik, ezen arány még 

jobban emelkedni fog”.725 Az utazás anyagi terheit tovább csökkentette, hogy jelentős jegyüzérkedésre is mód nyílott: nem csupán vigécek és utazó kereskedők, hanem rutinos 

törzsutasok is gyakran továbbadták valamely távolabbi állomásra váltott jegyüket a 
                                                           

719 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -51. 
720 A szájhagyomány szerint, amikor Trianon után megmutatták az új vasúti térképet a dolgozóknak, mindannyian sírva fakadtak. A határrevízió a teljes magyar hálózatot fájón átszabta: a centripetális helyett centrifugális szerkezet jött létre, a hagyományos kapcsolatok tömegei szakadtak meg, a 
Budapest-centrikusság pedig tovább erősödött.  
721 Kecskeméti Lapok XX)). . augusztus 11. 
722 Frisnyák Zsuzsa : . 
723 Majdán János : . 
724 Majdán János c: - .; Sári Zsolt b: .- Baross óriási jelentőségét mutatja, hogy vasutas körökben különféle legendák is forogtak a vasminiszter álruhás országjárásairól. Sági Ernő Miklós – Sági János : ). -41.) 
725 Kecskeméti Lapok XX)). 1889. augusztus 11. 
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célállomáson, így sok út a valós ár töredékébe került.726 Budapest centralizálásában a zónatarifának általánosságban is nagy szerepe volt, melyet jelzett a környékbeli településgyűrű vasúthoz közeli lakásárainak megugrása is, s mivel még így is olcsóbbak 

maradtak, mint a belváros, ezért igen jelentős agglomerációs hullám indult meg.727 (Ez a folyamat Kecskemét határában is érezhető volt, lásd a következő alfejezetben.)  

Budapest két világháború közötti árucseréjéről s benne a vasút szerepéről kiváló összegzés 

Illyefalvi I. Lajos Budapest székesfőváros áruforgalma c. munkája, melyben a főváros kiterjedt, az egész országot, s legelsősorban Közép-Magyarországot meghatározó árucseréjét összegezte térképeken, grafikonokon. Kecskemét itt a második vonalban van, a napi piaci ellátás szempontjából alacsonyabb az agglomerációs településeknél. Az élőállat felhozatala relatíve alacsony, de magas a leölt baromfié, a tisztított csonté; alacsony a gabona – kivéve a magas árparészesedést, magas azonban a liszt és dara aránya, ami a malomipar fejlettségét 
jelzi. A hüvelyesek, burgonya, tejtermékek aránya elég alacsony, átlagos a tojás, sertészsír, háj, szalonna, faggyú, vaj, zöldségek, gyapjú és bőr részesedése. Kiugróan magas a bor és bormust, magas az egyéb szesz és szeszesital részesedése. Jelentős előnnyel vezet a friss gyümölcs minden más helység előtt. Nagy mennyiségben érkeznek különféle kertészeti gépek 

is, és még mindig magas a kézműves áruk szállítása. Meglepő adat ugyanakkor, hogy Kecskemétről jelentősebb a közúti felhozatal a vasútinál a   tonnából   t, közel  % , miközben országszerte a vasút részesedése Budapest ellátásában  % körüli, ami azt jelzi, hogy erről a távról a javuló utakon a hosszabb időért cserébe megtakarított költségekkel a szekerezés relatíve versenyképes tudott lenni a kisbirtokosok bizonyos rétegei számára.728  A friss, illetve romlandó áruk tejtermékek, zöldség, tartósítás nélküli hús  napi szintű Budapestre szállítása alapján (Edvi )llés Sándor és )llyefalvi I. Lajos) jól kirajzolódik, hogy 
meddig van Budapesttel napi kapcsolat (persze időben ez sem konstans . A tej eszerint a századfordulón az Újszász–Abony–Dabas–Szabadszállás -90 km-es körből, a zöldség a Kápolna–Nagykáta–Örkény–Szabadszállás -80 km-es körből érkezik Budapestre a legnagyobb mennyiségben. Kecskemét ez alapján az átmeneti zónában helyezkedik el, nem kizárólagos, hanem részleges a napi szintű kereskedelme. )tt azonban fontos különbségek vannak a kecskeméti határrészek között: a lajosmizsei vasútvonal közelében fekvő Méntelek vagy Kisnyír például a vonzáshatáron belül helyezkedett el, lényegesen kedvezőbb feltételekkel, mint valamely déli, délkeleti határrész.729  

                                                           

726 H. Bele Balassa 1996: 46. 
727 Vincze Ferenc 1939: 6-8. 
728 Illyefalvi I. Lajos 1939. 
729 Edvi )llés Pál : - .; Frisnyák Zsuzsa .; Majdán János a: . 
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Erdei Ferenc kiemeli, hogy Budapest szerepe éppen óriási vonzáskörzete miatt a vidékre nézve negatív is: a városszerveződést erősen gátolta,  km-es körzetében nem jöhetett létre más igazi városfunkciókkal bíró település, hanem valamennyi község egyoldalú függő 
viszonyba került vele; a (árom Város ugyanakkor – ráadásul Ceglédtől Kecskemét felé erősödő jelleggel – már polgárosultabb, átmeneti helyzetű.730 Az alföldi települések közötti vonzásviszonyok és hierarchia kapcsán Majdán János az 1895 körüli áruforgalom alábbi hierarchiáját állapította meg. A főszervezők Szeged, Szabadka, Újvidék, fontosabb alközpontok Baja, Zombor, Szolnok, elsősorban saját határuk hasznosításából él a (árom Város, Kiskunfélegyháza, Zenta, Ada, s egyes különleges termékek központjai Csongrád, Zenta, Kalocsa, (alas.731 Ezt az elemzést továbbgondolva azonban az is elmondható, hogy a hév-építések hatására Kecskemét még fokozatosan felvette a kettes számú szerepet regionális elosztó, átrakó  és a négyest is gyümölcsszállítás központja . Baját néhány évtized alatt háttérbe szorította Kecskemét: véleményem szerint – akárcsak  Kalocsát – túlnyomórészt forgalmi előnyei, vasúti csomópont jellege miatt előzte meg; Erdősi Ferenccel egyetértve úgy látom, hogy Baja a korszak végéig sőt máig  sem tudta behozni lemaradását, melyet a fővárostól mért távolsága és az okozott, hogy nem vált vasúti csomóponttá, fővonal nem érintette, folyami csomópont jellegéből fakadó előnyei pedig fokozatosan leértékelődtek.732 Szolnok és Szeged helyzete lényegesen kedvezőbb volt, mivel a vízi mellett a vasúti szállítás és átrakás fontos gócpontjává is váltak. Silling Léda legutóbb disszertációjában utalt a vasút körzetszervező, vásárok rendjét átalakító hatásaira. Kutatásait saját szempontrendszerem szerint tovább gondolva szembe ötlik, hogy Baja egykori folyami központként fővonal híján csökkenő kereskedelmű a korszakban, Zombor és Újvidék egykori folyami központ volt és vasútja is jó, tehát fontos maradt, Szabadka pedig jelentősen erősödött, mert folyami csomópont nem volt, vasúti csomópont viszont korán lett. Ezáltal rokonítható Kecskeméttel, és Budapesttől való nagyobb távolsága miatti fontosabb főelosztó szerepköre is érthető. A . század második felében aztán már jelentőssé vált a közutak, majd autópályák hatása is. 733 Paládi-Kovács Attila hat jelentős áruforgalmi körzetet különböztet meg a vasút tájszervező hatása alapján a Magyar néprajz ). . lapjain, köztük fontossági sorrendben 5. helyen szerepel 

a Duna-Tisza-köze, . helyen pedig Budapest -80 km-es napi ellátó körzete első a 

Budapest–Csap fővonal által érintett kistájak, harmadik az észak-tiszántúli körzet, negyedik a 

                                                           

730 Erdei Ferenc 1977: 44-47. 
731 Majdán János a: . 
732 Erdősi Ferenc b: . 
733 Silling Léda . 
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dél-tiszántúli körzet, hatodik a Tisza-Maros-köze .734 Mindezen elemzések és modellek alapján is látható, hogy Kecskemétnek a legfőbb kapcsolata Budapesttel van, élénk továbbá a kapcsolata a szomszédos dél-alföldi városokkal és két délebbi nagyvárossal, Szegeddel és Szabadkával, más nagytájakkal azonban lényegesen kisebb.735 A kereskedelem északnyugat-délkeleti fő ütőere rajzolódik ki tehát, míg a Dunántúlra, Erdélybe, Felvidékre alig találunk 
kereskedelmi kapcsolatokat.736 Miközben körzetközpont is, Kecskemét maga is vonzáskörzetébe esik magasabb funkciójú településeknek bizonyos városfunkciók szempontjából – méghozzá épp a vasúti fővonal két végpontján lévő Budapestnek és 
Szegednek. Kecskemét összegezve másodrendű gócpontnak tekinthető: jelentős átmenő és kiinduló, kevesebb átszálló, illetve átrakott utassal és áruval. (A kecskeméti vasúti forgalom és a (ÉV-ek forgalma országos összehasonlításban közepes: az első években alacsony mozgást megsokszorozódás követi, s a magas arány a vizsgált időszak végéig létezett.737) A hagyományos vonzásirányok a város esetében fennmaradtak, néhány csatorna arányaiban és mennyiségében is jelentősen megerősödött a nagyon régi táji kapcsolatrendszert azonban a vasút inkább beszűkítette, valamint jelentősen csökkent az önellátás szintje).738  A Trianon után vasútvonal-elvágások, vonzáskörzet-módosulások Kecskemét hálózati, gazdasági és turisztikai szerepét közvetve felértékelték. Megyeszékhellyé válva – Szegeddel és Bajával megosztva – magához vonzotta a jelenlegi Bács-Kiskun megye déli részének településeit, melyek hagyományosan Szabadkához húztak, ám közúti és vasúti kapcsolataikat a trianoni határok számos helyen elvágták többek között a Szeged–Temesvár, Szeged–Makó–
Arad, Szeged–Röszke–Szabadka, Kiskunhalas–Kelebia–Szabadka, Bácsalmás–Szabadka vasútvonalakon vontak meg határátkelési pontokat, a Baja környéki vasútvonalak pedig 
fokozatosan el is sorvadtak). A Szegeden túl elvágott temesvári fővonal kecskeméti átmenő forgalma ugyanakkor csökkent.  és  között megindult a tradicionális forgalmi és vonzásbeli állapotok visszarendeződése, melynek a trianoni határok -ös ismételt megvonása újfent határt szabott.739 A jelenkor felé közeledő településtudományi elemzések is tanulságosak a vasút hatásmechanizmusai szempontjából; szemlézésükhöz érdemes néhány közlekedéstudományi fogalomból kiindulni. A közlekedési elérhetőség összetevői a távolság, utazási idő, járatgyakoriság, üzemidő; ezek szubjektív értékelése, a menetidő tolerálása eltérő lehet; a 
                                                           

734 Paládi-Kovács Attila : . 
735 Majdán János a: . 
736 Frisnyák Zsuzsa : . 
737 (orváth Ferenc a: . 
738 Szilágyi Miklós : . 
739 Majdán János d: -159., 166. 
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közlekedési feltártság egy terület adott távon, időn belüli elérhetősége; a közlekedési 

ellátottság az elérhetőség és feltártság megfelelése a konkrét igényeknek.740 Mindezek a vonalvezetés, sebesség, menetrend alapján rajzolódnak ki, s megszabják a mobilitási és ingázási  lehetőségeket elvben és gyakorlatban egyaránt. A közlekedéstudósok, közlekedésmérnökök az azonos kiindulópontból egyidejűleg elérhető pontokat görbékkel összekötve ún. izokrón térképeket szoktak készíteni, ennek változatai a különböző közlekedési eszközökkel adott időpontban elérhető pontok, illetve elkészíthetők úgy is, hogy adott időn belül adott pontból a létező legkorszerűbb, vagy pedig a különféle közlekedési eszközöket kombinálva milyen messze juthat valaki .741 Mindezek alapján a területek elérhetőségén, értékén, jellemző gazdálkodási lehetőségein túl a vonzáskörzetek változásaira, különbségeire is következtetni lehet, s kirajzolódik egyfajta zonalitás, a lakó-, munkahelyi és termelő övezetek rendszere, következtetni lehet a tipikus szállítási-közlekedési módokra a különböző távolságra eső körzetekből, az ingaforgalomra, alcentrumokra, a leszakadó és felzárkózó területekre. A vasút előtt kiegyenlített, pontszerű, városra koncentrált területfejlődés volt jellemző. Ez a vasúttal fellazul, majd fölbomlik, s a területfejlődés többé-kevésbé a vasúti hálózat tükörképévé válik; a térbeli csomópontok, fővonalak menti helyek különösen jelentős fejlődésnek indulnak.742 A Thünen-elmélet szerint a piacközpontok körül jó közlekedési feltártság esetén koncentrikus körökben speciális övezetek alakulnak ki, minél közelebb vagyunk a körzetközponthoz, annál intenzívebb árufajtákkal és termelési módokkal lehet számolni persze figyelembe kell venni a domborzat, közlekedési utak kiegészítő szerepét : egyszerűsítve a kertségek, háromnyomás, legelők övét követi a zöldség-gyümölcs övezet; 
majd a gabona- és erdőöv; végül a belterjes és a külterjes állattenyésztés öve.743 Szilágyi Zsolt az -as évekre összpontosító friss elemzésében három tanyazónát alakított ki a közlekedési időkkel összefüggésben. A centrális zónába tartoznak elméletében azon tanyák, melyekből  óra alatt a város minimum  óra bent tartózkodást beleértve elérhető intenzív kapcsolat , perifériálisak azok, melyekből ez nem lehetséges, tehát nincs intenzív kapcsolat, és félperifériálisak, melyek földrajzi távolságuk szerint a perifériális övezetbe esnének, ám közlekedési eszközök igénybevételével ugyanaz jellemzi őket, mint a centrális övet. Eloszlásuk csaknem egyenletes.744 Ez alapján a hegemón vonzás övezetébe, ahol közvetlen a kapcsolat és intenzív a város vonzóereje,  000 lakos tartozik, köztük a mai 
                                                           

740 Erdősi Ferenc a: 7-193. 
741 Czére Béla : . 
742 Erdősi Ferenc a: -237. 
743 Erdősi Ferenc a: . 
744 Szilágyi Zsolt : -74.  
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városterület tanyái, valamint (etényegyháza, Szentkirály, Nyárlőrinc, Városföld, (elvécia és Ballószög. A domináns vonzás övezetébe a terjedelmes külterületű homoki mezőgazdasági községek  ezer lakosa tartozik: a mai kecskeméti járás egyéb területei, valamint Fülöpszállás, Tiszaug, Tiszakürt, Tiszasas, Lajosmizse, Tiszakécske, Szabadszállás, )zsák, Bugac, Lakitelek. Piaci vonzáskörzetük részben vagy egészben máshova húz vagy önálló, a magasabb funkciókat illetően azonban Kecskeméthez tartoznak. Az átmeneti övben foglal 
helyet 135 ezer fővel más körzetek vonzereje erősebb, de még Kecskemété is érezhető  például Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös egészségügyi, bolti vonzás .745 A távolabbi közlekedési folyosók elvonó szerepe Kecskeméten viszonylag gyenge, kivéve, mint az előző 
fejezetben kifejtettem, hogy az 1882-ben átadott Budapest-Szabadka vonal, illetve az izsáki vonal megnyitása a kecskeméti határ nyugati pontjait vonzhatta, vagy például Orgovány község kapcsolatait Kunszentmiklós anyatelepülés felé újra erősítette. A vonzáskörzetek kapcsán – bárminemű ideológiai egyetértéstől tartózkodva – érdemes még utalni néhány -as–1970-es évekbeli földrajztudományi elméletre. A néprajzkutatók e vizsgálatok fogalomrendszerét, például a vonzáserősség szerinti hegemón, domináns, átmeneti és perifériális övezetek rendszerét nem vették át. Dankó )mre ugyanakkor utal tiszta és kevert vonzáskörzetre, az egymás előli forgalomelvonás, versenyhelyzet, differenciálódás jelenségeire és a vásárhierarchia vasutak miatti átrendeződésére.746 – Szappanos Albert doktori értekezésében Kecskemét vonzáskörzetét elemezte, térképezve Kecskemét ipari, mezőgazdasági, oktatási-kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi, munkaerőbeli, igazgatási, közlekedésföldrajzi vonzását, majd komplex vonzáskörzetekbe 

vonva össze ezeket.747 Szappanos kutatásai alapján a szabadpiaci vonzás szempontjából a napi áruforgalomban megkülönböztethető: . belterület  % , mely magában foglalja a kertségövek, belső tanyazóna rendszerét, szőlő, gyümölcs, takarmány, virág a meghatározó áruk; . belső övezet  % , részei Ballószög, (elvécia, (etényegyháza, Szentkirály, Nyárlőrinc, Városföld, Jakabszállás, Lajosmizse, Kerekegyháza és a környező tsz-lakótelepek; áruik a burgonya, gyümölcs, baromfi, tojás, tejtermék, takarmány; . külső körzet  % , hozzá tartozik Orgovány, Ágasegyháza, Fülöpháza, Nagykőrös, Bugac, Kunszállás, főként 
tejterméket, baromfit, tojást, virágot szállítanak; . körzeten kívüli, átmeneti terület  % , másodlagos vonzáskörzetekkel, Szank Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza , Bócsa Kiskőrös , Tázlár Kiskunhalas , Kistelek, Csengele Szeged , )zsák, Fülöpszállás Kiskőrös , Kunadacs, Szabadszállás Kunszentmiklós . Utóbbiak jobbára délies irányúak, mert északon Budapest 
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747 Szappanos Albert 1975. 



 

158 
vonzáskörzete elnyomja az ilyen jellegű fejlődést.748 A közlekedési eszközök igénybevétele alapján annál jelentősebb a vasút használata és annál kisebb a gyalogos, kerékpáros, motorkerékpáros forgalom, minél távolabbról hordják be az árut: így a belterületről piacozóknál a vasút szerepe elenyésző, a külső körzetből a . legjelentősebb a személygépkocsi és busz után, a körzeten kívülről a második legjelentősebb a személygépkocsi után.749 A szocializmusban érvényes kép kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez már a vasútnak az összes szállításbeli csökkenő tendenciáját jelzi, korábban ez még erősebb volt. Szappanos is beszél továbbá perifériáról, ahol már egészen más központok dominánsak, Kecskemétnek csupán a felsőfokú funkciói érvényesülnek.750 

 

V. 5. Tanyásodás, népesség-változások, ingázás Az előző fejezetben írottakból következik, hogy a (omokhátságon, illetve a (árom Város közül Kecskemét tudta legjobban kihasználni a vasút kínálta előnyöket, sőt a kecskeméti speciális gazdaságfejlődésnek szőlőtelepítés, pusztamegváltás, tanyásodás, betelepülők magas aránya  is fontos eleme volt a sűrű vasúthálózata.751 Mindezen folyamatok hátterében az az egyedülálló mezővárosi fejlődés és birtokpolitika áll, 
melyet a legteljesebben Erdei Ferenc foglalt össze éleslátású szociográfiáiban. Kecskemét településének újkori jellemzője, hogy egyre polgáriasabb városmagra, faluszerű külvárosra, és jelentős tanyarendszerre tagolódik intenzív mezőgazdasági kultúrával. A határát megtartotta saját kezében a város, időnként a szükségletek szerinti újabb és újabb parcellázásokkal elkerülve a földnélküli rétegek „proletariátus”  felduzzadását,752 egy-egy határrészt pedig eladtak mezőgazdasági nagyvállalkozóknak Mathiász János, Katona 
Zsigmond stb.), jelentős hatóerőt gyakorolva az agrikultúra minőségére. )dőben gondoltak a szükséges szállítási csatornák kialakítására, ráadásul a vicinálisokhoz szükséges tőke egy részét is a szőlészetre alkalmas parcellák eladásából termelték ki, kétszeres hasznot hajtva.753 A város vezetői „a homok hősei”, „gazdakertészek”, ez a város hatalmas sikerének másik kulcsa. A körülbelül  ezer, városról irányított tanya gazdálkodói merték vállalni a kockázatos és újításokat követelő kerti termelést, a város pedig irányt és segítséget adott a 

                                                           

748 Szappanos Albert 1975: 26-34., 39-40. 
749 Szappanos Albert : ábrák 
750 Szappanos Albert 1975: 112-115. 
751 Kósa László . 
752 1935-ben a földbirtokok megoszlására jellemző, hogy az  hold alattiak száma , -5 hold 3548, 

5-50 hold 3683, 50-100 306, 100-500 120, 500 felett 9 összesen  195 db). (Illyefalvi I. Lajos 1940.) 
753 BKML. IV. 1908/b. 1893. 8161., 9646. 
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régi hagyományoktól, a saját célra termelés kötöttségeitől való megszabaduláshoz, például a Magyar Királyi állami Földmíves Iskola megalakításával a kecskeméti Műkertben.754 Móricz 
Zsigmond – Erdeivel egyetértésben – sokat dicsérte Kecskemét dolgos, serény, vállalkozó szellemű, újrakezdeni tudó népét, többször meglátogatta a nyári gyümölcspiacot és a vasútállomás raktárvágányait. -ben „2  vagon gyümölcsöt és zöldséget, 186 vagon 

húsfélét szállítottak külföldre”, s „talán az egyetlen hely, ahonnan sohasem volt például 

amerikai kivándorlás”.755 Az író rokonszenvét nem csupán írásaiban fejezte ki, hanem maga is szőlőparcellát vásárolt Kisnyírben s ezen gazdálkodott.756 A tanyák többsége ugyanakkor – ismét Erdei szavával élve – „gyarmat”, az előbb említett gazdák kétlaki tanyáihoz képest elmaradottabb, szegényesebb. Kecskemét azonban esetükben is követte és segítette a tanyafejlődés igényeit, s összességében a tanyák itt futották be legteljesebb fejlődésüket. (ogy Kecskemét főtere sokáig egy hatalmas piac, jelzi, hogy a központi hatóerők megtartása a 

fontos, nem pedig a községesítés, mert a községek valójában nem képesek Kecskemét funkcióit pótolni.757 Az Erdei által is leírt kiterjedt mezővárosi szerepköröket forgalmi központ, átmenő forgalom, vásárváros-jelleg, exporttevékenység 758 pedig egytől egyig jól ki tudta a vasút szolgálni, segítve felértékelődésüket. 
A városról tanyára költözést, illetve a tanyai gazdálkodás jövedelmezőségét erőteljesen befolyásolták a talajviszonyok és a birtoknagyság mellett a vasutak. (Homokon – a parcellázások miatt is – jóval sűrűbb volt a tanyásodás, mint más talajokon, Lakitelek, Bugac határában például jelentős, míg Városföld határában alacsony maradt.759  Jellemző adat még, hogy hány holdból lehet megélni egy-egy településrészen: Sztrinkó )stván kiskunsági adatai szerint egy kötött talajú, vasúthoz közeli birtok Soltvadkerten már  holdtól, míg egy elzárt homoki telek Páhiban , Jakabszálláson  holdtól volt elegendő a megélhetésre.760 A tanyai gazdaságok termelt javak szerinti három típusát761 is segítette a vasút: az egymást kiegészítő földművelés-állattartásra berendezkedett gazdaságok fő haszna rendszerint az állateladásból származott, márpedig az élő vagy felpucolt baromfival való pestözés az asszonyoknak vonattal igen kedvelt kereskedelmi formája volt. A szőlő- és gyümölcstermesztési súlypontú tanyákat is segítette a főként vállalatok általi, vasúton továbbszállító felvásárló  nagykereskedelem. A szükségpiacozásból tengődő törpebirtokosok pedig harmadosztályú jegyekkel 
                                                           

754 Bende László : .; Erdei Ferenc : -157. 
755 Móricz Zsigmond : -117., 118-121. 
756 Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi )lona : . 
757 Erdei Ferenc 1976. 213-214., 252.; Erdei Ferenc 1977: 70-74., 83-87., 90. 
758 Erdei Ferenc 1974: 135. 
759 Szabó Kálmán b: . 
760 Sztrinkó )stván : . 
761 Sztrinkó )stván : -94. 
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poggyászkocsin vagy vegyesvonaton tudtak némi többletjövedelemhez jutni, olcsón közelítve meg a városi piacokat. Kecskemét határában az -es évektől vált a tanya gazdasági épületből állandó lakóhellyé 
is.762 A tanyák száma a . század második felében ugrott meg először igen jelentősen, majd a . század elején ismét, a fentebb levezetett birtokpolitika és közlekedési fejlesztések eredményeképp. A tanyavilág azonban nem vált önállóvá, még az -es évek eleji kiszakadások, önállósítási törekvések is csak részleges eredményeket hoztak. A tanyák száma 
1949-ben tetőzött, ekkor a belterületi lakosok számának mintegy , -szerese volt a tanyaiaké.763 A 20. század második felében a tanyai lakosság aránya jelentősen csökkent, részben a közlekedési lehetőségek továbbfejlődése híján, részben a mezőgazdasági birtokstruktúra átalakulásával, bár Kecskemét még az ezredfordulón is országelső volt tanyái számát és sűrűségét tekintve (13 %-kal, míg a második helyezett Nyíregyházán 8 %).764 

A város pusztáinak felszámolása és a vasútépítések közt egyértelmű a párhuzam. A . század végén a városnak még három nagy pusztája volt, a várostesttel kapcsolatban nem álló 
Pusztaszer és Bugac, valamint a városhatárhoz keletről illeszkedő Szikra:765 az elsőt csak 
1928-ban, a másodikat -ben, de csak nagyon távolról és marginálisan érte el a vasút, 

Szikra-pusztát pedig a millennium évében, ezt parcellázták tehát a leghamarabb szőlőket, gyümölcsösöket, illetve Tisza-parti nyaralótelkeket kialakítva). A vasutak menti (addig parlagon heverő  földek értéke e területeken a hat-tízszeresükre nőtt.766 A vasútállomáshoz, megállókhoz közeli tanyák értékesebbek lettek, sokan, ha tehették, távolabbi tanyákból közelebb költöztek a vasúthoz a folyamat az -as évektől az ingázás kapcsán tovább erősödött, sokan érkeztek olyanok helyére, akik betelepültek a városba .  A határ benépesülésének menetéről több korabeli leírás és helytörténeti összefoglalás alapján alkothatunk képet. Felértékelődésük általában a . század utolsó évtizedeiben indult 

meg. Katonatelepen Katona Zsigmond 1887-ben  hold homokos területet vásárol a Nagykőrös-Kecskemét vasútvonal mentén, rajta szőlőtelepet létesít, szomszédjának meghívja Mathiász Jánost, aki nagy teljesítményű szőlőnemesítő mintagazdaságot varázsol a homokra 

(csúcsidejében évi  millió nemesített szőlővesszővel). Kocsis Pál is a szomszédban kezd gazdálkodni. Ez növekvő szőlőtelepítési kedvet indít be a környéken, egyre többen 
                                                           

762 )ványosi Szabó Tibor : . 
763 Juhász )stván : . 
764 A nagyvárosok belső tagozódása : -9. 
765 Szappanos Jolán : . 
766 Thorday Zoltán : .  
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letelepednek. Vasúti megállóját 1890-ben átnevezik Keresztútról Katonateleppé, ráadásul ez 

egy évre rá feltételes helyett állandó lesz, 1897-ben pedig iskolát létesítenek.767 

Pákapuszta a mai Városföld  a szegedi vasút megépülése idején gyakorlatilag lakatlan terület 

volt; az állomás ugyan kezdettől fogva (1853-tól  üzemelt, ám szerepe csupán forgalmi kitérő 
lehetett. A vegyesvonatok azonban megálltak forgalmi okból úgyis tartózkodásuk volt itt, mert megvárták a futárvonatok keresztezését), s ezért a vasút a felszállást is engedélyezte rájuk,768 Pákapuszta lakossága így lassan gyarapodásnak indult, 1881-  között pedig, miközben egyre több vonat állt itt meg, a népesség megkétszereződött.769 Számos megállóhely-megnyitásból is következtetni lehet a vonatkozó területek benépesülésére vagy felértékelődésére: Kiskunfélegyházi út megállóhely 1898-tól üzemelt, Tőserdőt 1900-ban helyezték üzembe. Lakitelek területén jelentős tanyasűrűsödés a vasúti csomóponttá válást követően zajlott le. A tanyavilág elővárosokká formálódásában a vasút nem töltött be akkora 
szerepet, mint Nyugat-Európában vagy akár Budapest közelében,770 viszont a vasútállomások, megállók környékén a térképeken is jól látható a sűrűsödés (aminek a motorizáció utóbb épp ellentétét, dezurbanizálódását, széthúzódását serkentette .771 A fővonalak egyébként, mivel nem elsősorban helyi célokra épültek, sokszor a hév-eknél 
kisebb hatást tudtak kifejteni a határban. Az őrházaknál és feltételes megállóknál utast cserélő vegyesvonatok és kezdetben néhány tehervonat mindenesetre – ha kisebb léptékben 
is – helyi léptékben közlekedési gócponttá alakíthatták a fővonal környékét is, s a közeli tanyák fejlődését, értéknövekedését serkentették. Némelyikből megálló vált, például Fekete 

(a Kecskemét–Nagykőrös határkőnél  vagy Félegyházi út esetében, másokból állomás is, mint 

a fent említett Pákapuszta Városföld  vagy Katonatelep. Párhuzamként érdemes utalni rá, hogy Szeged óriási északi határában is tömegesen jöttek létre kisebb megállók az 1880-as–
1890-es években Vilmaszállás, Jánosszállás, Kapitányság, Kettőshatár stb.), s mindegyikük őrházakból fejlődött tovább – a tanyasi szállítások felpörgésével.772 A mellékvonalakról jó pillanatképet fest (anusz )stván, aki -ben végigutazta a 
kecskeméti frissen megnyílt (ÉV-vonalakat. A fülöpszállási vonal kapcsán írja, hogy pár éve még ez a vasútvonal „igazi pusztákon vezette végig a robogó vonatot, vad homokbuczkák 

                                                           

767 Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi )lona : -142., 178- .; (orváth Ferenc a: .; Sági Norberta : . 
768 Menetrend 1863. 
769 Mátrai Eszter 1999: 10. 
770 A Budapest környéki hév-ek építésének elsődleges szempontja a munkásáramlás kielégítése volt, másodsorban a sokasodó nyaralóhelyek elérése, harmadsorban a piacozás például milimárik, péklegények használatában . K. Juhász Erzsébet – Keller László : .  
771 Mumford, Lewis 1985: 500. 
772 Menetrendek 1883-1902. 
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között, mellyel pajkos játékot űzött a szabadjában végig száguldó szél”, azóta (elvécián szőlőtelep, Kerekegyházán friss telepítésű utcák keletkeztek.773 A szikrai vonalon még „eredeti állapotok” uralkodnak, a Műkert  holdas,  éves kultúrtelepén és a „Kohári 
Szent-Lőrinczi” árnyas erdőkön, vetéstáblákon Coburg–Koháry-birtok  kívül csak a Szikrában létesült  holdas városi szőlőről tud beszámolni.774 Edvi )llés Pál ugyanebben az évben a vonatablakon kinézve emelkedő értékű homokos területeket lát, főleg rozstermesztéssel, Kecskemét körül számos új szőlőültetvénnyel, de még külterjes 
legeltetéssel is, kedvező földbirtokmegoszlásban.775 1896-ban Nyárlőrinc és Szikra közt még egyetlen megálló sem létezett, majd három évtized alatt négy is létesült.776 Tóth József összefoglaló megállapítása szerint -  között az Alföldnek igen jót tett a vasút, lakossága egymillió fővel nőtt, megelőzve a Dunántúlt, és az ország centrumához képest ekkoriban kevésbé volt perifériális szerepben, majd a szocializmus időszakában ez újra növekedett, illetve az Alföld térszerkezete mozaikszerűvé vált (ún. centrum-periféria 
modell). Néhány kiemelkedő nagyváros Kecskemét, Szeged, Debrecen  térszerkezeti vonalai szinte kizárólag a főváros felé mutatnak, ezért a jó közlekedési kapcsolatok vele meghatározó fontosságúak, ez főként érvényesül Kecskemét esetében az ún. „belső településgyűrűn” való elhelyezkedése miatt és megyeszékhely-szerepéből kifolyólag.777 Kecskemét népességemelkedése -ig alacsony, majd évtizedenként -  ezer fős; maximuma pedig éppen a helyi érdekű vasútépítések után -  évtizeddel van.778 Nyilvánvaló tehát az összefüggés a szárnyvonalak kiépítése és a tanyásodás közt!  Kecskemét -  közötti utasszáma  millió fő, s míg 1900-ban 21. helyezett volt a városok országos listáján, addig 
1910-re 10. lett, ami Frisnyák Zsuzsa szerint a lajosmizsei hév 1905-ös megnyitásával függ össze, emellett a többi vasút forgalomemelkedésére is gondolnunk kell.779 Az áruszállítás szempontjából is igen kiemelkedő, hogy a századfordulón Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében Kecskemét környéke árufeladás szempontjából az első, melynek hátterében persze a jelentős határ és növekvő vonzáskörzet is szerepel.780 A vasútvonalak léte vagy hiánya a határrészek eltérő fejlődéséhez vezetett, mely a két világháború között volt legszembeötlőbb. Kaán Károly alföldi erdészmérnök szerint „sok 

                                                           

773 (anusz )stván : . 
774 (anusz )stván : -4. 
775 Edvi )llés Pál : -151. 
776 Kecskemét – Tisza-Ughi helyi érdekű vasút díjszabása… . 
777 Tóth József : -27., 31., 57., 115., 156., 167. 
778 Vincze Ferenc 1939: 7. 
779 Frisnyák Zsuzsa : . 
780 Árufajták szerint a dohány ., a cukorrépa ., a gabona ., a gyümölcs ., a zöldség pedig . helyezett. Frisnyák Zsuzsa : .  
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helyen máig szalmát, trágyát égetnek, mert nem szállítható oda elfogadható áron a kőszén és 

tüzelőfa”. Ősztől tavaszig a szállítások szünetelnek, az orvosnak a híre sem jut ki, a tanyavilág fejlődése irányítatlan. Vele egyetértésben érvelt a közlekedés fejlesztéséről Gesztelyi Nagy László, a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara igazgatója is, aki ugyancsak látta, hogy sok határrészen ellehetetleníti az úthiány az értékesítést, termelést, kultúrát, egészségügyet, a postai kézbesítéseket, a tanyakérdés megoldását, s jelentős társadalmi elégedetlenséget szül, hogy azonos adók mellett a tanyasi nép lényegesen lassabban részesül a civilizáció vívmányaiból, mint belterületen. Szabó Kálmán is az olcsó vasutak mellett érvelt, s mindannyian felhozták a sikeres bugaci vasút példáját is.781 Az 1930-as években már más 
hangokat is hallani, a vasút- és csatornaépítések kezdenek meghaladottá válni, sokan az utak 
mellett érvelnek, mert ezek közelebb férkőznek a tanyákhoz és átrakás nélkül megoldható a szállítás, bár elismerik azt is, hogy különösen egyes áruk cukorrépa, baromfi, tej, gyümölcs, kender, toll  tömeges termelését a vasút sokkal inkább segíti az ekkoriban még alacsony közútijármű-kapacitás okán .782 A közlekedés fejlesztésének szükségessége mindenesetre 

vitán felül állt. A Mendöl Tibor-i örökségen alapuló funkcionális városértelmezést követő Lettrich Edit is a fejlődés serkentőiként beszél a vasutakról a kecskeméti határ tanyásodása, kultúrtájjá válása kapcsán. A mellékvonalak, kisvasutak által forgalmilag kedvező helyzetbe került területek benépesülése gyorsuló, az árnyékoltaké ugyanakkor stagnál. Ezért is fejlődött jobban a város nyugati határa, ellentétben a korábbi déli, délkeleti hangsúllyal; keleten csak Lakitelek kivétel ez alól.783 Lakitelek egyébként Erdei Ferenc állítása szerint nem tanyabokorból keletkezett, hanem kitelepült munkások kertes lakótelepe,784 és Kapásfaluhoz, Árpádszálláshoz hasonlóan a környékbeli, Szikra központú kiterjedt szőlőültetvények munkaerő-szükségletének ellátására alakult. Lakitelek mellesleg a legjobb példa területünkön a vasút hatására kialakult településre.785 A legelmaradottabb határrész Bugac volt, ám a vasút hatására népsűrűsége a korábbi  fő/km2-ről -  fő/km2-re fejlődött a kecskeméti átlag -  fő/km2).  

A 20. század második felére a tanyarendszerből Kecskemét elérhetőségére jellemző, hogy a délnyugati határ helyzete a legkedvezőbb, ahol sűrű a közlekedési hálózat; északnyugaton is viszonylag kedvező, de már ritkább a hálózat; keleten, délkeleten viszont egy-két út, vasút 
                                                           

781 Gesztelyi Nagy László : - .; Kaán Károly : - ., .; Szabó Kálmán b: . 
782 Gesztelyi Nagy László : -75. 
783 Lettrich Edit 1968: 30-31.  
784 Erdei Ferenc 1976: 213. 
785 Lakitelek „gyorsan nagy területek központjává vált, mert hiszen a közvetlen környéken kívül az u. n. 
Tiszazug falvai is a tiszai vasút Lakitelek állomását vették igénybe részben áruik szállítására, részben a 
Kecskeméttel való személyforgalom lebonyolítására, sőt a tiszaugi Tiszahíd felépülése óta oda már 
géperejű társaskocsik is közlekedtek.” Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : -130.) 
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„csápját” kivéve lényegesen rosszabb a helyzet, még -ban is akár egy óránál is több az eljutási idő Kecskemétre, és nagy területeken hiányzik a tömegközlekedés.786 Másrészt ezeken a területeken a tanyák száma is sokkal alacsonyabb, például a Gátéri út mentén 
(illetve az eljutási idők nagysága erősen relatív, hiszen a vasutak előtt nem egy, hanem akár nyolcórányi járóföldre eső tanyákkal is számolni kellett . A központtól való távolság mellett a közlekedési utaktól való távolság a tanyavilág fő szervező ereje: Lettrich Edit elmélete alapján 
a központtól -3 km-re elterülő kertségek zónájában a mezőgazdaság csak kiegészítő jövedelmet jelent, és motorizált eszközök nélkül lehet szállítani a kis távolságok miatt.787 3-10 km távolságból, a belső tanyazónából, melyet sűrű, néhol záródó településjelleg jellemez Miklóstelep, Kadafalva, de keleten ritkább , és komoly élelmiszer-ellátó szerepe van Kecskemét piacain, a kosarazó-poggyászos kereskedelem a jelentős, és e vidék közlekedésileg jól feltárt, a legtöbb vasúti megálló ide esik. A külső tanyazóna  km-nél messzebb eső területein zárt településformálódás csak Lakitelken indult be magától, illetve mesterséges rásegítésekkel Városföldön, Szentkirályon, Nyárlőrincen; a közlekedési utak és vasutak közelségének lényeges a szerepe: Nyárlőrinc, Lakitelek, Ballószög sikeresebb, Bugac, Városföld, Szentkirály kevésbé. Városföld negatív példájából látszik, hogy nem pusztán csak a közlekedési helyzet, hanem a földreform, tanyaosztások, a város elszívó ereje is szerepet játszik e folyamatokban, a vasút szerepe mindazonáltal itt is megkérdőjelezhetetlen. Összefoglalva szerencsés tehát a tanyafejlődés és tanyai gazdálkodás szempontjából, hogy a tanyai élet fénykora, mely a századfordulón zajlott,788 egybeesett a helyi érdekű vasutak kiépülésével. A  vasútállomásnak és  megállóhelynek, mely Kecskemét határában működött, óriási jelentősége volt a kertkultúrás tanyásodásban, a vasút mente fokozottan benépesült szőlőkkel, kertekkel. Segítséget jelentett a vasút a tanyabérlésben is, a tanyások könnyebben mozoghattak anyatelepülésük és tanyájuk között. Mindezek ellenére a két világháború közt még mindig sok határrészben szenvedtek a közlekedés hiányától.789 A vasúttól  km-nél távolabb eső haszonföld másodrendű birtoknak tekinthető a homoki szállítások nehézsége, a vasút hiánya miatt. Néhány községesedő helyen helyi piacok is létesülnek, másutt alig találni ilyesmit, ami ugyancsak a határrészek jelentősen eltérő fejlődését jelzi. A korabeli térképekről és az izokrón térképekről is szembeötlő, hogy a vasútvonalak mentén a magasabb népességű területek és műveltebb kertek, szőlők, erdészetek kultúrsávjai rajzolódnak ki, és a vasutak közelében az elmúlt évtizedekben is kézzelfoghatóan sűrűbb a lakott, művelt tanyák száma. A szocializmus évtizedeiben – bár az 
                                                           

786 Lettrich Edit 1968: 114. 
787 Lettrich Edit 1968: 31- . alapján 
788 Für Lajos . 
789 Für Lajos : -51. 
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úthálózat javult – a kollektivizálások és a munkaszerkezet változásai hatására a tanyák ritkulása és a kereskedelem csökkenése megy végbe, illetve gyarapodó különbségek tapasztalhatók a jól menő farmtanya és a „bántó nyomorúságba szakadt putri” között.790 A napi ingázás elterjedését megelőzően is segítette már a vasút a táji munkamegosztást: a vándormunkások migrációját, a hegyvidéki és alföldi munkaerő kicserélődését.791 Kecskeméten, mivel eltérő ökológiai tájaktól messze helyezkedett el, jelentékenyen megkönnyítette az ilyesfajta munkaerő-vándorlást és a kapcsolódó árucserét . A . század végétől jelentős volt továbbá az oktatási ingázás: terjedhetett a vidéken élő tanulók városi magasabb iskoláztatása, melyet jelez, hogy 1900-ban már  elemi iskola,  gazdasági ismétlő- és reáliskola,  gimnázium és egy jogakadémia, sőt  óvoda létezik Kecskeméten, és ebből a legtöbb a . század második felében létesül. Bolgár Dániel kutatásai is alátámasztják, 
hogy a vasúttal, különösen fővonallal ellátott településekről lényegesen magasabb volt a középfokú tanulmányokat folytató diákok aránya, még akkor is, ha a legközelebbi gimnázium 
20-  kilométerre volt található.792 A diákoké mellett a tanárok könnyebb helyváltoztatását is segítette a vasút, valamint feltűnő, hogy számos tanyai iskola Klebelsberg-iskola  vasúti megállók környékén épült, nyilvánvalóan a diákok és tanerők  könnyebb közlekedésének céljából is (például Kisfái, Világoshegy közvetlenül a vasút mellett, Nyárlőrinc, Méntelek, Ágasegyháza, (elvécia néhány percnyi járásra .793 A migráció iránya a . század második felében a korábbinak markánsan ellenkezőjére fordult és már csaknem kizárólag a szórványtelepülésekről a nagyvárosok felé zajlott. Számos helybéli család példáján végigkövethető, hogy aki tehette, a távolabbi tanyákról először közelebb költözött egy-egy vasútállomáshoz, ezáltal a vasutak mentén családi házas övezetek alakultak ki, majd az ingamunkával elegendő megtakarításhoz jutva véglegesen a városba települt. Kecskemét közelében továbbá az előnyös forgalmi adottságokkal rendelkező területeken az utóbbi évtizedekben kertvárosias fejlődés kezdődött Katonatelep, Lakitelek, (etényegyháza . A forgalmilag rosszul feltárt vidékeken közben stagnálás vagy romlás zajlott Méntelek, tsz-központok: Kisfái, Városföld – Törekvés Tsz. Kossuth Lakótelepe; Borbás, Szarkás, Matkó . Mindezek közlekedési oka, hogy a mellékvonalak napi néhány pár 
vegyesvonata, ha nem is elégítette ki ugyan teljes mértékben az igényeket,794 eleinte így is jelentős és alternatíva nélküli fejlődést jelentett, a . század végére viszont – immár új megélhetési stratégiák versenyében – egészen versenyképtelenné vált. 

                                                           

790 Für Lajos : . 
791 Viga Gyula 1989: 566-567. 
792 Bolgár Dániel . 
793 Kecskemét t. h. város külső területének térképe Bp. . 
794 Kecskeméti Lapok XXX). . június . 
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A vasúttal lehetővé vált a távoli munkakínálatok jobb kihasználása, a városi munkavállalás kiterjedése, egyszóval mobilizálódott a munkaerőpiac.795 A magyarországi ingázás nem új keletű jelenség, ám  után vált tömegessé, s a környező országokhoz viszonyítva is igen markáns szintet ért el, jogosan gyökeresedett meg a társadalomtudósok körében az „ingázó 

ország” kifejezés. Különösen nagymértékben erősödött meg a vidéki nagyvárosok, köztük Kecskemét fogadó szerepe.796 Kecskemétre  településről zajlott a szocializmusban jelentős 
napi ingaforgalom.797 Az ingázás valamennyi fajtája, tehát a bejárás, kijárás, távolsági ingázás, a szezonális, az állandóan változó helyre történő, sőt külföldi ingázás szerepet játszott a homokhátsági társadalom életmód-változásában, s mindegyik változat első számú közlekedési hátterét a vasút jelentette. Közreműködött ugyanis a . század közepére véglegesülő városi övezetesség: a városközpont, mint elsődleges munkahelyöv; az e körüli elsődleges, halmazos lakóhelyöv; a vasút vonalában levő iparforgalmi övezet másodlagos munkahelyöv ; és a külső lakóhelyöv agglomerációs, szigetszerű, „csáposodó”, a közlekedési folyosók és vasútállomások mentén  kirajzolásában.798 

Az ingázás Kecskeméten is az 1950-es évektől erősödött fel igazán az iparosítással és a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásával:799 számos környékbeli településen megfigyelték, hogy az emberek lehetőség szerint közelebb költöztek a vasútállomáshoz;800 a migráció iránya továbbá egyértelműen a tanyákról a város felé fordult – a 60-as években, mint fentebb is utaltam rá, a vasútvonalak mentén többfelé családi házas övezetek alakultak ki. Az agglomerációs határok szinte mindenütt kitolódtak, és vidéken az ingázók  %-a paraszti származású volt.801 Kecskeméten relatíve kevés nagyipari létesítmény működött, így a munkaerőhiányos Dunaújvárosba, Komlóra is számos munkás-irányvonatot szerveztek az 

50-es években.802 Még relatíve folytonosabbnak mondható a környékbeli tanyák 
nyersanyagkészletére és szerszámigényének kielégítésére alapuló iparral kapcsolatos napi ingázás: a konzervgyárak, gyufagyár, cipőgyár, mezőgazdasági gépgyár, tejipari vállalat, hűtőipari vállalat, malomipari vállalat munkaerő-szükségletének kielégítésére már korábban megindult az ingatevékenység.803  

                                                           

795 Szilágyi Miklós : - .; Frisnyák Zsuzsa b: . 
796 Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc 2011: 95. 
797 Böhm Antal – Pál László : . 
798 Lettrich Edit : . alapján 
799 Valuch Tibor 2005: 70-71. 
800 Bánkiné Molnár Erzsébet : . 
801 Paládi-Kovács Attila : ., . 
802 Kecskemét város fontosabb adatai -1982.; BKML. XX)X. . Táviratok -1957. 
803 Bács-Kiskun megye fontosabb statisztikai adatai 1951-56, 1956, 1958, 1960.; Lettrich Edit 1968: 46. 
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Az ingázás annál magasabb mértékű és annál távolabbra irányul, minél kisebb egy település lélekszáma minél kevesebb települési funkció található meg benne : egy kecskeméti belterületi lakosnál tehát jóval alacsonyabb, mint egy falusinál vagy tanyasinál. A napi ingázókat a szakirodalom inkább utóparasztként kezeli, ők elégedettebbek, rendszerint 

kitartanak a háztáji gazdálkodás mellett, míg a heti ingázók erősebb átmeneti réteghez 

tartoznak, jelentős társadalmi feszültségekkel. A szakművek nyugtalanító eredményekről számolnak be, hiszen az ingázás – amellett, hogy fenntartása igen költséges – fiziológiai kopást és elhasználódást, unalmat, hajszoltságot, depressziót, stresszt, fertőzésveszélyt, fáradást, késéstől való szorongást okozhat.804 Az ingázó diákok esetenként a vasút késéseire fogták, hogy nem értek be a tanításra, és iskola helyett az állomás várótermében duhajkodtak vagy a városi kocsmákat látogatták iskolaidőben.805 A távolsági ingázók -ben, a maximum idején   fő  tartós ideiglenességre rendezkedtek be, sajátos életmódjukat részletesen vizsgálta a korabeli társadalomtudomány, hiszen az ipari munkások száma a 
szocializmusban 25-40 %-ra emelkedett.806 Az ingázó társadalom rendszerint megreked a 
paraszti – polgári életforma határán, részbeni önellátásuk fennmarad, társadalmi és kulturális érdektelenség jellemzi őket, ugyanakkor többszörösen kötődnek mind munka-, mind lakóhelyükhöz; a fiatalok devianciának kitettsége magasabb.807 Legrosszabb a munkásszállók, fekete vonatok népének helyzete akik főleg Szabolcs-Szatmár-Beregből a fővárosba ingáztak a rendszerváltásig .808 Az 1950-es években a mezőgazdasági exporttevékenység visszaesésével az ipari létesítményekbe való távolabbi ingázás 
megemelkedik.809 A tanyákról pedig tömeges visszaköltözés indul a belterületre az elhibázott 
parasztpolitika miatt. Az ingázás tehát voltaképpen átmenet a parasztiból a munkáséletbe, a földtől, falutól, paraszti léttől való tömeges menekülésnek is felfogható – különösen az 1950-es évektől.810 Kevés szó szokott róla esni, de különösen jelentősen nőtt a női ingázók száma. Mint az előző alfejezetben is kifejtettem, Kecskemét a budapesti agglomeráció elfogadott határán kívül esik. Átlagosan  km távolságból ingáztak napi rendszerességgel, de ez akár 
80-100 km-re is emelkedhetett: jellemző például, hogy délkelet felé máig Lajosmizse, Cegléd, illetve Szolnok az elővárosi ingavonatok végállomása, s összesen  helységet érintenek.811) Kisebb számban ennek ellenére gyorsvonattal vagy átszállásos személyvonatokkal a 

                                                           

804 Mumford, Lewis 1985: 508. 
805 Bolgár Dániel . 
806 Valuch Tibor 2005: 100. 
807 Böhm Antal – Pál László : -127. 
808 Burget Lajos : .; Frisnyák Zsuzsa : . 
809 Lettrich Edit 1968: 57-58. 
810 Böhm Antal – Pál László : ., ., -39. 
811 Berza László : - .; Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc 2011: 196. 
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századforduló óta, majd az 1960-as évektől egyre többen ingáztak napi szinten Kecskemétről Budapestre, ami a menetrendekben is tetten érhető. A budapesti távolsági, heti ingázók száma még jelentősebb volt. Szeged fontossága is fokozatosan nőtt már a . század óta, viszont a századfordulóig olyan rossz menetrendek voltak, hogy egy nap alatt csak rendkívül kényelmetlenül lehetett megjárni a  km-es utat.812 Egy 1936-os menetrend-módosítási kérelemből kitűnik, hogy ekkor már a főiskolai, egyetemi napi ingázás is jelentős.813 Kisebb horderejű ám a város szempontjából nagyjelentőségű  ingázási tendencia, hogy a határbéli téglaégetőkhöz, erdészetekhez a munkások, favágók könnyebben juthattak el,814 illetve később a termelőszövetkezetekbe is zajlott némi vasúti ingaforgalom: például Miklóstelepre szőlő , Városföldre szántó , Kisfáiba tehenészet , továbbá a tangazdaságokba, kísérleti gazdaságokba stb.815 A külterületen élő vasúti dolgozók könnyebben, gyorsabban és díjmentesen  közelíthették meg munkahelyüket, nagyobb számban ennek megfelelően főleg (etényegyházán, Katonatelepen, Városföldön, Lakitelken, sőt vasút menti tanyákon például Világoshegyen) telepedtek le. Erősödött a téli-nyári lakhelyváltás szokása a szabad foglalkozásúaknál, nagygazdáknál, értelmiségi rétegeknél: nyáron könnyűszerrel ingázhat vidéki birtokáról városi ügyei elintézésére az ember vasúton, télen pedig könnyedén kijárhat birtokára a szükséges fenntartási, ápolási munkákat elvégezni. Kecskemét környékén főleg tanyai gazdaságuk minden rezdülését követni óhajtó nagygazdáknál, például Muraközy János szikrai birtoka kapcsán volt ennek nagy jelentősége a modern közlekedés ugyanígy a budai villanegyedek betelepülésére is hatott).816 Ezáltal a vasutak és fokozatosan a közúthálózat modernizálódó rendszere helyi szinten is határrészek, városrészek kereskedelmére gyakorolt hatások által , kis- és nagytáji léptékben is a kereskedelmi kapcsolatok, vonzáskörzetek felülírásához, átalakulásához vezetett. A századforduló óta a mellékvonalak, kisvasutak által forgalmilag kedvező helyzetbe került területek gyorsuló benépesülése volt megfigyelhető, az árnyékoltak ugyanakkor stagnáltak: így Kecskemét nyugati határrészei gyorsabban fejlődtek, keleten csak Lakitelek fejlődése kiemelkedő.  után még inkább széttartóvá vált a kecskeméti határ képe: a mind erősebb központi irányítás önálló közigazgatású települések,817 új, központilag kijelölt s osztott tanyaközpontok, külterületi építkezés tilalma  csak részben tudott összhangban működni a 
                                                           

812 Kecskeméti Lapok XXV). . április . 
813 BKML. IV. 1903/a. 1936. 10. sz. 
814 Thorday Zoltán : . 
815 Bács-Kiskun megye fontosabb statisztikai adatai 1951-56, 1956, 1958, 1959, 1960. 
816 Granasztói Péter : . 
817 Kecskemétből kivált községek: Ágasegyháza, Ballószög, Bugac, (elvécia, (etényegyháza, Lakitelek, Nyárlőrinc, Lászlófalva jelenleg Szentkirály , Városföld. Részletesen lásd a mellékletekben.  
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forgalmi föltártság szerinti különbségek orvoslásával.818 A korábbi városcentrikus forgalmi kapcsolatok továbbra is fennmaradtak, a vonzáskörzet jelentős horizontális kiterjedtsége miatt a járműhasználat szükségessége az országos átlagnál is magasabb szinten állandósult, 
az 1948-tól kialakult centrális hálózatú, átszállásos helyi tömegközlekedés pedig nem tudta az igényeket teljes körűen kielégíteni.819 A lakó-, munkahelyi és termelő övezetek országszerte átrétegződő rendszerét Kecskemét környékén fékezőleg befolyásolta az 
alcentrum-jellegű településmagok hiánya, valamint a tanyákon élő népesség máig egyedülállóan magas aránya.820 Noha 1984-re országszerte a lakosság %-a belterületen  méteren, külterületen  méteres távon belül elért valamilyen tömegközlekedési eszközt,821 Kecskemét határában ez az arány lényegesen rosszabb maradt. 

 

VI. A NÉP) KÖZLEKEDÉS) -SZÁLLÍTÁS) RENDSZER ÉS A VASÚT ÖSSZEFÜGGÉSE)  

 

A különböző közlekedési eszközök, hálózatok a népi kultúra egészében nem elszigetelten, hanem párhuzamosan vagy összekapcsolódva jelennek meg, ezt manapság divatos szóval intermodalitásnak is nevezhetjük. A vasút hőskorában megesett például, hogy a vasútra feltették az uraságok kocsiját is a lovakkal együtt, hogy a végállomásról azzal folytathassák útjukat;822 ez a módszer azonban a parasztságnál sosem jelent meg, illetve néhány évtized alatt az úri rétegeknél is kihalt a hálózat kiépülésével s a bérkocsik elterjedésével. Az egyes eszközök használatát mindig választások előzik meg, hogy mely célra melyikük a 
legalkalmasabb. Az árucserét meghatározó természeti feltételek relativizálódását823 hozó 
                                                           

818 A város és tanya kapcsolatrendszerét földrajztudományi alapokon, Mendöl Tibor-i módszertannal funkcionális városértelmezés  elemző földrajz- és gazdaságtudósok megállapításai szerint az -as évekre a nyugati, északi határrész helyzete, valamint Lakitelek, Nyárlőrinc helyzete szerencsésebb, a keleti, déli területek ugyanakkor stagnálnak, elegendő közlekedési feltételek híján pedig egyenesen 
visszaesnek. (Lettrich Edit 1968: 31., 33-41., 114.) Nincs megnyugtató válasz ugyanakkor Városföld esetére: e kiváló forgalmi helyzetű, városhoz közeli települést is stagnálás jellemezte. 
819 Kecskemét ráadásul, főként a magasabb városfunkciók hiányosságai miatt maga is vonzáskörzete 
maradt Budapestnek, Szegednek (és ingázásban Dunaújvárosnak . Szabó Pál : ., . -52.) 
820 Kecskemét lakossága -ben  fő; -ben  lélek átlagosan -115 % népességgyarapodás volt jellemző ; s bár a tanyákon élő népesség folyamatosan csökkent, így is máig a 
legmagasabb a külterületi lakosság aránya az országban még -ben is külterületen  % élt, míg országosan %.  A nagyvárosok belső tagozódása .) 
821 Frisnyák Zsuzsa : . 
822 Vasúti forgalmi utasítás… : .; Antalffy Gyula : . 
823 Alapvetés: Viga Gyula 1990. 9. 
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vasút az 1960-as évekig folyamatosan növelte hangsúlyát a népi közlekedésben, de hatékonyságához hozzájárultak a kiegészítőként tovább élő egyéb közlekedési ágazatok is. 
 

VI. 1. Utak, közlekedés gyalogosan és fogatolt járművekkel 

 A vasúthálózat túlnyomórészt a legújabb kori gyorsvasutakat kivéve  világszerte igazodott a hagyományos utak nyomvonalához és a földrajzi adottságokhoz például folyóvölgyek . Az úthálózat is igazodott azonban a vasutak rendszeréhez, a . század második fele előtt főleg kiegészítő szerepben ráhordás, pótlás . A vasút megindulása idejének úthálózata kapcsán érdemes Fernand Braudelre utalni, aki nem hisz a . század előtti korok élénk árucseréjében, ehelyett gyalogos parasztokat, egy-egy polgárcsalád kocsiját, lovasokat, parasztszekereket lát pocsék utakon; az utazás nehézkes, különösen a ritkán lakott vidékeken.824 A néprajztudományban jól ismertek a gyepen hajtás, 
bürühidak, és általában a múltbéli borzasztó útviszonyok leírásai.825 Kecskemétre relatíve jó 
utak vezettek, Pestről Cegléden és Soroksár-Ócsán át is megközelíthető volt, s évente csak néhány hétig okozott a közlekedés komolyabb nehézségeket.826 A Kecskemét külterületeire vezető utak állapota azonban a . században annyira rossz, hogy „az utazásnak rendkívüli 

nehézsége és veszélyessége kikerülhetetlen fog lenni”. Súlyos gondok alakultak ki szinte minden évben a tiszai kikötőkből beszállítandó áruk és learatott termények behozatala körül – a 

nedvesebb tiszai réteken még az árverezéseket is száraz időre kellett időzíteni, mert különben az érdeklődők meg sem tudták közelíteni a helyszíneket előfordult, hogy egyetlen vállalkozó sem jelent meg például fa- vagy nádárverésen .827 A terjedelmes kecskeméti határból így olykor a vasútállomásig is komoly gondot jelentett a szállítások lebonyolítása: már -ben panaszokkal éltek emiatt és egymást érik a hatósági felszólítások számos út „megtatarozására”.828 A vasúthálózat fejlesztése mellett tehát fontos a 
vasútállomási hozzájáró utak fejlesztése is, és a tanyák bekötése a közlekedés vérkeringésébe, ennek realitása csak közútfejlesztéssel volt. (iába van ugyanis a tanya és a vasút közti út négyötöd része kiváló állapotban, ha a maradék néhány kilométer miatt 
mégsem rakhatja meg a gazda igazán szekerét a burkolt utakon átlagosan kétszeres terhelés 
                                                           

824 Fernand Braudel 2004: 422., 425. 
825 Györffy )stván a: -29. 
826 Bácskai Vera – Nagy Lajos 1984: 75. 
827 BKML. IV. 1609/a. 1855. II. 673-674., 1856. II. 406., 408., 562., 1857. II. 283. 
828 Szilágyi Tibor : . 
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volt lehetséges .829 (asonló volt a vicinális vasútvonalak problematikája: Kecskeméten sok átrakás azért volt szükséges, mert például Nyárlőrinc és Kecskemét közti  km-es szakaszon 

a tengelyterhelés fele akkora, mint Kecskeméttől Párizsig.  A vasutakhoz vezető utak fajtáit, minőségét, állapotát, gondozását igyekeztek tehát a vasút egész éves állandóságához igazítani; az 1890-es ). törvénycikk is megkülönböztet különálló egységként vasútállomáshoz vezető utakat, melyek kiépítéséért és fenntartásáért egyharmad részt a törvényhatóság, a vasúttársaság és a helyi kereskedők, ipar felelnek. Rendszerszerű kiépítésük azonban csak  után kezdődött, és csak a vasútállomásokra vonatkozott, a pusztai megállókra, rakodóhelyekre nem.830 A vasúthálózat megélénkítette a közutak forgalmát is. Fontos ezért az általános úthálózat fejlődését is figyelembe venni. -ban országszerte  km alappal és hengereléssel bíró „tsinált út” létezett; -  közt  kilométernyi új út épült, hozzá megszervezték a rendszeres fenntartást útkaparókkal, útmesterekkel.831 1900-ban Kecskeméten .  km állami út és  km törvényhatósági út létezett. Az Alföld nagy részén egyébként csak a . században épül ki a korszerű úthálózat, -ben csupán az utak  %-a pormentes, 1975-ig 

ez 95 %-ra növekszik.832 Mint a Település fejezetben is kifejtettem, a vasúti kőszállítások lehetőségét kihasználva a városban is megindult az utcakövezés: az első kövesút 1876-ban a 

vasúttól indult, a Kőrösi utca–Főtér–(alasi út nyomvonalon.833 Az 1890-es években már aszfaltutak is épültek, bár meglehetősen ízléstelenné tette a képet, hogy oldalukon a trágyadombok, bűzös csatornák még évtizedekig megmaradtak.834 A . században Kecskemét burkolt útjainak gyors fejlődése ment végbe, -re belterületén 85 %-os a kiépítettség aránya, mely országos szinten is kiemelkedő;835 a tanyavilágban azonban ez az érték kevesebb, mint 5 %. Frisnyák Zsuzsa a vasút messze nem kizárólagos szerepeként értelmezi, hogy a (onvédelmi Minisztérium -es forgalomszámlálásai alapján Kecskeméten és határában  személyszállító kocsi,  teherszállító lovas szekér, valamint  db ökrösszekér 
dolgozott a valóságban az összeírás sajátosságai miatt bizonyára ennél is több .836 Magam 

                                                           

829 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
830 Tóth László : -67., 71. 
831 Tóth László . 
832 Thirring Gusztáv szerk.  .; (ála József : . 
833 Lukácsi László : . 
834 Kecskeméti Lapok XXV)). . szeptember . 
835 Frisnyák Zsuzsa : . 
836 Frisnyák Zsuzsa a: -381. - Az igás járművek száma -ben még magasabb: egyes lófogatból  db, kettősből  db, kettős ökörfogatból , négyes ökörfogatból is még  található;  igás szekér és  személykocsi létezik és összesen  db géperejű személygépkocsi,  teherautó ; s a mezőgazdasági gépek is még szinte kizárólag állati erejűek. Illyefalvi I. Lajos 1940.) 
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inkább arra hajlok, hogy ezt az adatot egyfelől a vasútra való ráhordás miatti emelkedésként, másrészt éppen a vasúthálózat gyarapodása miatti útépítésekből következő távolsági szekerezési lehetőségek megélénkülésével érdemes magyarázni. Annál is inkább így 
gondolom, mert mint Keleti Károly írja, hetekig tartó esőzések idején „a nagy világvonalaknak 

sincs mit szállítaniuk”,837 amiből egyenesen következik a földutak állapotának, és a szekérforgalom mértékének fontossága. 
A fuvarosok különben is sokféleképp kapcsolódtak a vasúthoz: akik korábban távolsági szállításból éltek, rendszerint városi személy-, vagy építőanyag-szállítókká váltak, rendszeresen járva az állomásokról uradalmakba, tanyákra, falvakba, vásárokba. Még azok a fuvarosok is, akik kitartottak a távolsági szekerezés mellett, esetleg vasúton kértek utánrendelést, ha útközben kifogyott az árujuk, így ésszerűsítve az üzletet.838 Sokan bérkocsissá lettek: az alföldi nagyvárosokban különösen közkedvelt volt e szállítási forma, az állomások környékén mindig nagyobb csoportban álltak, s a vasút hatására indultak gyarapodásnak akárcsak az omnibusz .839 Ez engedélyköteles tevékenység volt, sorban állva, tolakodás nélkül kellett várakozniuk a placcon, az utazóvendégek viszont bármelyiket választhatták, amelyik szimpatikus volt. A szemetet és főleg a lovak hulladékát állandóan söpörni kellett és fedeles ládákban gyűjtötték össze, továbbá naponta többször öntözték, fertőtlenítették a bérkocsiállomást.840 1900-ban Kecskeméten – villamos híján – 178 db bérkocsi üzemelt  vállalkozóval, -ig azonban kiszorította őket a taxi.841 A . század közepére a hagyományos fuvarosok még a legnagyobb fuvarosközpontok környékén is felszámolódtak Debrecen, Nyíregyháza, Brassó, Kolozsvár stb. ,842 azonban  a gumikerekű városi lovaskocsik csökkenő számban ugyan, de korszakunk végéig tovább léteztek, többek közt a Belsped, a Szefu Szekérfuvarozók Szövetsége , majd a Tefu helyi egységeiben. Mindvégig szorosan kapcsolódtak a vasúti szállításokhoz is illetve folyóparti városokban, például Budapesten az uszályhajókhoz , kényszerből veszélyes anyagokat is rendszerint védőfelszerelés nélkül  elfuvarozva.843 Az autósoknál nagyobb konkurenciát jelentett számukra a kézikocsik tömege, melyek országszerte előszeretettel dolgoztak a pályaudvarok és piacok környékén. 
                                                           

837 Keleti Károly : .  
838 Szabó Mátyás : -157. 
839 Gidó Csaba : . 
840 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: I. 456-457. 
841 Thirring Gusztáv szerk.  .; Rappai Zsuzsa 2007: 15. 
842 Kós Károly ., továbbá a szekerezéssel, fuvarozással kapcsolatos, itt nem taglalt szakirodalmak. 
843 Szabó Mátyás : . 
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A vasút hatására megváltozó szállítási módok átalakították a járműveket: teherbírásuk nőtt, a fogatolt lovak száma nőtt, speciális kiegészítő alkalmatosságaik fejlődtek ki. Érdekes tény, 
hogy a paraszti járműgyártás a . század első harmadában tetőzik, igen kedveltek a rugós, féderes kocsik különösen is a Duna-Tisza-közén,844 ami a minőségi közlekedés irányába mutat, másrészt mindenképp jelzi, hogy a paraszti gazdaság továbbra sem állhatott meg a lábán kocsi nélkül, többek közt a gyakran elaprózott földek, birtokrészek járműigényei folytán sem.845 1895-ben a paraszti gazdaságok  %-a rendelkezik szekérrel vagy kocsival.846 A vasúttal összefüggésben eleinte tovább nőtt a számuk, 95-ben 1 327 000 fogatolt jármű,847 s még -ben is 688  jármű,   ló található az országban.848 A modernizációt a vasúton való gyárikocsi-szállítások mellett a javuló úthálózat segítette. A szekeresközpontokat, körzeteket sorvasztja a vasút, így hal ki a . századra a hagyományos kecskeméti szekér is.849 A vasútépítők jórészt olasz gyökerű  kubikus kordéinak, talicskáinak mintái alapján a hasonló szerszámok tömeges elterjedése figyelhető meg a paraszti gazdaságokban.850 

A közúti szállítás korábban sokkal kevésbé volt szabályozott, mint a vasúti, a pozitívumokkal és negatívumokkal együtt – a sűrűsödő közúti szabályrendeletek a vasút már jól működő rendszerét követik az -as évektől hóeltakarítás, megállás, rakodás szabályai, minimális keréktalpszélesség az utak védelmére stb. , s ez alapozta meg a forgalomnövekedés mellett  
a KRESZ 1930-as bevezetését is. A vasúti pályán a tiltások ellenére közlekedtek az emberek, elsősorban mellékvonalakon és 
kisvasutakon. Fővonalak esetében inkább a pálya melletti közlekedés volt jellemző az erősebb tiltás és a hátulról vagy kanyarból hirtelen előtűnő száguldó mozdonytól való félelem 
miatt. Volt, aki háborús időben vagy pénzhiányból, esetleg vallási zarándoklat idején több száz kilométeres utakat is megtett a vasutak mellett. A vasút menti tanyák mérges kutyáival szemben a pályakavics és bazaltkő mindig hathatós védekezést biztosított. A vasútvonal mellett esetleg eleve vezettek utak mint Jakabszállástól Kecskemétig a halasi út , vagy az építés idején létesültek szekérutak, ösvények, csapások, vagy pedig lakatlan területeken, például a korábban rettegett betyárok tanyájául szolgáló bugaci őserdőben  semmilyen párhuzamos közlekedésre alkalmas út nem alakult ki a pálya mellett. Ám akár vezettek, akár nem, ezek száraz időben süppedő futóhomokkal voltak borítva, esőzések után pedig 
                                                           

844 Domonkos Ottó szerk.  : -462. 
845 Mohay Tamás : . 
846 Frisnyák Zsuzsa b: . 
847 Paládi-Kovács Attila : . 
848 Rappai Zsuzsa 2007: 22-23. 
849 Szabó Kálmán a: . 
850 Majdán János c: .; Majdán János c: . 
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jelentősen elsárosodtak. Ehhez képest sokkal kényelmesebb járást kínáltak a vasúti pályán a kemény kavicságyba fektetett, egymástól körülbelül a felnőtt ember lépéshosszának megfelelő távolságra lévő, sima felszínű talpfák, illetve állomások, megállók közelében, ahol nagyobb volt a gyalogos forgalom, a vasúti pálya mellett kitaposott keskeny ösvények (Vasút 

mellett néven , melyek kerékpárral is jól járhatók voltak. Kisebb távolságokra – a településtől a tanyáig, egyik tanyától a másikig, illetve a megállóhelyekig ezért gyakorta használták az emberek gyalogútként. Nyájukat terelő pásztoremberek, illetve a vasúti jegyet megváltani képtelen szegény emberek, iskolába járó szegény sorsú gyermekek pedig nagyobb távolságokat -  km  is napi rendszerességgel megjártak a sínek közt. A KGV-igazgatóság nem tiltotta meg a pályán való közlekedést, mert az a vonatok kis sebessége, a hosszú egyenes szakaszok és a hosszabb műtárgyak hidak, alagutak  hiánya miatt nem járt különösebb veszélyekkel; gázolást sem jegyeztek fel ilyen ok miatt. Ezért aztán a pályán való közlekedés errefelé gyakorlatilag beépült a kisvasúthoz kapcsolódó szokások közé fővonalakon és széles nyomtávú mellékvonalakon viszont több súlyos baleset származott belőle . A közismerten tradicionális, nehezen változó úthasználatot851 érdekesen színezte az új vasúti nyomvonalakon és mellettük zajló közlekedési mód.  
 

VI. 2. Kerékpár A vidéken a századfordulón megjelenő Kecskeméten -ban 116 db), majd 1910-től nagyszámban elterjedő kerékpár,852 melynek 1930-  közt népi használata is általánossá vált, majd egészen -ig fénykorát élte a század derekán egészen általános, minden háztartásban volt, néhol több is),853 ugyancsak több szállal kapcsolódik a vasúthoz. Berkes Katalin kiváló elemzéseket készített a kecskeméti kerékpározás néprajzáról, mely alapján a (írös Város nyugodtan értelmezhető kerékpár-nagyhatalomként ökológiai, földrajzi és életmódbeli okok egyaránt közrejátszottak ebben),854 nem fejtette ki azonban részletesebben az eszközkombinációkat, csupán utalt rá, hogy a kerékpáros közlekedés kombinálódott a 

vonattal sőt egyébként a komppal, ladikkal, lovaskocsival is). A kerékpározás néprajzi kutatásának élénkülését jelzi továbbá, hogy a Közlekedési Múzeum állandó kiállítása mellett a közelmúltban Szabadkán, illetve a Néprajzi Múzeumban, továbbá Szegeden is időszaki kiállítás nyílt a kerékpározásról e két városnak is szinte védjegyévé vált a kerékpár a sík 
                                                           

851 Paládi-Kovács Attila : .  
852 Thirring Gusztáv szerk.  . 
853 Berkes Katalin 1999: 73., 84.; Berkes Katalin 2001: 6-8. 
854 Berkes Katalin 1999.; Berkes Katalin 2001. 
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terep, nagy kiterjedés és a nagyszabású kerékpáros sportélet miatt . A szabadkai foglalkozott is érintőleg a vasúti kapcsolódások kérdésével.855  Ezúttal csupán a vasúti közlekedéssel való összefonódásaira utalva, a kerékpár jelentősen megnövelhette a vasúttal elérhető helyek körzetét. Az állomásoktól távoli helyek is könnyedén elérhetők vele;856 tárolása pedig nem igényel nagyobb felhajtást, szinte bárhol letámasztható. Jellegzetesen elterjedt népi használatban, hogy a tanyákból, illetve vasúttól távolabbi zárt településrészekből a vasútállomásra kerékpárral tekertek ki. Számos kecskeméti adat mellett a szakirodalomból is ismertek vonatkozó párhuzamok: Szabadkán a környékbeli falvakból, tanyákról sokan jól megpakolt kerékpáron szállították ki a terményt a vonatig, villamosig, autóbuszig a kormányon két táskát, a csomagtartón pedig zsákokat elhelyezve , és a kerékpárt a megállóhoz közeli ház udvarán hagyták rokonnál vagy pénzért , a városban pedig esetleg hordárt fogadtak.857 Friss európai felmérések is alátámasztják, hogy a kerékpár a mobilitás egyik legalkalmasabb eszköze lehet a kötöttpályás közlekedéssel összehangolva: egy-egy megálló  perc alatt elérhető vonzáskörzete gyalogosan  m, ,  
km2, míg kerékpárral ,  km,  km2.858 

Legnagyobb jelentősége a kombinált személyi közlekedésben a munkába járás kapcsán volt, ugyanis ekkor rendszerint nem kell nagyobb csomagot szállítani, tárolása az állomáson őrzött vagy őrizetlen tárolóban, kerítéshez, felsővezeték-tartó oszlophoz, fákhoz, padokhoz zárva  pedig könnyedén megoldható. A viszonylag gyakori eltulajdonítások elkerülésére extra zárakat, egyre újabb tárolási helyeket (például szabálytalanul a forgalmi iroda falához támasztás  dolgoztak ki a kerékpár-tulajdonosok; illetve az 1940-es évektől minden nagyobb állomáson őrzött tárolókat létesítettek (Kecskeméten havi  Ft-ért). A kerékpár vonaton szállítása is már az 1920-as évek óta bevett dolog, s e célra a vasút önálló kerékpárszállító 
kocsikat vagy kocsiszakaszokat is besorozott a vonatokba, illetve sok vonalon a poggyászkocsikban is megengedte a kerékpár olcsó szállítását.859 Számos konfliktust okozott továbbá a kerékpárok kocsik végén, peronján való szabálytalan szállítása, hiszen a kocsiátjárókat eltorlaszolva vagy hirtelen felborulva akár baleseteket is okozhattak. 
                                                           

855 A biciklisek városa. Városi Múzeum Szabadka. )dőszaki kiállítás. . május . – november 15. Kiállítási vezetője: Grlica, Mirco et al. .; Bicikliváros. Szabadka-Budapest. Néprajzi Múzeum. )dőszaki kiállítás. . április . - . szeptember . Kiállítási vezetője: Grlica, Mirco et al. .; 
Biciklik gurulnak nyáron...”. Szeged, Móra Ferenc Múzeum. )dőszaki kiállítás: . május . – Kiállításvezető nem készült hozzá.  

856 Schreiber Sándor : . 
857 Grlica, Mirco 2011: 43. 
858 Dekoster, J. – Schollaert, V. 2004: 16-21. 
859 Vasúti üzletszabályzat : . 
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A munkába járás mellett nagy jelentőségük volt a kombinált piacozásban és bevásárlásban is: a tanyákból, gazdaságokból tipikus volt a . században az állomásra teherszállítási célra 
felszerelt, illetve átalakított kerékpárral, nagyobb terhek esetén tolva közlekedni; e célra tartállyal, kosarakkal, kassal, pótüléssel, deszkaraktérrel, kannatartókkal tejszállítás!) 

szerelték fel, nyeles szerszámokat a vázhoz kötözve szállítottak; ilyenformán már a -as évek végétől kreatívan integrálódott a kerékpár a népi szállítás rendszerébe.860 

Az első kerékpárok feltűnése is a vasúthoz kapcsolódik: a vonalfelvigyázók pedálos fakerékpárja, a vasúti drezina v. trezina a kerékpár tulajdonképpeni elődje -től ;861 a későbbi pályakocsik is gyakran pedálosak voltak. Voltak továbbá települések, ahol vasutas hozatta az első kerékpárt például Kisterenyén -ban).862 Sokfelé ugyanis a közlekedési dolgozók munkaeszközévé is vált (bakterek, pályafelvigyázók, sorompóőrök, továbbá postai és küldöncszolgálat). 

 

VI. 3. Városi tömegközlekedés Kecskemét, noha a . század óta folyamatosan a tíz legnépesebb magyar város közt szerepel, sőt törvényhatósági jogú várossá lett, tömegközlekedési szempontból elmaradott volt; az omnibusz, villamos hiánya pedig lassította a polgárias utcakép létrejöttét is, hiszen a tömegközlekedési rendszerek járulékos hatásai a polgárosodás, modernizáció, kulturálódás, a közélet pezsgőbbé válása.863 Más nagyvárosokhoz képest sokáig túlsúlyban maradt a fogatolás. Magyarázatként az alacsony népsűrűségre, a kis lélekszámú külterületekre, az agrárlakosság igen magas arányára -ban közel  % , az alacsony urbanizációs mutatókra (például lakóházaknál 1900-ban a kő- és téglaépületek aránya  % alatti, a fürdőszobás lakásoké 0,3 %, a cselédszobás lakásoké 2 %) kell gondolnunk; továbbá, hogy a középosztály nem elég erőteljes. Tekintetbe kell venni, hogy nem metszi itt egymást több vasúti fővonal , kevés a burkolt út, alacsony a közvilágítási fok, alacsony az iparosodottság, a vasúti személyforgalom  előtt elutazók száma  relatíve alacsony, Szegedének például 
harmada.864 Kecskemét alacsony polgárosodottsági fokát Keleti Károly is kiemelte -ban: a népességszám, cselédszám, értelmiségiek száma, munkaviszonyok, műveltségi fok alapján összeálló listán Kecskemét a vizsgálatai szerint csak 63. helyezett (míg Baja ., Makó .!)865 

                                                           

860 Borsiczky Sándor : .; Berkes Katalin : . 
861 Lukácsi László : . 
862 Halas György : . 
863 Kalocsai Péter : . 
864 Kalocsai Péter : .; Kalocsai Péter : - .; Kalocsai Péter : - . alapján 
865 Keleti Károly : -485. 
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A városi fejlődés felgyorsulásával mindenesetre több ízben is terveztek építeni lóvasutat 
(1869-1895 között), villamost (1896-  között),866 azonban pénzügyi, áramellátási 
gondok, az 1911-es földrengés, a szabályozatlan utcák miatt ez mindannyiszor meghiúsult. 867 Még az -as években sincs tömegközlekedés a  ezres lakosságú városban, hanem 
helyette virágzó, sűrű szekérforgalom.868 A vasút azonban éppen ezért és a jelentős térbeli kiterjedés miatt némileg hasonlóképp a német nagyvárosok S-Bahn-hálózataihoz  részben átvállalta a helyi utazások betöltetlen feladatát, s még az 1950-es évektől megszervezett városi buszhálózat kialakulását követően869 is megmaradt a helyi jellegű forgalom a vasútállomások jó forgalmi helyzete miatt, és mert számos vasútállomás és megálló 
helyezkedett el a határ közutakkal kevésbé feltárt pontjain. A vasút rangját jelzi az is, hogy 

valamennyi tervezetben a Nagyállomás lett volna a kiinduló állomás, miként a Kárpát-medence legtöbb városában.870 A vasúti állomások később is fontos gócpontjai voltak a helyi közlekedésnek: a Nagyállomás mellett a Rávágy tér, Alsó pu., Máriaváros is be lett kötve a hálózatba. 
 

VI. 4. Közúti motorizáció 

A motorizáció megindulása hazánkban lényeges lemaradással követte Nyugat-Európát és Amerikát. Ecsedi István írja -ben a (ortobágyról a Debrecen-Balaton nagyút kövezése kapcsán: „A puszták útján csak a súlyosan megterhelt kocsi számíthat előzékenységre. Az autó 

itt még be sincs véve a szállító eszközök rendjébe.”871 Vidéken a budapestinél sokkal lassabb 
                                                           

866 Ennek során napjainkban is korszerűnek számító kombinált vasúti és villamos pályákról szóló elképzelések is napvilágot láttak Nagyállomás–Főtér–Széktó–Kerekegyháza/Lajosmizse ún. tram-train rendszer . Kecskeméti Lapok XXX). . május .  
867 Szeged jelentős előnyét jelzi, hogy szinte minden fontos létesítményhez kiépült a villamos: a vasútállomás, városközpont, templomok, gyárak, lakótelepek, temetők, stadion egyaránt elérhetővé vált, valamint számos állandó és ideiglenes iparvágányt is bekötöttek a villamoshálózatba. Nagy )stván – Elek )stván – Terhes Sándor .  

868 Frisnyák Zsuzsa : XV))). 
869 Az első jelentősebb kísérlet Szabó Sándor vállalkozóé: -tól , majd  autóbusz közlekedett a 
Budai kapu–Műkert, Vasútállomás–Kiskecskemét útvonalon, 1929-ben azonban leégtek a garázsban, ezután csak néhány gyenge kísérlet következett, rendszerint a Nagyállomás–Széktó útvonalon. A második világháború után az első autóbuszvonal -ban létesül, majd fokozatosan terjeszkedik a buszüzem, -ban 11 vonal 14 busszal, 1960-ban 25 ezer utas/nap, 1980-ban  vonal,  busz, évi  millió utas. Centrális hálózat jött létre, könnyű átszállásokkal, azonban nem a vasútállomásra irányult a fő forgalom, ami a vasúti utazásokat hátráltatta. Az átszervezés napjainkban zajlik le. (BKML. )V. /a. . .;  Juhász )stván : .; Bács-Kiskun megye fontosabb statisztikai adatai 1951-

, , , , .; Kecskemét város fontosabb adatai -1982.) 

870 Kecskeméti Lapok XX)X.. . augusztus .; Juhász )stván : -306. 
871 Ecsedi )stván : . 
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volt a gépjárművek terjedése: adatközlők visszaemlékezései alapján az -as években egy 
20-25 km-es szekérút alatt sokszor egyetlen kocsival sem találkoztak, ha mégis, az nagy eseménynek számított; az -es években egész Bács-Kiskun megyében -  teherautó és politikai okokból ennél is kevesebb !  személygépkocsi volt.872 A motorizáció eleinte a vasutat kiegészítve jelent meg: a vasúttal el nem érhető területeken létesült közlekedés busszal, teherautón, a vasútra ráhordó-elosztó szereppel. A MÁV eleinte letörte a versenyt, kézben tartva az új versenytársat, megszervezve a MÁVART-ot (1927), majd MÁVAUT-ot (1935, Magyar Államvasutak Autóközlekedési Vállalat Rt.). 1928-tól például autóbusz közlekedett Lajosmizse felé, de csak a vasútra ráhordó szereppel;873 eredményesen kísérletezett továbbá a MÁV tanyasi teherautó-járatokkal gyümölcsérés idején 
az 1920-as évektől.874  Az egyéni motorizált közlekedés-szállítás elterjedését serkentette, hogy bár a vasúti szállítás önköltsége egyharmada-egyötöde a közútinak, mégis az 1930-as (majd az 1960-as) évektől 
egyre fontosabb szemponttá vált a közlekedésben a gyorsaság, újdonság, és a szabadság 
vonzereje. A mobilitásban élenjáró társadalmi csoportokra világít rá a korabeli vélemény: „A 

magánembert vonzza az automobil, motorkerékpár azért, mert új, mert akkor veheti igénybe, 

amikor akarja, mert útközben többször változtathatja útitervét, mert sportteljesítményekre 

nyújt alkalmat …  és így tovább. Az üzletember kedveli a teherkocsit, mert házától ügyfele 

házáig szállít, mert nincs dolga gyakran barátságtalan vasúti alkalmazottakkal, mert ki tudja 

számítani, hogy mikor kapja meg ügyfele az árut … ”.875 Különösen a darabáruk szállításánál a nagyobb mozgékonyság, menetrendtől való függetlenség, gyorsaság, rövidség fontos tényezőként esett latba.876 

1945-ben a Kecskemét-Budapest buszjárat inkább még csak presztízsokokból indult meg 
napi egy fordulóval,877 az 1960-as évekre azonban jelentős fejlődést ért el az autóbusz-hálózat, s fokozatosan a vasút versenytársává nőtte ki magát. Kecskemét közlekedését tekintve az észak-déli főirányban ugyan a vasút versenyképesebb maradt, kelet-nyugati irányban azonban a busz megelőzte; ugyanakkor az 54-es út rossz állapota miatt a kisvasút is jelentős még a vizsgált időszak végéig.878 Az autóbuszokon – vasúti mintára – eleinte 

                                                           

872 Bács-Kiskun megye fontosabb statisztikai adatai 1951-56, 1956, 1958, 1959, 1960. 
873 Tóth László : . 
874 Für Lajos : . 
875 Maléter Jenő : . 
876 Vásárhelyi Boldizsár : -15. 
877 http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5911 (eti hírek . . augusztus letöltés: . március .  
878 Szabó Pál : . 

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5911
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országszerte jelentős piacozás zajlott, olykor a fél jármű árukkal volt tele,879 ezt azonban néhány éven belül megtiltották. 
1953-ban  vidéki AKÖV alakult.880 1958-tól ezek darabárus termelői járatokat indítottak, majd a teherautók a -as évektől a vasúttól egyre több tevékenységet átvettek, például a gyümölcsszállítás jó részét is. Létrejöttek a Volánok, az ÉPFU- és tsz-járműparkok stb. Az 

1980-as évek közepéig ugyanakkor tilalmak sújtották a magánszemélyek tehergépjármű- és autóbusz-birtoklását, viszont az -es évek végén több településen teher- és 
személygépkocsi-kölcsönzési lehetőség létesült. A leleményes gazdák, kereskedők a teherfuvarozási monopóliumok fokozatos megszüntetésével maguk is szervezhettek fuvarokat, bérelhettek, kölcsönözhettek, majd vásárolhattak vontatójárműveket. Beindult továbbá a különjárati munkásszállítás jellegzetes kommunista vívmányként .881 Az egyéni motorizáció is gyorsuló mértékben zajlott a fokozódó költségek ellenére: az -as évek közepéig átlagosan évi  ezres, majd az 1970-es évek közepére évi  ezres növekedés volt tapasztalható (igaz, ennek jelentős része Budapesten zajlott le).882 A paraszti rétegek bekapcsolódásának részleteiről, a különböző településformák, a tanyavilág speciális 
helyzetéről, a különlegesből általánossá válás szakaszairól önálló dolgozatot lehetne készíteni, mindenesetre mindez a vasút lemaradását okozta, s dolgozatom időkorlátjának fő 

oka is az, hogy az 1980-as években a helyi érdekű és a távolsági szállításban is döntő többségbe került a motorizáció. 

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció idején a hagyományosan a vasutat előnyben részesítő politikát felváltották a közutat előtérbe helyező fejlesztési elképzelések. A 

buszvonalakat sűrítették, az infrastruktúrát jelentősen feljavították: számos buszpályaudvar és aszfaltút épült, tömegesen szereztek be új buszokat, ezek a települések központjában, sokszor frekventáltabb helyen, illetve sűrűbben álltak meg, mint a vonatok. A Volán gyarapította garázsai számát, bővítette telepeit, irodákat, szociális épületeket létesített, növekvő hangsúlyt fektetett a balesetmegelőzésre, gyarapította szociálpolitikai hálóját.883 A vasút mindeközben fokozatosan lemaradt. Bács-Kiskun megyében összesítve a közúti közlekedés térnyerése viszonylag későn indult, majd igen gyorsan ment végbe; az autóbusz-vonalak száma és a személygépkocsi-ellátottság napjainkra átlag feletti, ugyanakkor a 
                                                           

879 Andrássy Antal : . 
880 (erczegh Károly : -9. 
881 Mikulás Gábor 2000: 7., 11., 17. 
882 Valuch Tibor 2005: 293. 
883 Andrássy Antal : -57., 71-72., 81- .; (erczegh Károly : .; Mikulás Gábor : . 
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vasútmegszüntetések miatt a vasútsűrűség egyre alacsonyabb -ben a legalacsonyabb: kevesebb, mint  km vasút jutott  km2-re).884 

 

VI. 5. Vízi közlekedés 

A vízi közlekedés jelentősége Kecskeméten sosem volt különösebben nagy: korábban a rossz 

utak miatt nem volt kifizetődő a városmagba és a távolabbi határrészekbe szekerezni a folyókon leúsztatott árukat, a vasutak pedig részben átvették a vízen szállított áruk fuvarozását; a tiszaugi vasútvonal elkészülése után pedig már hanyatlani kezdett a vízi 
kereskedelem. A Duna-Tisza-csatorna napjainkig tervezet maradt csupán. Mégis érdemes foglalkozni a vasút és a hajózás kölcsönösen egymásra ható kapcsolatrendszerével. 
A folyóvizek hagyományosan mindenütt élénkítették valamekkora mértékben a közlekedést, főképp azáltal, hogy úsztatva lényegileg magától haladt az áru, ezért költségei alacsonyak.885 

Még ha az utolsó kilométereken tengelyre is kellett rakodni az árut, megérte vízen szállítani. 

A tutajozás, ez az ősrégi és egykor tízezreknek megélhetést nyújtó kezdetleges közlekedési mód éppen a . század második felében élte csúcsát, majd a századforduló után gyors hanyatlása zajlott: a közhiedelemmel ellentétben nem a gőzhajózás, hanem az országúti-vasúti teherszállítás szorította ki; a vasút előtt azonban a hajózással együtt a tömegáruk legfontosabb szállítóeszközei voltak a tutajok.886 A vízi szállítás konjunktúráihoz hozzákapcsolódva a - . században a gabona, bor, a 19-. században a homok, sóder, kő szállítása volt kiemelkedő),887 s általános közlekedési konjunktúrát okozva a vasutak részben segítették is a vízi szállítást. Jelentős átrakó állomások épültek ki többek közt Szolnokon, Szegeden, ahol a vasútállomások eleve a Tisza-

partra épültek. (Tiszaugot csak a konjunktúra kifulladásakor érte el a vasút.  Nem véletlen, hogy Szeged hamarabb és erősebben kezdett polgárosodni Kecskemétnél.888 A nagy tiszai 

forgalmat jelzi az is, hogy a Szikra–Alpár közti hajóvontató utat 1850-ben még jelentős mértékben felújították;889 illetve hogy Csongrád és Szeged közt még az -es évekig 
emelkedett a forgalom.890 

                                                           

884 Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc 2011: 189-196. 
885 Fernand Braudel 2004: 373., 424. 
886 Katona Imre 2000: 210-212. 
887 Gráfik )mre : . 
888 Gráfik )mre : . 
889 Szilágyi Tibor : . 
890 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XII. 118. 



 

181 
A . század elején a vízi konjunktúrával párhuzamosan csökkent a szárazföldi városok jelentősége, hiába feküdtek régi kereskedelmi utakon.891 A vasútvonalak megépülésével a vízi 
utak fontossága meg is növekedhetett, amint történt ez például éppen Kecskemét esetén a 

tiszaugi vonal elkészülésével, újra bekapcsolódva a közlekedési vérkeringésbe. A 18-19. században kialakult, nagyobb tájak közti hagyományos munkamegosztást és árucserét így a vasút a forgalom elvonásával vagy éppen segítésével is befolyásolhatta. A vízi szállítók, kereskedők továbbá céltudatosabbá váltak a vasúti versenyhelyzet miatt: korábban vaktában is útnak indultak, „majd csak elkél valahol az áru” felfogással – később már előre leszerződtek fakereskedőkkel, építőkkel, fűrészmalmokkal, településekkel.892 A paraszti gazdálkodásban néhol épp a vasúti közlekedés idején nőtt a vízi szállítás fontossága az olcsóság, a folyószabályozások (a Tiszáé 1875-re készült el  és a szállítási igények növekedése miatt dereglyések, kofahajók .893 A gőzhajózás kezdeti kudarcai is közrejátszottak a hagyományos vízi szállítási formák továbbélésében, megingatva a kereskedők bizalmát a modern technikákban.894 Magyarországon -ben még az áruszállítás  %-a, 1890-ben 23 %-a vízi úton zajlott.895 A vasutat eleinte sokan csak alacsony vízállások, jégzajlások idején vették igénybe a jól megszokott vízi szállítás helyett, majd épp nagyobb kiszámíthatósága, folyamatossága s csak másodsorban sebessége  révén 
fokozatosan mégis kiszorította a hajóforgalmat. Azonban míg például a gabonaszállítást szinte teljesen átvette a vasút a . század elejére, addig Szolnokon még az 0-as években is kilométeres hosszban, dupla sorban állt a tutajok formájában leúsztatott fa.896 Kecskemét város szikrai kikötőjét már -ben falerakó helynek említik, és hasonlóan nagy múltú az alpári kikötő is.897 Előfordult azonban, hogy fél éven keresztül nem tudták beszállítani a kikötőből a városba a fenyőszálakat a sár miatt.898 Különösen rossz állapotú volt 
a lakiteleki ártéri útszakasz, fenntartása tetemes költségeket emésztett fel.899 Máskor – például  nyarán – a szárazság miatti jószágelhullás miatt nem tudták beszállítani a kikötőből a faanyagokat.900 A városnak saját kikötője helyett szekéren, majd vasúton  ezért 
gyakran Szegedről, Szolnokról kellett az épületfát, sót beszállítania. 

                                                           

891 Gráfik )mre : . 
892 Eötvös Károly : . 
893 Gráfik )mre : -21., 46. 
894 Gráfik )mre : . 
895 Gráfik )mre : . 
896 Betkowski Jenő : . 
897 )ványosi Szabó Tibor : . 
898 Szilágyi Tibor : . 
899 Szilágyi Tibor : . 
900 Szilágyi Tibor : . 
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A 19. század végéig jelentős maradt Kecskemét tiszai réveinek forgalma is. A helyi kompokról, a révészek munkájáról színes leírások maradtak fenn, melyekből kiderül, hogy a fő közlekedési utakhoz rendesen komolyabb forgalmú, teherbírású, megbízhatóságú, díjszabású 
kompok tartoztak.901 A vasút idővel a nagy múltú, forgalmas átkelőket is ellehetetlenítette, kis forgalmú, leromlott állapotú, olykor személyzet nélküli, önkiszolgáló, becsületkasszával ellátott kis alkalmatosságokká zsugorította őket. A környék révei részint korábbi gázlóhelyekből alakultak Nagyrév, Ság, Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszaföldvár-Vezseny, Alpár, Sas, Csongrád .902 (agyományosan az Alpár–Csépa közti révet használták a Tiszántúlra igyekvők, a Felsőalpárpuszta–Ug közti komp csupán 1864-től jelent meg konkurenciaként, 
azonban 1888 körül, a folyószabályozás befejezése után egyre inkább átszoktak rá, a tiszaugi vasútvonal megindulásával pedig Alpár forgalma abszolút helyi jelentőségűre esett vissza.903 Végül ez az átkelő a második világháború után szűnt meg, addig vásárkor még nagy forgalmat bonyolított az utolsó révész Király József volt . A korszerű folyami hajózás Kecskemétet csak közvetve érintette, illetve a paraszti rétegek árucseréjében nem volt releváns. A Tiszán a korszerű hajókikötő a Tiszaug felőli oldalon épült 
meg, ezért mind a személyhajózás (1969-ig), mind a teherhajózás (1980-as évekig, Szolnok, Szeged központokkal  kevéssé volt jelentős a város életében.904 

 

VII. A VASÚT TÁRSADALM) (ATÁSA 

 A vasutak kiépülésével elsődlegesen vasutas dolgozók , másodlagosan vasútépítések  és 
harmadlagosan ingázás, ipari, nagyüzemi, kereskedelmi munka  is jelentős munkaerőpiaci átrendeződések játszódtak le.905 A . század közepéig néhány szállító dinasztián, hajósemberen kívül Magyarországon nem volt jellemző szállító réteg, hanem az áruszállítás jórészt a termékek előállítóira hárult.906 A vasút törte meg először ezt a hagyományt, jelentősen megemelve a közlekedési dolgozók számát, új életstratégiák tömegét alakítva ki. 
 

                                                           

901 Szabó László : - .; Szilágyi Miklós : . 
902 Szikszai Mihály : -4. 
903 Bárth Dániel : -117. 
904 Szikszai Mihály : -92. 
905 Praschinger, Harald 1989: 109. 
906 Viga Gyula 1990: 165. 
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VII. 1. A vasutasok és a társadalom A vasutasok száma a megnyíló vonalak gyarapodásával arányosan a századforduló idejére százezer fölé emelkedett, 1910-ben pedig  ezer fő dolgozott a vasútnál. Nem véletlen, 
hogy e jól felépített hatalmas közlekedési apparátust „második hadsereg”-ként emlegették, 

melynek „tagjává lenni tisztességet, becsületet jelentett”.907 (ozzá kell azonban tenni, hogy ebből állandó alkalmazott csupán  ezer fő volt: irigyelt életszínvonal, nyugdíj, szolgálati lakás pedig köztük is csak a legalább altiszti rangúakat illette meg; mindenkit sújtott 
ugyanakkor hibázás esetén a pénzbüntetés, lefokozás lehetősége és számos tiltással is szembe kellett nézniük, például hogy tilos haza- és nemzetellenes szervezetbe belépni.908 A 

Horthy-rendszerben – hasonló megszorításokkal ugyan – 300.000 ember volt vasutas vagy 

vasutas családtag, s ez az arány a lassú gépesítés miatt a szocializmusban sem csökkent jelentősen.909 A vasút közvetve is munkalehetőségeket teremtett, hiszen a vasút, mint a legnagyobb állami vállalat a magyar ipar legnagyobb felvásárlója és foglalkoztatója volt a . században, kiszolgálásában tehát számos bányász, gyári dolgozó stb. részt vett a vasút törekedett is a hazai gyártású áru vásárlására . Helyi szinten tekintve a kecskeméti állomáson 
20-  fő dolgozott, a város és a határ további kisebb állomásain 4-  fő,910 amibe nem tartozik 

bele az oda „állomásított” utazószemélyzet, a rakodómunkások, hordárok stb. Az első vasutasokat a vasúttársaságok javarészt Ausztriából szerződtették a vasútépítő munkásokat is beleértve , a MÁV viszont az -as évektől – magyarosítási törekvéseihez híven – túlnyomórészt magyar ajkú munkaerőt igyekezett felvenni.911  után a 
vasutasokat gyarapodó létszám, javuló kereset jellemezte, a MKÁV ). illetményszabályzatából már élhető, tisztes illetmény-, lakás-, egyenruha-, nyugdíj-, szabadjegy-, útiszámla- és pótlékrendszer rajzolódik ki, extra juttatásként pedig szabadságot és fedett teherkocsis ingyenes költöztetést biztosítottak.912 A vasúthoz – főként tiszti állásba – kerülést komoly felvételi procedúra előzte meg; a műegyetemi végzettség, külföldi tapasztalat, -  éves kor 
volt a legelőnyösebb, kevesebbet nyomott a latba a nyelvtudás, hazafiasságra hivatkozás, katonai szolgálat, személyes kapcsolatok és a protekció később utóbbi megerősödött a zárt vasutas családok, dinasztiák miatt .913 1868-tól számíthatók az özvegyellátást, árvagondozást is vállaló MÁV Nyugdíjintézet kezdetei.914 A tisztképzés -ben indul, a századfordulóra évi 
                                                           

907 Rákosi Jenő et al. szerk. : . 
908 A magyar korona országainak vasutjai…; Frisnyák Zsuzsa: : . 
909 BKML. IV. 1903/a. 1928. 232.; Zelovich Kornél et al. é. n.: . 
910 (orváth Ferenc a: . 
911 Majdán János : . 
912 Miklós )mre : -225. 
913 Papp Gábor . 
914 Miklós )mre : ., -668. 
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 főre gyarapszik, előzménye az érettségi,  hónapos, és hivatalnokgyakornoki időszak követi.915 A fejlődés mindazonáltal nem volt folyamatos: az -as évektől az illetmények stagnáltak, szabadnapok alig lazították az állandó nehéz robotot; mindezt 1904-ben az I. vasutassztrájkként elhíresült munkabeszüntetések követték. Ennek folyományaként 1907-ben megalakult az első vasúti szakszervezet, valamint törvénybe iktatták a szolgálati rendtartást és rendezték az illetményeket.916  A vasutasok életmódját meghatározta a speciális vasúti munkarend, a juttatások szabta lehetőségek és a könnyű közlekedés. A szolgálati lakás, szabadjegyek, világlátottság, a fix jövedelem és nyugdíj, a nagy felelősséggel járó, precíz munkavégzésből fakadó presztízs speciális piacozási lehetőségeket, gazdálkodási és életmódbeli innovációkat, társadalmi kapcsolatokat biztosított számukra. (A vasutas szabadjegy fokozatosan terjedt el, eleinte a vasutas is csak munkába járásra, majd egyre több célra használhatta, azután a családtagok is igénybe vehették; a korlátlan ingyenjegyek rendszere viszont csak a szocializmus juttatása 

volt.917) A vasutasok – hasonlóképp a fuvarosokhoz és a hajósokhoz – átmeneti helyzetet töltöttek be a társadalomban.918 Egyfelől erősen kötődtek a paraszti életformához: a „fordarendszer” szerinti beosztás lehetővé tette, hogy ne hagyjanak fel a gazdálkodással; szabadságukat igyekeztek például aratáskor kivenni.919 A legkedveltebb beosztási forma az ún. rövid túr volt: ilyenkor 7-  óráig dolgoztak, majd másnap -12-ig,920 azonban a 12-24-es és a -48-as beosztás is lehetővé tette a paraszti gazdálkodást, ha a családtagok is besegítettek. Ezáltal a Kádár-rendszer idején a „második gazdaságba” is bekapcsolódhattak. Az állandó helyszínen szolgálatot teljesítő vasutasok tudták legszerencsésebben összehangolni a vasutasságot magánszektorbeli érdekeltségekkel. Akik ráadásul szolgálati lakásban éltek, s voltaképp otthonukban végezték munkájukat, saját kezükben tudták tartani a családi gazdálkodást, ellentétben például az Őrszigethy Erzsébet által (évízgyörkön megfigyeltekkel, ahol a bejáró vasutasok családjaiban az „asszonygazdák” váltak a gazdálkodás irányítóivá, a férfi pedig legfeljebb fizetését fektette a gazdaságba.921 

                                                           

915 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XVI. 720. 
916 Rákosi Jenő et al. szerk. : - .; Miklós )mre : - ., .; Orosz Károly : . 
917 Sári Zsolt b: . 
918 „A magyarországi hajóvontatók társadalmi-gazdasági szempontból rendkívül differenciált rétegét 
adták a magyar társadalomnak, melynek tagjai munkájuk révén elsősorban fuvarosok, másodsorban 
parasztok voltak, de életformájukat döntően a hagyományos paraszti életkeretek határozták meg. …  Az 
állandósult foglalkozás révén a hajósok mindinkább jellegzetes társadalmi réteget alkottak. A szakosított 
munkamegosztás hajótípusonként változott, s a gőzhajózás kifejlődésével képesítéshez kötött 
szakmunkává vált.” Gráfik )mre : ., -1020.) 
919 Orosz Károly : .; Fél Edit – (ofer Tamás : . 
920 (alas György : . 
921 Őrszigethy Erzsébet : . 
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A vasutasok új viszonya az időhöz, távolsághoz, írásbeliséghez, számokhoz, a világlátottság, a friss hírekben való tájékozottság, a kapcsolatok kialakításának könnyebbsége, továbbá, hogy gépekkel foglalkoztak, irodai vagy mozgó munkahelyük volt, megannyi újszerűséget, innovációt jelentett a hagyományos paraszti életmódban. Korábban alig volt szakma, ahol 
folyamatosan változott a napi időbeosztás rendje és „mozgott a munkahely”. A minden korábbinál nagyobb létszámú üzem magas fokú együttműködést feltételezett: egyetlen távolsági vonat pontos közlekedéséhez több ezer ember szabályos munkakapcsolatára volt szükség, ami felelősséggel és büszkeséggel is párosult. Élesen elkülönült a szabadidő és a munkaidő kivéve az állomásfőnököknél, akik voltaképpen éjjel-nappal dolgoztak), a változó műszakok ugyanakkor kimerítő egész napos vagy éjjeli szolgálatokat is jelentettek. E jelenségek úttörőek voltak a későbbi ipari munkásság szokásaira nézve. A vasutas mentalitás tehát tulajdonképpen a fuvaros és hajós  mentalitás továbbvivője: Viga Gyula leírásaiból 
ismert, hogy a fuvarosok voltak koruk legmobilisabb, legtöbbet látott emberei, széles látókörrel, idegen nyelvek ismeretével, s a szellemi javak cseréjében is tevékenyen közreműködtek; Gráfik )mre pedig utal rá, hogy a hajósok távoli útjaikon más vidékek kultúrájával, lakóival ismerkedtek meg.922 

A vasutasok társadalmi tőkét kovácsolhattak abból, hogy kapcsolatban álltak az ország minden részéből származó kollégáikkal, tájékozódhattak például a friss migrációs tendenciákról, távoli álláslehetőségekről. (elyi kapcsolataik is fejlettek voltak, rendszeres kapcsolatban álltak a helyi tisztségviselőkkel, hatóságokkal, akik sűrűn megfordultak az állomás környékén a postás a forgalmiban várta a postavonatot, a hivatalnokok ügyes-bajos dolgaikat intézték, a rendőrök-csendőrök járőrlevelét a vasutasok is lepecsételték, az orvosok sokszor ott várakoztak betegeikre – s ilyenkor óhatatlanul szóba elegyedtek, összebarátkoztak).923 A pályaőrök is szoros kapcsolatot ápoltak a környék népével,924 s tájékozódtak a puszták népéről, találkoztak a határban kint élőkkel: idősekkel, pásztorokkal, faragóemberekkel, gyógyítókkal. Főleg a Balaton mentén, de az alföldi pusztában is előfordult és engedélyezve volt, hogy a Horthy-rendszer alatt nyaranta sokszor visszajáró  fizetővendég is nyaralt a bakterházban.925 A becsületes pályaőrök hónapokig bújtattak továbbá őrházaiknál például 1919-ben vasúti főnököket, közéleti szereplőket, menekülteket többek közt Tormay Cécile-t, aki ezt Bujdosókönyvében meg is örökítette .926 A társadalmi 
                                                           

922 Gráfik )mre 971: 147.; Viga Gyula 1990: 187. 
923 (alas György : . 
924 A pályaőri hivatás sivárságába vitt változatosságot a környék népével való kapcsolattartás. Különösen a jelzőőri munka lett volna kommunikáció nélkül monoton; a jelzőőr megőrülésével a szépirodalom is foglalkozott például Charles Dickens: A pályaőr – The Signal-man). 
925 Rákosi Jenő et al. szerk. : . 
926 Rákosi Jenő et al. szerk. : -51. 
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szerveződést ugyanakkor gátolta, hogy a vasutasok szolgálati helyét sűrűn cserélgették, például a régi kecskeméti vasúti névsorokat áttekintve kitűnik, hogy a dolgozók közel  %-a 

100 km-nél messzebbről származott kiemelten a két világháború között .927 A speciális térbeliségű munka és áthelyezések hatással voltak a családi életre is, többek közt a házassági norma lazulását okozva. A vasutas életformának egyfajta félkatonai jelleget adott az egyenruha, a kiterjedt szabályzatok, a vonalak, vonatok számozása.928 A jelzések sokrétűsége látható jelek karral, fénnyel, hallhatóak kézi síppal, trombitával, csengettyűvel, haranggal, mozdonysíppal, durranó kupakkal, durrantyúval)929 újdonságként hatott, mindezen jelnyelvek elsajátítása erőfeszítést igényelt, illetve titokzatossága által presztízst is adott a vasutasnak. Elvárás volt továbbá a diszkréció, a titoktartási kötelezettség, a kulturált viselkedés, a zsebóraviselés, 
illetve egyenruhában tilos volt a dohányzás, és „iszákosok a szolgálatba fel nem vehetők és 

szolgálatban meg nem tűrhetők”.930 Folklorisztikus, íratlan szabályok szerint szerveződő rituálék alakultak ki, például hosszú évtizedekig ünnepélyes eskütétel előzte meg egy-egy vasutas valamely állomáson történő véglegesítését: a forgalmi irodában ezüst gyertyatartókkal felsorakoztak a kollégák, s az állomásfőnök vezetésével esküszöveget 
mondtak.931 Jelentős vallási élet is zajlott az állomásokon, különösen a két világháború között és idején nagymiséket, sőt temetéseket is tartottak.932 Némely íratlan szokásjogot utóbb szabályrendszerbe is foglaltak, például hogy az összeszokott vonatvezetői csapatokat a legidősebb vizsgázott ember vezeti.933 A vasutasokat számos informális szokás fűzte a 

vonatokhoz, állomásokhoz, vasúti tárgyakhoz díszítés, ünneplés, szociolingvisztikai jellegű névadási gyakorlat, speciális szokások a vonaton, a mozdonyon, például ételmelegítés a mozdony motorterében vagy az alváshoz szolgáló gumimatrac felfújása a fékrendszer sűrített levegős rendszerének segítségével stb.). A vasutasok körében az évtizedek során jellegzetes életutak, életstratégiák rajzolódtak ki, s nem voltak ritkák a -  generáción átívelő vasutas dinasztiák sem. Számos vasutas visszaemlékezésből lehet arra következtetni, hogy a vasút mentén, vasúti szolgálati lakásban, a vasutas szülők tevékenységébe kisgyerekkortól beavatva csaknem természetes dolog volt a vasutassá válás és a vasúti ranglétrán való előrehaladás. A vasutasok körében – többek közt az erősebb mobilitási igények és az ingyenes diákbérletből fakadó olcsó ingázás lehetősége 
                                                           

927 Kecskemét tj. város általános ismertetője és címtára az . évre. Bp., . 
928 Balázs Géza : -125. 
929 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 163-167. 
930 Útmutató… .; Vasúti forgalmi utasítás… : . 
931 (alas György : . 
932 Miklós )mre : -778. 
933 Útmutató… . 
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miatt – lényegesen magasabb volt a középfokú tanulmányokat folytatók aránya, mint más társadalmi rétegek közt.934 Különösen a tiszti állományú vasutas ráadásul jó partinak számított a párkapcsolati piacon, sokan ezért szívesen házasodtak „fölfelé” nagygazdalányokkal, gazdag parasztlányokkal, ami a társadalmi felemelkedés további lehetőségeit hordozta. A vasút volt ráadásul az egyik első munkáltató, mely nőket alkalmazott, ezért sok volt a vasutasok közötti házasság is. A vasúti női szakmák indikátorként jelezték a női munkavégzéssel kapcsolatos átalakuló társadalmi felfogást. A baktercsaládok nőtagjai eleinte még mintegy alárendelt szerepet kaptak a férfi munkavállalóhoz képest, ám kasszérosnak, pénztárosnak is a kezdetektől főleg nőket alkalmaztak. -ben már több teljes értékű női állás létezett, személypénztáros, takarító és irodista mellett kalauzként, az -es évektől pedig további munkakörökben, rövid ideig még nehéz munkákra, például fűtőnek is alkalmazni kellett hölgyeket.935 Serkentette és segítette továbbá a vasút a lányok továbbtanulását, leányinternátusok létesítésével és a vasutas családoknál a lányok taníttatása iránti magasabb igényekkel.936 

Noha a felső vezetést leszámítva  igazán senki sem tudott meggazdagodni a vasutasságból, sokan mégis irigységgel vegyes vágyakozással néztek a vasutas pályára, a vasutast holmi úrfélének tekintve, cserébe egyes vasutasok is lenézték a szegény embert.937 A vasutasok presztízsének különböző nézőpontjaira lehet következtetni többek közt Szitnyai Zoltán Az 5-

ös őrház című drámájából, melynek cselekménye egy vasúti őrházban játszódik, szereplői pedig egy pályaőr és felesége, valamint a feleségbe szerelmes szolgabíró és egy ugyancsak a feleségbe szerelmes alkalmi vasúti munkás. A szolgabíró lenézéssel viseltetik a pályaőri tisztség iránt és lealacsonyítóan bakternek nevezi, a pályaőr maga „böcsületes” állásnak, „rendes kenyérnek” titulálja, magát rátartian államvasúti pályaőrként nevezve meg. A pályaőrné ennek a tisztségnek a nehézségeit emeli ki, „járni a töltést esőben, hóban, 

vonatérkezés után, éjjel meg nappal, Andrásnak sem adják ingyen azt a kevéske keresetet”. A 
szegény ember pedig irigységgel tekint a munkakörre: „lennék szívesen én is állami, örömest 

kiállanék tíz annyi vonat elé is, csak lenne valami biztos, amit hónaprul-hónapra kap az ember. 

Meg nyugdíj és halál után az özvegynek is”.938 Tömörkény )stván is rangos személyiségként 
jellemzi a pusztai társadalomban a vasutast, utal azonban a környezetből való friss és nem 
teljes értékű kiemelkedésére is: „A mezőkön  a vasút úr és úr ott a bakter is. Ez hatalmas 
                                                           

934 Bolgár Dániel . 
935 (alas György : .; Borsi )stván : .; -ban Kecskeméten a közlekedési dolgozók száma összesen  fő volt, ebből nő  fő, -ben , ebből nő  fő. Szappanos Albert 
1975: 11.) 
936 Rákosi Jenő et al. szerk.  : -78. 
937 Veres Péter : -134. 
938 Szitnyai Zoltán . 
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ember. Ruhája, sipkája, piros zászlója tekintélyt ad. Tudománya van. A különböző 

csöngetésekben kiismeri magát és ő testőr. …  Gyerekeit a városon járatja iskolába az állam-

vasút, pantallóban járnak s úr-formájuk van. És a pályatesten átjárni nem szabad, mert akkor a 

testőr szigorú, különösen, akivel nem koma, vagy egyébként a tanyájához nem járatos.”939 Mindezen okok következtében a vasúti elöljárók és sok utazó vasutas is a keresztény középosztály, a vidéki úri társulatok részét képezte a . század második felétől a Horthy-rendszer végéig. Városon bekapcsolódtak a helyi polgárság, falun a módosabb nagygazda rétegek életmódjába; sorra alakultak a vasutas egyletek, körök, szerveződések, 
presbitériumok, kórusok; még méhészkörről is van feljegyzés.940 Agárdi András, a kecskeméti osztálymérnökség irodistája például a Protestáns )fjak Egyesületének elnöke is volt. A MÁV jelentősen támogatta a leventemozgalmak mellett (1927-ben  fő  a cserkészcsapatokat, számos saját csapatot is alapítottak vasutas berkekben például a szombathelyi (aladás, az )stvántelki Főműhely )rinyi János Cserkészcsapata; Kecskeméten azonban bár vasutas cserkészek voltak, önálló vasutas cserkészcsapat nem . A cserkészek kedvezményeket kaptak a vasúti utazásaikhoz, továbbá vasutas kontingensek is részt vettek az 1926-os Megyeri Nagytáborban és az 1933-as gödöllői világjamboree-n.941 Mivel a becsületes állomásfőnöki kar szinte minden idejét az állomáson töltötte, és ott sűrűn összefutottak elutazó, megérkező vagy csak egy kicsit nézelődő, a restibe betérő, beszélgeti vágyó kaszinó- vagy egyesületbeli ismerőseikkel, a forgalmi iroda környékén és a restiben sokszor nívós politikai vagy kulturális viták zajlottak, ráadásul akár több nyelven a vasúti elöljárók általában magas szinten beszéltek idegen nyelveket . (a egy vasúti tiszt például az állomásfőnök  névnapozott, vagy kerek szolgálati évfordulót ünnepelt, olykor kibérelték a kaszinót és akár  ember is együtt mulatott; de az is előfordult, hogy éjjeli vonatmentes időben – a kocsma, társaskör bezárván – maga az állomás szolgált a mulatság helyszínéül (az állomásfőnök azért olykor rendet tett, ha a fiatal szolgálattevő túlzásba vitte a gavalléroskodást .942 Szegényebb időkben viszont a vasúti kulturális élet elsikkadt s csak a megélhetés körül forgott a szó.  
A Horthy-rendszerben a vasutasok többsége biztos jövedelme, megbízhatósága miatt hitelt 
kapott a kocsmában, boltban, népbankban, szükség esetén pedig szolidaritási alapon 
                                                           

939 Tömörkény )stván : . 
940 „Bár a vasutasok zöme voltaképp kétlaki volt, ízlése, vágya, törekvése, s főként életformája teljességgel 
paraszti maradt, a polgárosodás legfeljebb a felső réteget érintette.” Katona )mre : .  
941 Rákosi Jenő et al. szerk. : - .; Zelovich Kornél et al. é. n.: passim 
942 Rákosi Jenő et al. szerk. : -64. 



 

189 
önsegélyező akciókat szerveztek, kölcsönöket, földbérleteket biztosítottak egymásnak.943 Aki vasutas lett, fokozatosan bekapcsolódhatott a társadalombiztosítási hálóba is, ami nemcsak a vasutasokra magukra, hanem családjaikra és közvetve a társadalom nagy részére is indikátorként hatott. A MÁV ún. Konzum Boltokat is létesített: vasúti gócpontokban tagsági igazolvány ellenében lényeges kedvezményekkel vásárolhattak olcsó árukat és iparcikkeket 
vasutasok.944 Az Államvasút Kecskeméten is létesített ilyesfajta Bevásárlási Szövetkezetet, az ún. Görbe-raktárnál, melyet ráadásul mindenki használhatott.945 A vasút volt a Hangya Szövetkezet egyik fő, kedvezményes szállítója is. Emiatt és a korszak magas munkanélkülisége okán is ekkoriban állástalan színészek, magántisztviselők, kereskedők is 
jelentkeztek vasutasnak, még mostohább feladatokra is, például fékezőnek bár fizikai erejük gyakran kevés volt a nehéz szolgálatok ellátásához .946 Eddig általánosságban „vasutasokról” esett szó, azonban miként a sokfogatos nemesember és 
az 1-  lovas alkalmi fuvaros között is jelentős különbség van,947 úgy a vasutas szolgai, altiszti, tiszti rangok között is. Az állomásfőnöké például igen tekintélyes beosztás volt, különösen Kecskemét méretű vagy még nagyobb állomáson, ahol akár -  ember munkájáért felelt, a helyi társadalom elitjébe tartozott,948 míg egy kapus, aki az utascsarnok egyik szögletében tartózkodott, és az utazási információkat hirdette a vonatok mozgása kapcsán, öblös, mély hangjával ugyan a peron és váróterem ura volt, társadalmi rangja alacsony maradt.949 A köznépi származású vasutasoknak a valóságban igen keményen meg kellett dolgozni a tisztes betevőért. Valamennyi fizikai és forgalmi beosztás igen kemény és veszélyes munkának minősült. A legveszélyesebbek egyes hegyi vasutak voltak, ahol különösen mostoha időjárási és lejtviszonyok uralkodnak,950 ezeket követték a . század betyárjárta alföldi vonalai. Közkeletű mondás szerint „a vasutasnak egyik lába a sírban, másik a börtönben 

                                                           

943 Rákosi Jenő et al. szerk. :  - .; (alas György : .; Orosz )stván : . 
944 Lovas Gyula 2003: 77. 
945 KJM Történeti Dokumentációs Gyűjtemény . . . 
946 Rákosi Jenő et al. szerk. : -213. 
947 Viga Gyula 1990: 170. 
948 (alas György : . 
949 (alas György : . 
950 A . század közepéig több hegyvidéki kisvasúton megkérdőjelezhető biztonsági intézkedésekkel szállították a követ és fát, ami az utazószemélyzet életét veszélyeztethette. (oó Bernát így ír önéletírásában annak kapcsán, hogy a Dolha – Szuhabaranka – Lipova rönk- és kőszállító kisvasútnál vállalt fékezői idénymunkát: „Ott hátulsó fékezőnek lenni annyit jelentett, hogy az életem nem volt 
annyira veszélyben, mint azoké, akik két kocsi között álltak a féken. Minden kocsira fékező kellett, mert 
ahogy ment lefelé a vonat azon a meredek hegyeken, hát a mozdony is nem azért volt előtte, hogy húzza, 
hanem hogy visszatartsa. (ogy le ne zuhanjon az egész rakomány a mélységbe. …  Minden fék rá volt 
szorítva, mégis sokszor oly sebesen haladtunk lefelé, hogy az embernek a haja szála is égnek állt. Történt 
is szerencsétlenség elég gyakran.” (oó Bernát : - .  A megcsúszó rönkök is gyakran vezettek balesetekhez. A kecskeméti kisvasút az üzemviteli precizitása miatt is lényegesen biztonságosabb kisvasúti hálózatnak számított.  
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van.”951 Az utazószemélyzet körében a masiniszta és a fűtő, az utasokkal való kevés kapcsolat és a hatalmas gép feletti uralom miatt ugyan magas presztízsű, kissé misztikus szereplő, ám a gőzmozdonyos vontatás idején a gépen igen zord munkaviszonyok uralkodtak.952 Kezdetben nyitott gőzmozdonyok közlekedtek, hogy ne lanyhuljon a vezér figyelme.953 „Sok, 

torokszorítóan nehéz órám volt a mozdonyon, meg alatta, mert bizony gyakran kellett javítani 

melegben, fagyban, hogy ne maradjon fekve  a gép. Így mondtuk: fekve . A jó 

mozdonyvezetőnek ez szégyen lett volna. Nem vártunk mi ezért elismerést, csak csináltuk a 

dolgunkat, néha káromkodva, néha fütyörészve. Talán fellengzősen hangzik, mégis azt kell 

mondanom, hogy a mozdony életünk értelme volt. Egymás között nem beszélgettünk mi erről. 

Magunk sem vettük észre, hogy itt belül elhatalmasodott a mozdony iránti szenvedély.”954 Ebből a mozdonyvezetői vallomásból is kitűnik, hogy – talán az egykori lóimádat utódjaként – 

milyen fontos szerepet játszott a számos gyermek és fiatalember által áhított mozdonyvezetői szakma választásában a gépimádat.955 Egy tehervonati  mozdony ráadásul mintegy  ló munkáját volt képes elvégezni, ami eleve bámulattal töltötte el a kor emberét.956 Az orosz front közeledésekor egyes mozdonyvezetők zokogva simogatták meg mozdonyukat.957 Sok vezér pedig szinte együtt lélegzett gépével, kihallva süvítéséből a legapróbb rendellenes zörejeket is, vagy a lokomotív zakatolására rigmusokat találva ki. A budapesti fordán lévő kecskeméti vezérek például a Cegléd utáni Budai úti emelkedőn azt vélték kihallani: „Segíts – 

Isten – Segíts – Isten”, majd a dombtetőre felérve megkönnyebbülten ezt: „(a segítesz, ha nem 

is, Elmegyek már magam is.”958 Az egész életüket gőzösön töltő vezérek által kissé lenézett dízel- és villanymozdonyokon már csupán két fős állandó személyzet működött rendesen: 
vezér és kenő , mely a tolatási szolgálatok csökkenésével és az ún. éberségi berendezés elterjedésével egyetlen főre esett vissza.  
A kalauzok lényegesen alacsonyabb presztízsű alkalmazottak voltak, és sok konfliktust éltek át a századfordulón és a szocializmusban, de a Horthy-rendszerben is elsősorban éjjel és főként női konduktorok a követelődző, udvariatlan utasok részéről.959 A váltókezelők és 
málházók mostoha feladata volt a fő- és előjelzők súlyos lámpáinak olajjal feltöltése és ki-behordásuk jó időben kerékpáron, hóban-esőben gyalog; ilyenkor vállukon átvetett rúdon 
                                                           

951 Miklós )mre : -274.  
952 Bali János : .; Majdán János c: . 
953 Majdán János : . 
954 Kaszala Sándor interjúja egy mozdonyvezetővel az -es évekből Kaszala Sándor : .   
955 Szilágyi Miklós : . 
956 Csikvári Jákó -83: I. 198-201. 
957 (alas György : . 
958 Borsi )stván : . 
959 Egyesek „az utazó személyzettel úgy bánnak, mintha azok a szegény alkalmazottak nem is emberek, 
hanem alárendelt barmai volnának minden léha fráternak.” -ból idézi K. Juhász Erzsébet és Keller László : -49.) 
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himbálóztak a lámpák.960 A pályaőr talán a legjellegzetesebb népies vasúti szakma, a 

szépirodalom és filmművészet szinte emblematikussá tette: fővonalon -2,5 km-es, mellékvonalon -5 km-es szakaszt kellett naponta többször bejárniuk, a sínszegeket meghúzni, a kavicságyat gondozni, a pályát hótól-fűtől megtisztítani, illetéktelenek, jószágok 

csatangolását megakadályozni, illetve akár sorompót, jelzőket kezelni és a jegykiadást lebonyolítani.961 A pályafelvigyázó 10-14 km-es vonalszakaszt felügyelt, és a pályaőrök ellenőrzése mellett nagyobb munkák lebonyolításáért felelt. A pályaőri státuszok tömeges megszűnésével a napi -30 km-t végiggyalogló, műbőr táskájukban síncsavarkulcsokat, bozótvágó kést hurcoló vonalbejárók vették át a pálya felügyeletét. A vasutasok rémét jelentő munkabalesetek, halálesetek, végtagvesztések (főleg tolatás közben, fel- és leszálláskor  kezdettől fogva viszonylag nagyszámúak voltak, s a lassan javuló munkavédelmi feltételek a szocializmus alatt újra visszaromlottak: ekkoriban évente átlagosan  haláleset, és 32, a karriert derékba törő csonkolásos baleset történt, sokszor ráadásul civilek vagy kollégák is szemtanúi voltak az ilyesminek, ami évtizedekig nyomasztotta őket.962 (áborús időkben más polgári foglalkozásoknál lényegesen nagyobb volt a vasutassággal járó biztonsági kockázat: légiriadók idején a vonatszemélyzet csak lesötétítés, lezárás után hagyhatta el a szerelvényét.963 Az ). világháborúban rengeteget 
szenvedtek a vasutasok, a Vörös terror vérengzéseiről, árulásairól nem is beszélve.964 Trianon idején főleg Erdélyből sok vasutas átmenekült, némelyek csak átmenetileg, mások végleg, illetve sokan foglalkozást váltottak.965 A Magyar Vagónlakó Testület szervezésében  után olykor évekig vagonokban éltek az átmenekült vasutasok az utolsóból 1927-ben költöztek 
ki , néhol utcákban álltak a vagonsorok, alattuk akár tyúk- és disznóólakat is berendeztek. Kevéssé ismert, hogy a világháborúk idején elpusztult vasutas lakóházak lakói közül is sokan vasúti kocsikba kényszerültek. 966 1920-ban 4387 vagonban közel  ezren tartózkodtak.967 Később átmeneti szállásokat rendeztek be nekik kórházakban, egykori laktanyákban, mások rokonoknál, barátoknál húzták meg magukat, majd letelepültek az adott városban.968 1938 után pedig sokan visszatértek eredeti állomáshelyeikre: nagyvárosi állomásokra öröm, presztízs volt kerülni, kis helyekre ott is szomorúság.969 Különösen a )). világháborúban 
                                                           

960 (alas György : . 
961 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XVIII. 753. 
962 Kaszala Sándor : . 
963 K. Juhász Erzsébet – Keller László : . 
964 Miklós )mre : ., . 
965 Dankó )mre : . 
966 Miklós )mre : .; Orosz Károly : - .; K. Juhász Erzsébet – Keller László : . 
967 (. Bele Balassa : .; Mezei )stván szerk.  : .; Gyáni Gábor . 
968 Rákosi Jenő et al. szerk. : -254. 
969 (alas György : -13. 
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számtalan vasutas hunyt el vagy nyomorodott meg vasúti létesítményeket érő bombatámadásokban; mégis a vasút óriási élni akarását bizonyítja, hogy legendás módon néhány nappal a pusztítás után mindenütt újraindult az alapvető élet.970 1944-ben Kecskeméten is megrongálódtak az állomási vágányok és az épületek, ám igen gyorsan helyreállították őket.971 A vasút ugyanis jelentős szerepet játszott a háborúk és történelmi kataklizmák vidéki 
lezajlásában: a felvirágozott katonavonatok, a háborúk frontra vagy fogolytáborba induló 
vonatai, a háborús szállításokat megakasztó sztrájkok, az 1919-1923 közötti évek, 1944-46 vagy  eseményei a vasútra is kivetültek.972 Az első világháború jelentette az első igazán tömeges vasúti életélményt, illetve a háborús szállítások ismertették meg a társadalom széles rétegeivel a kíméletlen, kérlelhetetlen és tömeges szállításokra, átcsoportosításokra képes vasúti működést. Széles társadalmi rétegek tapasztalták meg, hogy az általuk addig polgári célok szolgálatában állónak gondolt vasúthálózatnak, hosszú peronoknak, párhuzamosan futó pályáknak fontos mozgósítási és katonai hálózati funkciója is van. A bedeszkázott ablakú 
kocsik, melyekből keskeny üvegcsíkokon lehetett kinézni, a kiszámíthatatlanság, a kényszerű éjszakai utazások, az életveszélyes zsúfoltság (  személyes kocsik roncsaira olykor 300 

ember kapaszkodott fel), a menetrend szerinti forgalom 1952-es,  tavaszi, őszi, -i felfüggesztése.973 A világháborúkhoz és politikai diktatúrákhoz kapcsolódó deportáló vonatok, 

kitelepítő vonatok: a haláltáborokba és külföldre induló szerelvények – melyek paradox módon számos vasutast is szállítottak a pusztulásba vagy otthonától távoli új lakhelyre vö. a bukovinai székelyek, a felvidéki magyarok és a svábok lakosságcseréi  – történelmi hátterének és néprajzi vonatkozásainak leírása önálló tematikát igényelne, e dolgozat kereteit szétfeszítené; adatközlőim is számos rendkívüli történetet meséltek ezekről a vonatútjaikról, melyek feldolgozására talán egy másik alkalommal vállalkozhatom. A vasutasok háborús időkben titkon segítették az üldözöttek eljutását családjaikhoz, küldemények szállítását például a zsidóknak, igaz, a rekvirált, beszolgáltatott szállítmányokat 

                                                           

970 Halas György : . 
971 (orváth Ferenc b: . 
972 A második világháború alatt valamennyi Duna- és Tisza-híd, az összes hidak  %-a, a nyílt vonalak 
35 %-a, az állomási vágányok  %-a, a vontatási telepek  %-a, a távközlő és biztosítóberendezések 
90 %-a pusztult el. A mozdonyok 10 %-a, a kocsik 4 %-a maradt üzemképes. Különösen az -ös és 
1946-os évet jellemezték áldatlan állapotok: több mint egy évig alkalomszerűen, napi -2 vonattal zajlott a személyforgalom, sokan tehervonatokon kényszerültek utazni, sőt a fedett „E” jelű tehervagonokat hivatalosan is személykocsikká alakították, padokkal berendezve. Továbbá ideiglenes pályaállapotok, óriási menetidők, hosszú várakozások voltak. Szemők Béla : -11., 15-16., 20.) 
973 Rákosi Jenő et al. szerk. : .; Frisnyák Zsuzsa : - .; Kubinszky Mihály : -23.; BKML. XX)X. . Táviratok -1957. 
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is nekik kellett vinniük.974 Szemet hunytak a háborús idők illegális árubeszerzései felett a vasútállomásokon veszteglő élelmiszer-szerelvényekből: ennek intenzitását jelzi, hogy Kecskeméten a hosszabb ideig megrekedt tehervonatok rakományát különböző raktárakba kellett átszállítani, mert a helyszínen lehetetlen volt az őrzésről gondoskodni.975 (áborúk után a hadifoglyok, katonák hazatérését sok vasutas segítette szabályzatba ütköző módon is: bújtatva, tehervonaton, különvonat indításával, külön jegyek kiszolgáltatásával. A vasút háborús idők utáni éhínségek esetén cserevonatok, beszerzővonatok, batyuzós vonatok közlekedtetéséről döntött: ezek a leleményesen szervezett szükségvonatok a fővárosból az Alföldre jártak, hogy az állampolgárok városi iparcikkeket élelmiszerre cseréljenek.976 A világháborúk után a gépészeti dolgozók engedték, hogy az emberek a salakoló mozdonyok közt válogassák a széndarabokat;977 vagy szenet hajítottak le szegény emberek tanyáinál 
(akik ezt többek közt borral hálálták meg .978 A két világháború közt még meglehetős presztízse volt a vasútnak; a közepes, de biztos megélhetésért magas színvonalú, nehéz, veszélyes munkát végeztek a vasutasok, amit kiegészített a múltból élés nimbusza is. Sokan meséltek olyasféle történeteket, mint hogy Ferenc József Budapestre tartva a Lajtánál mindig így szólt: „Most már nyugodtan lefekszem, 

mert magyar masiniszta kezében van a szabályzó”.979 Létezett még a Moldovánál is emlegetett hagyományos vasúti munkafelfogás is: „akik még a háború előtt tanulták ki a vasutat, teljes 

szívvel kötődnek munkájukhoz: az állomásfőnök, aki a pályaudvaron lakik, álmában is ellenőrzi 

a hangosanbeszélő jelzéseit, nem ébred fel az egymáshoz csapódó ütközők dördülésére, de 

felriad, ha egy rosszul meghúzott csavarkapcsot hall nyikorogni. A mozdonyvezető hiába fut be 

éjfélkor a pályaudvarra, még két órát rászán, hogy mozdonyát megpucolja. A vonalbejáró 

viharban még egyszer kimegy megnézni: nem dőlt-e rá egy fa a sínekre.”980 A bemutatott 

társadalmi kedvezmények, a kapcsolatháló, a „Teheti, mert vasúti, magyar állam fizeti” tudata miatt a vasút még az -es évek végén is jó munkalehetőségnek számított, presztízsét 
pedig jelzi, hogy némelyik kocsmában például saját pohara volt a vasutasnak.981 (asonlóan azonban más mobilitási pályákhoz tanító, kisiparos ,982 a vasutasság a szocializmus idején jelentős presztízsromláson, lefokozódáson, kiüresedésen ment keresztül, 
                                                           

974 Orosz )stván : . 
975 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  :  -252. 
976 Orosz Károly : . 
977 Orosz Károly : 23.  
978 Borsi )stván : . 
979 Miklós )mre : . 
980 Moldova György : . 
981 Orosz Károly : .; Bali János : .; Sári Zsolt b: . 
982 Valuch Tibor 2005: 100. 
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noha a dolgozói létszám ekkor érte el maximumát.983 Számos ok együttese vezetett ahhoz, hogy az évszázados hagyományokon nyugvó megbecsültséghez képest csökkenni kezdett a vasutasok és a vasútüzem presztízse. A második világháború alatt megrongálódott pályák és eszközállomány, az évekig napirenden lévő orosz katonai visszaélések, a katonavonatok egyéb szerelvények rovására történő közlekedtetése, többszöri üzemszünetek voltak az első  tényezők, melyek megrengették a régi bizalmat. A kecskeméti és más gazdasági vasutakat érzékenyen érintette továbbá az  januárjában történt beolvasztás a MÁV-ba.984 Az államosítás elsősorban a vasutasok szempontjából volt negatív fordulópont csökkenő bérezés, rosszabb munkabeosztás, a munkafeltételek romlása, a járműpark fokozatos elhanyagolása, hitelvesztés , ám az üzem hosszabb távú általános leromlásának is ezen esemény volt a kezdőpontja.985 A mellékvonalakat fokozottan sújtó személykocsi- és mozdonyhiány, átgondolatlan üzemvitel, az erőltetett üzem és rossz karbantartás következtében néhány év alatt a maradék mozdonyok műszaki állaga is rendkívüli mértékben leromlott, ami gyakori szolgálatképtelenséget okozott, illetve az üzembiztonságot veszélyeztette.986 Az általános állapotokat jelzi, hogy Kecskeméten még marhavagonokat is át kellett alakítani személykocsivá, ami abból állt, hogy hosszában két padot szereltek beléjük fűtőtest és világítás nélkül . Különösen rossz volt a munkásvonatok állapota az 1950-es években: szétvert, hiányos felszereléssel, kivilágítatlanul, fűtetlenül, zárhatatlan ajtókkal, késve, túlzsúfoltan közlekedtek, az utasok a vezető elvtársakat szidták, a kalauzt pedig megverték.987 Politikai okokból számos kiváló vasutas családot eltávolítottak a szakmából a „Horthy-rezsim 

maradéktalan kiszolgálásáért”, a helyükre képzetlen munkaerő került.988 A vasutat 

                                                           

983 1939: 55 000, 1951: 135 000, 1964: 168 000, 1984: 132  vasúti dolgozó, illetve összes közlekedési dolgozó és postai dolgozó :  . Szemők Béla : ., .  
984 Az államosítással járó korszakváltást mintegy szimbolikusan árnyalja, hogy az egykori Kecskeméti Gazdasági Vasút igazgatósága féltett városi kisvasútjáról még általános javaslatcsomagot is kidolgozott a legégetőbb kérdések megoldására, az államvasutak magas rangú beosztottjai azonban a relatíve kisforgalmú kisvasút ezen igényeit figyelmen kívül hagyták, hiszen a )). világháború után csaknem tíz évig a teljes magyar vasúti közlekedést is áldatlan állapotok jellemezték, még az ország fővonalain is alig lehetett biztosítani a közlekedést. 
985 Ugyanakkor a 1970-es évektől országszerte jelentős fejlesztések zajlottak, a vonalbezárások mellett ezeket is érdemes hangsúlyozni. Frisnyák : -43., 62-3.) – Ez a megállapítás csupán fenntartásokkal, a fővonali forgalomra igaz, a mellékvonalakon ellentétes tendenciák játszódtak le. 
986 Mint Borsi )stván írja visszaemlékezéseiben, többször járt úgy, hogy valamelyik állomáson elromlott 
a mozdonya; ilyenkor – szerszám és alkatrész híján – a mozdonyvezetők találékonyságára volt bízva, hogyan javítják ki a hibát. Leleményes megoldásokról szólnak a visszaemlékezések: egy ízben az akkumulátorsaru repedése miatt Bugac felsőn „elment a feszültség”, s a leleményes vezér a közeli kerítésből kivágott drótdarabot kötötte be az áramkörbe. Az is előfordult, hogy a felfagyott fékezőszelepet gázolajjal átitatott rongy lángjával olvasztották fel, aminek kis híján mozdonytűz lett a vége. Borsi )stván . ., .  
987 Frisnyák Zsuzsa : ., -200. 
988 (alas György : . 
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mérhetetlenül átpolitizálták, nagy port kavart például a megfélemlítési célzatú üvébés ügy, és vasúti kémelhárítási akciók (1949, 1953  rombolták a közhangulatot.989 Napirendre kerültek 
a népnevelő értekezletek, a sztahanovista mozgalmak,990 egymás elárulása, feljelentgetése, a nagyobb ünnepek előtti rendkívüli intézkedések április - ., április -május ., november 
4-8.), különösen kemény ideológiai hazugságáradattal fűszerezve.991 

A vasutas szakma leértékelődésének további okai a magas munkaidő havi átlag  óra , a csökkenő értékű kereset, a balesetveszély, az éjjel-nappali munkarend, a nagy felelősség, a nehéz és szennyező munkák, az elégtelen szociális ellátottság voltak.992 A vasút vasárnap sem áll le, „a forgalomnak mennie kell”.993 Az egyenruha-viselésben szigorítások léptek életbe, az uniformis minőségét pedig úgy rontják, hogy a munkaruhát felfokozzák egyenruhává.994 A presztízsvesztés jól kirajzolódik a korabeli vasúti újságírók munkásságából is, akik romló juttatásokról, lepusztult üzemi állapotokról, nyomorúságos munkásszállókról, laktanyákról, őrhelyekről, műhelyekről, öltözőkről és konyhákról, elavult technikáról, balesetveszélyről, nyomasztó közhangulatról, alkoholizmusról, mindenütt fokozódó rendetlenségről, a lopások 
gyarapodásáról adtak hírt.995 Különösen az alacsonyabb munkakörökbe például saruzónak, 

kocsirendezőnek  igen nehéz volt dolgozókat találni, ezért a meglévő állományra még több munka és nagyobb balesetveszély hárult, a beállt dolgozóknak csupán négy-hat hetes képzést biztosítottak az igen veszélyes munkához, amit jelentős propagandával („Gyertek fiúk! Gyertek 

lányok! (ív a vasút, vár a MÁV!”) ellensúlyoztak.996 Nem lehetett véletlen, hogy a kocsirendezőknek írott munkavédelmi utasítás lapjain főként az alkoholfogyasztás tilalmáról, a kipihent, koncentrált munkavégzés fontosságáról, az igénytelen ruhaviselet elkerüléséről, egymás megtréfálásának veszélyéről értekeznek, továbbá a jelzés parancsértékéről, a szabálytalanságok elkövetésének gyakoriságáról, az utolsó pontban pedig a metilalkohol faszesz  fogyasztásának tilalmát nyomatékosítják.997  „Most már úgy van vele a vasút, hogy 

                                                           

989 Frisnyák Zsuzsa : - .; A hivatalos szabályzatok, utasítások szövegét sokszorosan átjárta a legdurvább uszító propaganda: „A vasúti pálya sokezer kilométere nem állhat állandó felügyelet alatt, a 
vágányok végigfutnak a kulák-kertek tövében, sokszor kilométereken keresztül lakóhelyektől távol 
futnak. Az ellenség kihasználja ezt a lehetőséget és pályamerényleteket követhet el és követ el vonataink 
ellen.” E. . sz. Szemed a pályán legyen! A mozdonyszemélyzet balesetelhárítási utasítása. Bp. .  
990 Többek közt az 500 km-es mozgalom és a Kétezer tonnás mozgalom melyek számos mozdonyt túlterheltek és tönkretettek . 
991 BKML. XXIV. 404. II. doboz 1950- .; XX)X. . Táviratok -1957. 
992 Adatközlők, továbbá Szemők Béla : . 
993 Moldova György : . 
994 Borsi )stván : . 
995 Moldova György : passim; Kaszala Sándor : passim 
996 Korompai Márton: (ív a vasút! Vár a MÁV! c. film 
997 „Súlyos balesetet okozhat – és már több esetben halállal járt – a metilalkohol faszesz  fogyasztása. Az 
ilyen folyadékkal töltött tartálykocsik csepegését, szivárgását azonnal meg kell szüntetnünk. Meg kell 
akadályoznunk, hogy bárki a csepegő folyadékot összegyűjtse és elfogyassza.” Munkavédelmi útmutató 
1965.) 



 

196 
még az árokparton is összeszedné az embereket, csak jönnének.”998 A folyamatos munkaerőhiány miatti átképzések sokasága is színvonalesést okozott.999 Az utazó személyzet egyre sűrűbben cserélődött, a fennálló létszámhiány miatt központilag is sűrűn voltak áthelyezések. A hagyományos vasutas kedvezményeket egyre kevésbé tudták kihasználni: hiába az /  éves nyugdíjkorhatár, addigra számos betegség marcangolja a vasutast; az európai utazások lehetősége alig kelt érdeklődést, vasutas egyenruhában pedig eleve egyre kevésbé szívesen mutatkoznak. Már majdnem minden állás nyugdíjasnak számít, nem csak a 

vasutasé, a szénellátmány minimális, a hagyományos vasutas dinasztiák megszűnőben. Az 

utazási kedvezmény rangja is csökkent, már csak a munkaszerkezet, átlag feletti orvosi ellátás 
nyomott valamit a latban.1000 A szolgálati lakások annyira leromlottak, hogy a legtöbben el sem fogadták őket.1001 Mindeközben nagyban elterjedt a szabálytalankodás és a lopás.1002  

A presztízsvesztés okai az utasok szempontjából a hanyag forgalomszervezés, a nem kielégítő fenntartási munkálatok, a térközőrök, sorompókezelők figyelmetlensége, a rendszeres késések, takarítás elmaradása, balesetveszélyes helyzetek előidézése például felszállás közbeni tolatások stb. , a félreinformálás, a szervezetlen poggyászkezelés, a hatalmas 

forgalom felkészületlen levezénylése. A zsúfoltság állandósulását jelzi, hogy még a szabályzatokat is átírják, például: „zsúfoltság esetén három ülőhelyen négy személy is utazhat; 

akik ülnek, engedjék át helyüket időnként az álló utasoknak”.1003 Ezáltal az utasok is mintegy „elszemtelenedtek”, például a beálló, még mozgó vonatokra felugráltak helyfoglalási céllal, a jegyvizsgálók pedig nem tudtak érvényt szerezni az utasok kötelezettségeinek.1004 A vasutas szó fokozatosan szlenggé vált ma is él gazember  jelentése az argóban , s olyasféle szólások 
terjedtek el, mint A vasútnak öt ellensége van: a négy évszak és a MÁV; A menetrend nem azért 

van, hogy a szerint járjanak a vonatok, hanem hogy a késéseket lehessen mihez viszonyítani; 

                                                           

998 Lovas Gyula 2003: 79. 
999 Borsi )stván : . 
1000 Moldova György : passim 
1001 Kaszala Sándor, a Magyar Vasutas újságírója Látlelet a vasútról c. riportkötetében a -as évek vasúti állapotairól Moldovánál is lehangolóbb képet festett. „Mélyre süllyedt a vasút munkamorálja. …  
(a szigorúbb intézkedések nem születnek, maholnap már sörösüvegekkel adják a jelzést a 
kocsirendezőknek, a forgalmista meg fütyülős barackkal indít.” (Kaszala Sándor : .  
1002 Az egészen természetesnek számító szénlopás mellett több mozdonyvezető körében általános gyakorlattá vált a gázolajjal való különféle trükközés. Néhány liter üzemanyagot egyesek szinte napi rendszerességgel csapoltak a mozdonyok tankjából, a mozdonyvezetők lefojtották beosztott gépük teljesítményét, vagy pedig az esti, kisforgalmú szerelvényekről – valamelyik állomáskezelő beleegyezésével – leakasztottak egy-két kocsit, azonban ezt a menetlevélen nem tüntették föl, vagyis „a 
tonnát csak papíron visszük”. Borsi )stván . ., - ., .; Csúri Mihály  

1003 Menetrend 1950. 
1004 Kiváló korrajz: Szöllősi Ernő – Kováts Miklós: Személyvonat indul… c. film -as évek  
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Ember tervez, a vasút végez. A Volán-társaságok is igyekeztek a lecsúszó vasút hírnevét mesterségesen tovább rontani.1005 A presztízsvesztés folyamatai a -es évektől – némi késéssel – a kecskeméti kisvasúton is lavinaszerűen felgyorsultak. A vasúti infrastruktúrát leépítették, a vasutasok számát négyötödével csökkentették -ben  dolgozó, 1995-ben  dolgozó .1006 A fenntartási munkák elmaradása miatt pedig sebességkorlátozásokat vezettek be előbb ideiglenesen, 

majd állandósítva (az 1990-es évekre nem volt ritka nyílt pályán a  km/h-s, kitérőkön az 5 

km/h-s lassújel, és általában is teljesen elavult a technológia .1007 

A kecskeméti vasutasság jelentőségének meghatározásakor számításba kell venni, hogy itt egy fontos fővonal kapcsolódik több mellékvonallal, számos szolgálati hely található a város területén, a Nagyállomás maga pedig a . században „mozdonytisztogató állomás”, „fővízállomás”, később „csomópont”, „szakaszmérnöki központ”, 1895-től „kirendelt”, majd 
1911-től „önálló fűtőház”.1008 Azonban vasúti igazgatóság,1009 üzletvezetőség nem lévén, illetve több fővonal, forgalmi főnökség vagy járműjavító főműhely híján a vasutasság sosem töltött be a városban olyan szerteágazó és jelentős szerepet, mint például Szolnokon, 
Szegeden, vagy akár például a lényegesen kisebb lakosságú, ám főműhellyel rendelkező Dombóváron, ahol szakmai, önképzési, érdekvédelmi, kulturális egyesületek, kórházak, fürdők, sportklubok, sportélet, gyermekotthonok, oktatási intézmények létesültek.1010 Kecskeméten rengeteg egylet és egyesület létezett, de vasúti egy sem, bár vasutas művelődési ház azért volt. Sosem lett tehát vasutas város és nem beszélhetünk összefüggő vasutas társadalomról, városrészekről, utcákról sem. Ráadásul az általában a közlekedésből élők aránya alacsony maradt: a századfordulón alig  %,  fő volt közlekedési dolgozó ez sem 
mind vasutast jelent); 1930-ban  a közlekedési dolgozók száma, ez az összlakosság ,  
%-a, az iparban, kereskedelemben és közlekedésben összesen sem dolgozott a város  %-

a.1011 Kevés kecskeméti születésű, illetőségű híres vasutast ismerünk.1012 Ezen arány oka 

                                                           

1005 Ugyanakkor a presztízsromlás a buszokon is megjelent: a hanyag, nemtörődöm sofőri viselkedés és hangnem, az előírások tömeges, rendszeres megsértése, a maxizás, gázolajjal spórolás, az ápolatlanság, késések, alkoholizmus; a lepusztuló, kocsmásodó vagy soha el sem készülő váróhelyiségek, a tolakodás, zsúfoltság, bűz, a rossz vezetéstechnikákból következő veszélyérzet és balesetek, a csomagkezelés megoldatlansága stb. 
1006 (orváth Ferenc : 52. 
1007 Végrehajtási utasítás az egyszerűsített szolgálat szabályozására a Kecskeméti Kisvasúton. Szeged 
1994. 
1008 Menetrendek 1879- .; (orváth Ferenc a: . 
1009 A vasutas kultúra legfőbb központjai a Trianon előtti , majd  vasúti igazgatóság voltak, másodsorban a vontatási főnökségek és járműjavítók. 
1010 Rákosi Jenő et al. szerk. : passim; Dankó )mre : 241- .; Szikszai Mihály : . 
1011 Thirring Gusztáv szerk.  .; Frisnyák Zsuzsa : X)V. 
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később is a másodlagos vasúti csomóponti jelleg és a túlnyomórészt mezőgazdasági lakosság.1013 Jelentősnek számított ugyanakkor a kisvasutasok száma: a jól szervezett személyzet az 1930-as évek végén  fős, jelentős belső kohézióval.1014 A kecskeméti vasutas társadalom kialakulását nehezítette az is, hogy négy évtizedig az 

Osztrák Államvasút Társasághoz tartozván  előtt az alkalmazottak nagy része nem 
magyar, hanem osztrák, német, cseh stb. nemzetiségű, sőt a magyar ajkúak mentalitása is elnémetesedett, s eredetileg nem magyar, hanem főleg német volt az ügymenet, egyenruházat 
stb. 1870-ben ugyan Mikó )mre minden vasúttársaságnál hivatalossá tette a magyar nyelvet, s 

elkezdtek elmagyarosodni az osztrák dolgozók is,1015 de még -ban is az OMÁV 
hivatalnokainak 36 %-a, s a szolgák  %-a nem beszélt magyarul (nem beszélve a németekről, osztrákokról, csehekről).1016 Az OMÁV, mint utolsó idegen vasúttársaság „úgyszólván megtestesülése volt az ellentállásnak”, s a rengeteg tárgyalás ellenére csak a saját érdekeit tartotta szem előtt, Kecskemétnek általában is kereskedelmi, gazdasági hátrányt 
okozva.1017 „Kecskemét, ez a nagy forgalmú, élénk kereskedőváros, folyton folyvást olyan 

fejőstehene volt, a melyet bőven fejt, de kevéssé táplált”.1018 Az Osztrák Államvasút Társaságot már Tisza Kálmán is államosítani próbálta idegen, dirigáló szellemisége miatt, végül Barossnak sikerült az . XXC. törvénycikkelyben.1019 

 

VII. 2. A vasúthoz kapcsolódó átmeneti munkásrétegek 

A személy és áruszállításhoz kötődő kétkezi munka a szegényebb társadalmi rétegek feladata 
volt,1020 sokszor ráadásul csak alkalmi munkásként tudtak bekapcsolódni a bérmunkások sorába. E nagyszámú munkásrétegek a vasutas ranglétra alját képezték,1021 a vasút kapcsán emlegetett irigyelt életszínvonal és juttatások alig érintették őket, például szabadjegyes utazásra is legfeljebb a munkahely és lakhelyük közt volt mód. Átmeneti réteget képeztek a mezőgazdasági és ipari munkásság között, kevesen tudtak közülük kiemelkedni, ők esetleg kisvállalkozóvá vagy pályaőrré tudták felküzdeni magukat. 
                                                                                                                                                                                

1012 A vasúti almanachok, személyi adattárak is alig sorolnak fel, a kecskeméti születésűek többsége is nagyobb csomópontra, például Szegedre került. Zelovich Kornél et al. é. n.  – Lásd a mellékletekben. 
1013 Vincze Ferenc 1939: 12-15. 
1014 Magyarország vasutainak állapota… 
1015 Majdán János : -59. 
1016 Orosz Károly : . 
1017 Kecskeméti Lapok XX)V. . június .; Kárpáti János – Kada Elek 1893: I. 454-467. 
1018 Kecskeméti Lapok XX)). . augusztus . 
1019 Miklós )mre : -274. 
1020 Fernand Braudel 2004: 433. 
1021 Máté György : -12. 
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A vasútépítések felpörgéséhez kapcsolódva az -70-es évektől gyakorlatilag a századforduló utánig százezer fölötti az út-, vasút-, gátépítő munkások száma; bár erős fluktuáció jellemezte őket a munkakörülmények, az év járása és a mezőgazdasági munkák 
rendje szerint.1022 A nagyvállalkozók szélhámosságai és a pályamunkások éhbére évtizedekig léteztek, különösen a vasútépítések első éveit súlyos visszaélések jellemezték (például Pilisen egy járványba heten haltak bele, s a munkaadó még a koporsójukat sem volt hajlandó elkészíteni, hanem a falusi tanácsnak kellett megtenni; Cegléd–Szolnok között a járványok 

mellett éhínségek tomboltak); hosszabb távon lassan azért javult a helyzet. 1853-ban kormányrendelet alapján „engedélyezték” a munkások etetését, itatását. Továbbra is rosszak 
maradtak azonban a munka-, higiéniai- és lakáskörülmények, s számos munkabaleset történt az ebből eredő fegyelmezetlenség miatt. Nagyobb munkáknál a vonalat több szakaszra osztották s ott teljhatalmú megbízottak dirigáltak; előfordult, hogy vezényszavaikat csak németül adták ki, és a nyelvi nehézségek vezettek tragédiákhoz.1023 E szabálytalanságokat a vasúttársaságok polémiái és tisztázatlan hitelügyletei keretezték, mindezt részletesen feldolgozta Kövér György a Magyar Keleti Vasút építése kapcsán.1024 A munkásokat a bérezésnél is rendszeresen átverték, s bár a munkás is igyekezett munkaadója eszén túljárni, az arányok sohasem nekik kedveztek.1025 A köznép a kapitalizmus és a tőkés rétegek ilyesféle viselkedésformáiról a vasútépítéseknél szerezte első 
tapasztalatait, melyhez válaszként esetleg agitáció és érdekvédelmi megmozdulások kapcsolódtak.1026 A munkaerő toborzása másrészt főleg a kiszolgáltatott zsellérség köréből történt, jórészt ideiglenesen fölszívva az egykori mezőgazdasági munkások tömegét, noha 

kezdetben itt is napszámbér járt nekik. Sokakban élt a remény, hogy az itt szerzett tőkével saját földtulajdonra szert téve visszatérhetnek a mezőgazdaságba: olykor sikerült is földet, házat vásárolniuk, de legtöbben beleragadtak a bérmunkába. (a a mezőgazdasági munkák vagy az alacsony bérezés miatt problémás volt a szükséges munkaerő előteremtése, például előfogatolási kötelezettségre egy-egy település teljes közmunkaerejét is kirendelhették.1027  

A vasútépítéseknél a földmunkát általában a helyiek, a felépítményi munkát külföldi vagy később hazai szakmunkások végezték; a kecskeméti fővonal építésénél is ez volt jellemző, 

sokan azonban a tapasztalatok miatt a váci, szolnoki építkezésekről lettek meghívva.1028 A kecskeméti határban relatíve könnyű munkakörülmények voltak, hiszen nincsenek nagy 

                                                           

1022 Pogány Mária : - .; Katona )mre : .; Paládi-Kovács Attila : . 
1023 Bagi Gábor : -87. 
1024 Kövér György . 
1025 Pogány Mária : passim 
1026 Majdán János c: . 
1027 BKML. IV. 1504/c. 1852. 3. 23. 
1028 Katona )mre : .; Bagi Gábor : -15. 
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szintkülönbségek, alagutak, viaduktok, s csak kevés nagyobb töltés, bevágás készítése szükséges; a talajtani adottságok pedig közepesek: löszön és tavi iszapon könnyű, futóhomokon, ártéren problémásabb az építkezés. A fővonali építkezésen összesen  fő 
vett részt, a földmunkákban 1852-ben viszont mintegy 11  fő, valamint 200-  kétlovas kordé dolgozott: gyors, haladós, jó minőségű munkát végeztek, mely egyedül aratás idején 
lassult le, jelezve, hogy a terménybetakarítás még minden másnál fontosabb volt. (Aratás, cséplés idején alig maradt valaki a vasútnál, csak vasutasfiak, iparosok karrierokokból.1029) 

Különösen a helyiérdekű vasutak rövidebb pályáinál elsősorban helyi munkásokat fogadtak, hisz az alépítményi munkálatokat a földhöz értő gazdák, zsellérrétegek is el tudták végezni.1030 A . századra rengeteg tapasztalat gyűlt össze, amit jeleznek a rekordsebességű építkezések is, például a kecskeméti kisvasút fővonala  km hosszban néhány hónap alatt készült el, annak ellenére, hogy tavasszal orkánerejű szél, nyáron hőség nehezítette a munkát. 
()tt a Turul munkatáborok keretében főiskolások is besegítettek az építkezésbe.)1031 

Mindezek általában a vasútállomási hozzájáró utak kiépítésére is gyakran vonatkoztak.1032 

Az út- és vasútépítés, ármentesítés és csatornázás 6-  fős bandákban dolgozó jellegzetes szereplői voltak a kubikusok. A vasútépítések egyre több munkát adtak nekik, számuk 1870-

1914 között volt a legnagyobb, s a földmunkák mellett fokozatosan a felépítményi munkákba is bekapcsolódtak.1033 Az alépítmény kialakítása rendesen kézi talicskával, kézi buktató taligával vagy lovas taligával zajlott, erre ideiglenesen készített vasutat fektettek.1034 (a egy jó munkáscsapat összeszokott, sokszor egymás után több vonal építésében is részt vett például 
sorban az összes kecskeméti hévnél .1035 A két világháború között a kisebb horderejű építkezések miatt idénymunkává vált foglalkoztatásuk.1036 1945 után pedig már csak néhány munkát kaptak, az egyik utolsó a földalatti vasút állomásainak építése.1037 Sok kecskeméti 
dolgozott még a Kunszentmárton–Lakitelek vasútvonal és a kiskőrösi kisvasút építésén is. A kubikusok jellemző munkakörülményei, incidensei tovább éltek az -es évekig, visszaemlékezések alapján Tiszaugnál például a kubikusok napi normájának felkerekítése kapcsán zajlott le incidens a munkások és az építkezést felügyelő mérnök között.1038  

                                                           

1029 Veres Péter : .; Felföldi Károly : - .; (orváth Ferenc b: . 
1030 Majdán János c: -122. 
1031 BKML. IV. 1903/a. 1928. 414.; 1929. 195; .http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1973 Magyar Világhíradó . . augusztus 
1032 Majdán János c: -124. 
1033 Katona )mre : .; Sári Zsolt b: . 
1034 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 110-113. 
1035 T. (ámori Ferenc főszerk.  : -55. 
1036 Katona Imre 1957: 26. 
1037 Katona Imre 1957: 40. 
1038 Bede András – Tasnádi Károly : . 

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1973
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Az elkészült vonalak gondozói, a pályamunkások a (orthy-rendszerben és azt megelőzően is az egyik legalacsonyabb státuszú és bérű vasúti idénymunkás réteg voltak. A megélhetésre 

alig elegendő napidíjak ellenére a szükség sokakat rávitt e szakmára; alapfeladatuk a kubikos munkához volt hasonló, továbbá némi szakértelemre volt szükség a krampácsoláshoz (a leterített zúzott követ tompa végű csákánnyal beverni a sínek és talpfák alá , aljcseréhez, síncsavar-meghúzáshoz stb. Sokszor kifogásolható minőségű szerszámaikat a vasút biztosította. Veres Péter kiváló szociológiája foglalta össze társadalmi helyzetüket, melynek vezérgondolata a lenézettség. Kívülről nézve „nem komoly dolog, csak lebőcsölés”, „amennyit 

krampácsolnak, ugyanannyit ácsorognak”, pedig valójában igen megterhelő, a környezeti ártalmaknak kitett, veszélyes munkát végeznek, igen rossz lakáskörülményekkel. Körükben a kubikos csapatokhoz hasonló összetartás ritkán alakult ki, szerveződési fokuk alacsony maradt, sokat veszekedtek, jellegzetes munkaközi szórakozási szokásaik voltak az ürgeöntés, kártyázás, táblák, karók célba dobása aprókővel, különféle erőpróbák például csákányhajítás a távíródrót felett . Egymás közt további, rang szerint eltérő alcsoportokra tagolódtak, például hajtányosokra.1039 Gúnynevük a krampácsoló. Néprajzi értékű dokumentum munkájukról Gaál )stván Pályamunkások c. kisfilmje (1957, 4 perc, helyszín a Dunakanyar, 

fekete-fehér .1040 A pályafenntartási gépek és gyomirtó menetek 1970-es évek óta tartó elterjedése előtt nagy számban alkalmazott a vasút gazolókat. Ahogy tavasszal a fű „felkapott” a sínek közt, számos 
gyermeket, nagyobbacska lányokat, sőt a szocializmusban főiskolásokat is toboroztak erre az idénymunkára (összesen -  éves korig , sőt esetenként idősebbek, például pályamunkások, pályaőrök is beszálltak e kevés keresettel járó, órabéres, napi  órában végzett kellemetlen munkába, melyet gyors fluktuáció (maximum 3-  hét  jellemzett.1041 Népes volt a rakodómunkások, vagonkirakók, átrakók csoportja; a nehéz szolgálatot 

különböző munkatrükkökkel igyekeztek könnyíteni, egymást ritkán segítették, mindenki a lazábban rakott kocsikba igyekezett stb.1042 Helyi szinten kiemelkedett Kecskemét alsó fontossága, ahol a kisvasúti és normál nyomtávú kocsik egymás mellé állításával zajlott az átrakás. Ajtóik közé „vas áthidaló lemezeket helyeztek el, s azon át hordták az árut: molnár-

taligával a zsákos cementet, műtrágyát, téglát, cserepet, beton járdalapot stb.” Kézi átrakodással pakolták a „lapátos-villás” áruféleségeket: a szenet, követ, szerves trágyát. Az erdészet rönkfa-küldeményeit pedig átadogatással vagy rakoncákon átgörgetve juttatták a 
                                                           

1039 Veres Péter : passim 
1040 http://www.youtube.com/watch?v=4anwzwQ7JJU letöltés: . március 2.) 
1041 Veres Péter : ., .; Szemők Béla : .; BKML. XX)V. ). doboz 
1042 Borsi )stván : - .; Veres Péter : . 

http://www.youtube.com/watch?v=4anwzwQ7JJU
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nagy kocsiba.1043 Az 1950-es években mintegy  ezer rakodómunkás dolgozott a közlekedési ágazatokban, kiváltásuk a gépesítéssel 1980-ig jórészt megtörtént.1044 A KGV-nél ún. kisvasúti nyomállványokat is használtak, melyek segítségével egyes nagyvasúti kocsikat közvetlenül is lehet szállítani a kisvasúti pályán.1045 Az átrakó-pályaudvar közelében, a város szélén egyre terjedelmesebb szegénynegyed képződött, melynek lakói órabéres idény-, illetve ínségmunkásként a vasúti kocsik ki-berakását végezték, hol a Kis-, hol a Nagyállomáson.1046 Közülük is sokan dolgoztak 1947-  között a kiskőrösi vasútvonal kubikosaiként.1047 

A városi hordár munkaköre különlegesebbnek számított az itt megkövetelt becsületesség 
miatt: targoncás szegény emberek önkéntes kezdeményezéseiből alakult ki a vasút által 
alkalmazott, vörös zsinóros szürke kabátos, piros sapkás, rajta rézlapon „(ordár” feliratos réteg. A becsületesség biztosítására a testület főnökénél kauciót kellett befizetniük, a 
csomagokhoz pedig bárcákat adtak ki. A csomagszállítás mellett esetleg egész napra is elkísértek családokat kirándulásokra, postát kézbesítettek, diszkrét leveleket továbbítottak, sőt házimunkákat is vállaltak. A küldöncvállalatok, taxi, csomagszállító elektromos pályaudvari kocsik szorították ki őket.1048 Kecskeméten a legismertebb hordár Szűcs bá  volt, aki kézikocsijával a vidéki kistermelők áruit szállító utolsó hagyományos hordár volt – 

emlékezet szerint az 1960-as évekig működött. A talpfafaragás  előtt jellegzetes szegényparaszti idénymunka volt, addig ugyanis maguk döntötték és szállították is, később már csak faragták a keresztaljakat;1049 évi több millió talpfát kellett előállítani, ami jelentős erdőirtásokkal járt.1050 Minthogy a kecskeméti határban kevés talpfának való fa termett, ezért itt szerepük csekély volt; jelentős számú tölgyfa 

keresztaljat importáltak Somogyból, Zalából, a Bakonyból, Vértesből. A bugaci kisvasút építésénél ugyanakkor jórészt helyben kitermelt akácfát alkalmaztak talpfának. – Az árnyékszékek ürítését-gondozását rendesen a vonal mentén élő cigány családok végezték.1051 

 

 

 

                                                           

1043 Szabó Gyula : . 
1044 T. (ámori Ferenc : -55. 
1045 Mezei )stván szerk.  : . 
1046 BKMÖL. X). . B. / . . )). . 
1047 BKMÖL. X). . B. .  
1048 Vasúti üzletszabályzat : .; Tóth Endréné : . 
1049 Domonkos Ottó szerk.  : .; Bíró Friderika : . 
1050 Paládi-Kovács Attila : . 
1051 Majdán János : . 
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VII. 3. Konfliktusok a vasút és a köznép között 

A vasútépítéshez a cudar körülmények, rendkívüli megpróbáltatások, járványok miatt, illetve ellenérdekeltségekhez fűződően sikkasztások, erdőirtások stb. 1052 több munkabaleset, 

konfliktus, rongálás kapcsolódott. Alpáron például -ben vita robbant ki a vasútállomás elhelyezése kapcsán, egy radikális szegénycsoport rátámadt a falu vezetőire, vélhetőleg a falusi jegyző sikkasztása miatt; a feszült helyzetet a csendőröknek kellett lecsillapítaniuk.1053  A vasúti rongálásokat szigorúan büntették, már az enyhébb vétségek is egyhavi elzárásig,  
Ft-os pénzbírságig terjedtek, súlyosabb esetekben tetemes anyagi kár esetén, vagy ha emberhalál következett be  pedig akár életfogytiglani elzárással járt, ha pedig ezt „a tettes 

előre láthatta, úgy az halállal büntetendő”.1054 Vaspályán vagy azon keresztül közlekedni és 
azt bármiképp rongálni már az építés idejében is szigorúan tilos volt.1055 Ezeket a tiltásokat eleinte többször évi rendszerességgel meg kellett ismételni, ami a nehézkes megszokást jelzi. (agyományos rongálási formának számítanak a sínre tett kövek, gerendák; egészen új keletű viszont a vonatdobálás pajkosságból, heccből, ami utóbb számos súlyos balesetet és társadalmi felzúdulást okozott. Egyes vélemények szerint a romák néhol azért is dobálják a 

vonatokat, mert elgázolta gyereküket, s ezt nem tudják megbocsátani.1056 Jelentős konfliktusokkal és perekkel jártak az építések idején a kisajátítások1057 és egyéb földügyek, valamint a munkások rongálásai, terménydézsmálásai.1058 A vasúttal szomszédos 

legelőkön sok kárt okozott a gyepezés vagy gyeprontás, vagyis hogy a frissen kialakított töltések biztosítására, megcsúszása ellen onnan gyeptéglák ezreit vitték át. Jelentősebb területeket vontak el a vízelvezető árkok, csatornák is, továbbá az anyagdepók ideiglenesen sok földterületet, kaszálót lerontottak vagy megakadályozták a haszonvételüket.1059 A kisajátítások idején a vasúttársaság vagy város kárpótolta a magánosokat;1060 e kártalanítások általában gördülékenyen zajlottak, s mindenre kiterjedtek, a kivágott fáktól a 
                                                           

1052 Frisnyák Zsuzsa : . 
1053 (orváth Ferenc : - .; Bárth Dániel : - .; Félegyházi (írlap . június . 
1054 BKML. IV. 1504/c. 1858. 5798. – 1852-es büntető törvényi határozatok alapján; A Pallas Nagy 
Lexikona 1893-1897: XVI. 721. 
1055 „A vasúton minden nemű jószágok keresztül kasul áthajtatnak – a  mi pedig – a kijelölt átjáró 
helyeket kivéve –  pft büntetés alatt meg van tiltva.” BKML. )V. /c. . . .  
1056 Moldova György : . 
1057 Az . vasúti törvény . paragrafusa alapján a földtulajdonosok kötelessé váltak földjeiket kárpótlás ellenében átadni. A kisajátítási eljárások Magyarországon sokfelé pereskedéshez, viszályokhoz vezettek, ezért -ben törvényileg szabályozták, hogy az építővállalat a vasútvonal építéséhez szükséges földterületeket a tulajdonosok beleegyezése nélkül is birtokba vehesse, s az árakat a bíróság állapította meg. Kárpáti János – Kada Elek : ). .; Szabó Eszter : .  
1058 Gidó Csaba : -126. 
1059 BKML. IV. 1609/a. 1852. III. 27-28., 60., 1854. II. 33., 192-193. 
1060 Bagi Gábor : . 
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földminőségen és használatbavételi kategórián át a használt anyagok tulajdonlásáig. A kecskeméti fővonal építése után mindazonáltal még évekig zajlottak kisajátítási, kártalanítási ügyek, csupán -ban zárultak le, összesen .  pft értékben.1061 Gyenes Mihály vasútépítésért felelős városi mérnök vezetésével pótfelméréseket is végeztek, melyeket bonyolított a korabeli jellemző szabálytalan telekelrendezés, a határjelek hiánya.1062 A szegény népesség aggódott, hogy a kisajátítási árak alacsonyak s abból nem tudnak hová költözni, illetve késlekedtek a megítélt összegek kifizetésével, ennél fogva többek „minden 

vagyonuktól elesvén, a legvégső ínségre jutottak”. Később is voltak viták a vasút területek használati jogáról fakivágás, legeltetés, kaszálás .1063 Másfelől csalási kísérletek is övezték a kisajátítások sorozatát, például volt olyan vasúti mérnök, aki egy töltésszakasz megépítéséhez szabálytalanul rejtett hasznát növelendő  egy közeli birtokos szőlejéből bányászta ki a földanyagot.1064  

Egy-egy vasútvonal kezdeti éveiben különféle negatív vélekedések, idegenkedés, bizalmatlanság volt jellemző a környéken. Eleinte általános félelmet okozott, hogy a többi közlekedési eszközzel szemben a vasút nem tud irányt változtatni, csupán fékezni, azt is a szekérnél jóval hosszabb fékúttal. A korai vélekedések közt olyasmik is szerepeltek, mint hogy a vasút sebességét nem bírja ki az ember, mert a látványtól megőrül delirium furiosa), agybetegségeket, traumatikus neurózist kap, kifárad, gyorsabban öregszik – bár ezek a 

gondolatok hazánkban már kevésbé uralták a közvéleményt, mint Nyugat-Európában.1065 Tömörkény )stván állítólag azért nem volt hajlandó esti vonatokkal utazni, mert félt, hogy „sötétbe nem látja a síneköt a vasút és még elcsellöng valamerre”.1066 Nem mindig alaptalanul félt továbbá a köznép, hogy a „gőzgépely” füstje megmérgezi a levegőt és a madarakat; a kéményből és a fékpofák közül kicsapódó szikrák fölgyújtják a falvakat és réteket; a gőzkazán 
felrobban (ezek olykor valóban megestek). E veszélyeket eleinte úgy tervezték orvosolni, hogy a vonat előtt gyalogos vagy lovas őrök haladjanak és a pálya mellé  magas kerítések épüljenek, melyek azonban életszerűtlenségük, költségességük miatt nem valósultak meg.1067 Számos néphit-adat maradt fenn német nyelvterületeken arról, hogy a vasút az ördög szüleménye, sokan látni is vélték a vasútépítkezésnél az ördögöt, amint sínt fektet stb., az 

Alpokban pedig hitük szerint soha többé nem fog úgy zöldülni a fű és olyan bőséggel teremni 
                                                           

1061 BKML. IV. 1504/c. 1853. 9. 139.; 1854. 9. 92.; 1854. 9. 346.; 1855. 9. 412.; BKML. IV. 1609/a. 1852. 

I. 11., 42., 142., 337-338.; 1856. I. 148-150. 
1062 BKML. IV. 1609/a. 1853. III. 101.; 1854. I. 382.  
1063 (orváth Ferenc a: . 
1064 BKML. IV. 1609/a. 1852. II. 215., 392., 415-416.; 1853. I. 530-531. 
1065 Schivelbusch, Wolfgang 2008: 130-140., 152-156. 
1066 H. Bele Balassa 1996: 52. 
1067 (orváth Ferenc b: .  
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a gyümölcs, tejelni a tehén, mint annak előtte. A közbeszédben a bizakodó, vasútba vetett hit mellett világszerte sűrűn előkerült a „mindenek változnak” s „a vasút után semmi sem olyan 

lesz már, mint előtte” gondolat is, illetve hogy minden süllyed, a romlás, pusztulás felé közelít, vagy legalábbis megváltozik.1068 (azai adatok is vannak arra, hogy a legelésző állatokat a 

vonat megvadítja, és a tehenek teje elapad a rémülettől. A próbautak negatív tapasztalatai, félelmei anekdotikus formában is fennmaradtak.1069 

Sokan vélekedtek úgy, hogy a vasútépítés költségei sohasem térülnek meg,1070 és a fuvarosok, hajósok, területtulajdonosok tiltakozásokat is szerveztek. Néhol előfordult, hogy a munka nélkül maradt fuvarosok konfliktusba is keveredtek a vonatok utasaival: Nyíregyháza utcáin például agresszíven rángatták, s ha a vonatot választották, leköpték az utasokat,1071 másutt merényletet is terveztek helyi fuvarosok, parasztok haragból vagy irigységből a vasút és dolgozói ellen.1072 A hajósok Ausztria több vasútvonalán is rendszeresen felszedték a sínpályát.1073 A szájhagyományban is fönnmaradtak történetek például a vasútellenes rátóti bíróról: „Nekem ne futyuljon a vonat, Vácra úgyis el tudok menni gyalog” – nem is érinti a falut 

az 1911-ben megépült veresegyházi vonal, hanem csak  km-re, Váchartyánnál halad el 
mellette.1074 (A vizsgált korszakban a vonatok sokkal sűrűbben és hosszabb ideig sípoltak, mint napjainkban, különösen ködös időben, viharban, éjjel akár percekig is.1075) 

 

VII. 4. Balesetek A legtöbb baleset emberi mulasztásból történt, ezért folyamatosan nagy hangsúlyt fordítottak 
a nagyközönség feliratokon, illetve a gyerekek, írástudatlanok miatt hagyományos kommunikációs eszközökkel például kisbíró dobszóval, istentisztelet) kihirdetett szabályozásokra.1076 Emellett ügyeltek a vasutasok jó szakképzettségére és ellenőrzésére; a betanulás az első évtizedekben még nem központi tanfolyamokon, hanem az állomásokon gyakorlati kiképzések keretében zajlott.1077 Viszonylag kevés balesetet okozott a pályán járás, lovaglás, kocsihajtás, hiszen ezt a kezdetektől hathatósan tiltották: a megnyíló vonalak 
                                                           

1068 Krayer, Hoffmann – Bächtold-Stänbli, (anns (g.  : . 
1069 Sági Ernő Miklós – Sági János : ). passim 
1070 Antalffy Gyula 1975: 519- .; Czére Béla b: -36. 
1071 Orosz )stván : . 
1072 Thury Zoltán két novellája – A vasút, Gőzös a határban – is e témát örökíti meg. D. Szabó Mária vál.  : -17., 22-27.) 
1073 Praschinger, Harald 1989: 110. 
1074 Böőr László : -55. 
1075 E. . sz. Szemed a pályán legyen! A mozdonyszemélyzet balesetelhárítási utasítása. Bp. . 
1076 Schwarzenberg – Baumgartner 1851. 
1077 (orváth Ferenc b: . 
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mentén a hirdetések mellett a plébánosok is kihirdették a híveknek, „miszerint se a síneken ne 

járjanak, se a vágányokra vagy melléjük egyéb tárgyakat ne tegyenek, se ott más hasonnemű 

kihágásokat el ne kövessenek”.1078 A tiltások ellenére szórványos használatra utal, hogy -

ban, majd 1881-ben is újra központi rendeletet adtak ki arról, hogy a pályát gyalogösvénynek használni szigorúan tilos.1079 Sőt -ben a Közlekedési és Közmunkaügyi Minisztérium leiratot bocsátott ki, hogy „a cegléd–szegedi pályavonalat a lakosság gyalogútul használja s a 

pályaőröket, kik ez ellen kötelességszerűen tiltakoznak, durva megtámadásokkal illeti”.1080 A . században új baleseti forrást jelentett a vasútvillamosítás: a túlméretes rakományt szállító 
szekerek és gépjárművek, a figyelmetlen rakodások, a vasúti kocsikra vagy vezetéktartó oszlopokra gondatlanul felmászó gyerekek, a vezetékre dőlő szerelőlétra, a felsővezeték-szakadások egyaránt halálos áramütést okozhattak. Ezért a vasúttársaságok a frissen feszültség alá helyezendő felsővezeték-szakaszokat a mai napig széles körben kihirdetik.   A balesetek iránti félelem irrealitását jelzi, hogy a . században hazánkban egyetlen tömeges halállal járó eset sem történt.1081 Az 1880-as évekre a vasúti balesetektől való félelem csökkent is, ugyanakkor Nyugat-Európában a növekvő sebességekkel egyre borzalmasabb események történtek.1082 S akár ezekkel kapcsolatban, akár itthon, ha mégis bekövetkezett egy, a helyi és országos lapok egyként naturalista részletességgel tocsogtak a leírásban.1083 Kecskemét környékén főleg pályaőrök, vasúti őrök elgázolásáról számolt be a helyi sajtó; ezek főleg éjjel estek meg, némelyikükön több vonat is áthaladt, mire reggel megtalálták tetemét. A legtöbb baleset azonban a vasút legveszélyesebb helyein, az útátjárókban következett be.  óta megszámlálhatatlan figyelmeztetés született az átjárókban tanúsítandó viselkedésről: a szükséges körültekintésről, a tempós áthajtásról, átkelésről, a pályaőröknek köteles engedelmeskedésről, a pályakapuk, sorompók kinyitásának tilalmáról, a figyelmes, 
                                                           

1078 Schwarzenger – Baumgartner 1851.; Antalffy Gyula 1975: 522.; H. Bele Balassa 1996: 26. 
1079 BKML. IV. 1609/a. 1866. I. 69- .; Frisnyák Zsuzsa : . 
1080 BKML. IV. 1609/a. 1870. I. 756-757. 
1081 Sok évben nem is történt halálesettel járó baleset, ugyanakkor -ben 31 halott is volt – a 

korabeli vasúti szakirodalom egyébként nem tartotta ezt a számot sem aránytalanul rossznak a 10,8 millió utashoz viszonyítva. Ennek ellenére – írja Csikvári – „főleg a nép alsóbb rétegeiben némely helyen 
ma is uralkodik ama téves nézet, mintha a vasúton való utazás veszélyessége tudja )sten mily mérvü 
volna. …  Sokan még ma is idegenkedéssel ülnek a vasutra s a félelem és remegés bizonyos neme szállja 
meg őket.” Csikvári Jákó -83: I. 207.) 
1082 Schivelbusch, Wolfgang 2008: 145-151. 
1083 Binder )stván kalauzt a vonat kocsijainak összeakasztása közben „a láncok egyike ...  homlokon 

sújtotta, úgy hogy az menten elszédült s elbukván a kerekek alá jutott. Mire a vonatot megállíthatták, egy 
kerék már keresztül ment rajta, minek következtében Binder rögtön meghalt. …  A kerék jobb oldalon a 
hasán ment keresztül, máját egészen ketté vágta s a beleket és a hasi függő eret elszakította. A szakértői 
vélemény szerint a rögtöni halál a beállott belső vérzés folytán következett be.” (alas, . március 
14.) 



 

207 
sebes, ostorpattogtatástól kísért marhahajtás mikéntjéről.1084 Fővonalakon -ra a legtöbb útátjárót sorompóőr biztosította, ennek ellenére, valamint a tilalmak és szabályozások ellenére rendszeresek voltak a mulasztásból eredő kisebb balesetek, máskor a pályaőrök hibáztak feledékenységből, a sorompó kései lezárása vagy szekereknek a sorompók közé csukása miatt.1085 Eredetileg kerítéselemekhez hasonlítottak a sorompók, vályús sínen 
gurultak kis kerekekkel.1086) Balesetet okozhatott a sorompóknál felvert nagy por is, ami miatt több korszakban az átjárók környékének locsolása is az őrök feladata lett. A sorompók néhol máig történelmi állapotokat őriztek meg, s éppen ezek a kézi irányítású, vonóvezetékes, jelzőcsengővel ellátott modellek, településen ráccsal felszerelve (szakállas sorompók) bizonyultak a legbiztonságosabbnak.  

A legtöbb baleset szekerek elgázolásával függött össze.1087 Súlyos eset történt például a millennium évében egy pusztai sorompó nélküli átkelőhelyen, a fülöpszállási vonalon: „Kis 

János földmívest, aki a vasútvonal nyílt átjáróján át akart hajtatni, a mozdony elütötte úgy, 

hogy a kocsi teljesen összetört, a lovak megdöglöttek s ő maga súlyos sebekkel a polgári 

kórházba került. Zúzódásai azonban oly súlyosak voltak, hogy a szerencsétlen ember f. hó -án 

hosszas szenvedés után kimúlt. Csakugyan vétkes gondatlanság a vasúttársaságtól, hogy a 

vonalon átvivő utakat a vonat közlekedésétől el nem zárja. Némely fordulónál észre sem lehet 

venni az érkező vonatot, úgyhogy a szerencsétlenség minden pillanatban bekövetkezhet .”1088 

1904-ben három fuvaroskocsi közül, melyek fáért tartottak a Talfája erdőbe, a hátsót roncsolta össze egy vonat, a baleset oka, hogy a sorompók nem voltak leeresztve: a vasúti őr nem kapott jelzést a központból, azonban ő is hibás volt, mert az őrházban tartózkodott, figyelési kötelezettségét elmulasztva, továbbá „a fuvaros lovak el nem szoktak maradni 

egymástól, a harmadik kocsi elé fogott állatok is iparkodtak társaikat utolérni s a kocsis már 

képtelen volt azokat visszatartani.”  Ebből is látszik, hogy az állatok betanítása nehéz feladat 

volt a nagy sebességű, irányváltásra képtelen vonat sajátságaihoz és zakatolásához.1089 A mai napig megfigyelhető, hogy ha a forgalmi viszonyok lehetővé teszik, a kocsis a vasúti átjárótól 
                                                           

1084 (orváth Ferenc 1995b: 248. 
1085 A sorompót rendesen tíz perccel a vonat érkezése előtt kellett lezárni, mely az  perces biztonsági tartalékból, továbbá „  percz órakülönbségre” tekintettel létből adódott össze. Állatfalkákat már öt perccel a lezárás előtt sem volt szabad áthajtani, e célból a bakternek már  perccel a vonat érkezése előtt el kellett foglalni őrhelyét. „Az őr köteles a zárt sorompó önkényes kinyitását, az azon való 
átmászást, valamint az alatta való átbuvást minden  rendelkezésre álló eszközzel gátolni és a tetteseket 
letartóztatni.” Kárpáti János – Kada Elek : )). .  Szilárd burkolattal el nem látott átjárókon nehéz mezőgazdasági gépek csak külön engedéllyel, kirendelt vasúti alkalmazott vezényletével haladhattak át a beragadás veszélye miatt. Vasúti forgalmi utasítás… : .  A fénysorompók bevezetése jelentősen gyorsította az áthaladást, ám ignorálásuk több súlyos baleset okozója is volt. 
1086 Kubinszky Mihály : . 
1087 Kecskeméti Lapok )-XXX. 
1088 Kecskeméti Lapok XX)X. . szeptember . 
1089 Kecskeméti Lapok XXXV)). . november . 
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távolabb, kb. -  méterre várja meg szekerével a vonat elhaladását esetleg árnyékba is húzódva . Egyes idegesebb természetű lovak évek alatt sem tudtak hozzászokni a vonatok robajához, illetve a zakatolástól akár elvesztették a saját lépésritmusukat és megcsúsztak, kiestek a tempóból. Balesetveszélyt okozhatott még, hogy a szekérkerék kerékpárkerék  az átjáróban a sín és a vezetősín közé könnyen be tudott szorulni.1090 A motorizáció előre haladásával még súlyosabb balesetek következtek be az útátjárókban. Kecskeméten minden idők legsúlyosabb tragédiája . január -án történt a Korhánközi út vasúti átjárójánál. A fülöpszállási személyvonat tömött busszal ütközött; az esetnek  halálos áldozata volt, köztük számos gyermek és fiatal, s az eset évekig nyugtalanította a helyi és országos közvéleményt. A baleset felelőse a rossz átjáró-kialakításon és látási viszonyokon túlmenően  az autóbusz  éves vezetője, Csabai Jenő Volán-sofőr volt.1091 

A . század óta jellegzetes öngyilkossági forma a többek közt szépirodalmi művek mintái által is terjesztett Tolsztoj, Zola, Kosztolányi  vonat elé ugrás. Kecskeméten a legtöbb tragédia a hatalmas mozdonyoktól használt fővonalon, például a műkerti őrháznál, vagy a ceglédi útnál történt, sokszor az áldozat személyazonosságát sem sikerült tisztázni a roncsolódás mértéke miatt.1092 Kisebb baleseteket okozhatott az is, hogy a kisebb forgalom miatt a mellékvonalakon bevett 
dolog volt, hogy a pálya menti földbirtokokra a nyílt vonalon rakodtak.1093 Sok volt az állatgázolás is, a . század végén országszerte akár évi -300 db, azóta folyamatosan csökken.1094 Ezek az esetek a legelésző és közlekedő állatok vonatzakatolás miatti megbokrosodásából, illetve az állatcsordáknak a sínen hosszában vagy keresztben való hajtásából származtak elvileg ez is tilos volt , a felelősség ilyenkor az állatok tulajdonosát terhelte, a kihágások hatósági fenyítést vontak maguk után.1095 Súlyosabb balesetek következtek be vonatok összeütközéséből, vonatutolérésekből. Kecskemétet érintő vonat súlyosabb balesetet -ban Ceglédnél szenvedett el az őszi köd és személyi mulasztás miatt, valamint  novemberében, éjjel térközőri mulasztás miatt.1096 Kezdettől előfordult az is, hogy köveket, talpfákat, gerendákat stb. raktak a sínekre játékból, kíváncsiságból, bosszúból vagy rosszindulatból.1097 Főként a fővonali építkezések idején a gyerekek 
                                                           

1090 Kecskeméti Lapok XXX). . december . 
1091 Petőfi Népe XXV))). . február .; február .; (orváth Ferenc 1995b: 268. 
1092 Például Kecskeméti Lapok XXXV))). . január . 
1093 (orváth Ferenc b: .  
1094 (orváth Ferenc b: . 
1095 Miklós )mre : -143. 
1096 (orváth Ferenc b: ., . 
1097 (orváth Ferenc b: . 
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csínytevései és balul sikerült játékai okoztak sok gondot: a sínre tett kövek, fadorongok miatt a munkavonatok többször kisiklottak, továbbá „sokan a sebesen haladó vonatokra 

felkapaszkodnak, arról gyakran nem csekély sérelemmel leesnek, a gyermekek a vasvonalak 

között fel- s alá szaladgálnak”.1098  A balesetek bekövetkezését eredményesen megakadályozó személyeket a különféle politikai korszakok légkörének megfelelő propagandával bőségesen jutalmazták, a balesetokozókat viszont szigorúan büntették kivégzéssel is . Kivételt jelentettek a szocializmus alatt az olyan, sűrűn előforduló esetek, amikor szovjet honvédségi járművek figyelmetlen közlekedésükkel baleseteket, rongálásokat okoztak, például összetörve a leeresztett sorompót.1099 

 

VII. 4. Vasútvonal-megnyitások és vonatbúcsúztatók 

A vasutak átadását jóval megelőzte a hírük, s a fent bemutatott félelmek mellett felfokozott várakozás is övezte őket. Már a Kőbánya-Pest lebegővasút építését is az országos vásár idején kezdték meg, hogy minél többen hírét vigyék.1100 Az egyre professzionálisabb megnyitó ceremóniákon lenyűgözött tömegek vettek részt;1101 s ha egy vonat haladt végig a határban, a 

parasztember még évekig megállt a mezei munka végzése közben.1102 A Kecskemét forgalma szempontjából is nagy jelentőségű Pest-Szolnok vasútvonal megnyitásán . szeptember .  számos kecskeméti polgár, köztük a főbíró vett részt, némelyek magához a vonatúthoz is csatlakoztak, mások csak a szolnoki, pesti ünnepségekhez.1103 Cegléden diadalkapukat és oszlopokat állítottak nemzeti lobogókkal, több 
ezer ember vett részt az ünnepélyen, majd másnap sokan ki is próbálták a vonatot.1104 Szolnokon Kossuth, Széchényi, József főherceg és sok más elöljáróság jelenléte mutatta az esemény fontosságát.1105 József főherceg fogadta Kőrös és Kecskemét üdvözlő küldöttségét, „utóbbiakat czegléd–kecskeméti vasútválalatjoknak ígért pártfogás biztató reményével bocsátá 

el”.1106 Kossuthba a „gőzmozdony nyikorogtatása és fütyültetése” s a nép pisszegése beléfojtotta a szót, ezt sosem bocsátotta meg a szolnokiaknak.1107 Az 1851-es kecskeméti 
                                                           

1098 (orváth Ferenc a: . 
1099 BKML. XXIX. . Táviratok -1957. 
1100 Majdán János : . 
1101 Pl. kecskeméti aluljáró felavatása . június . – KJM Történeti Dokumentációs Gyűjt. . . . 
1102 Orosz Károly : . 
1103 Felföldi Károly : . 
1104 Orosz Károly : . 
1105 Szikszai Mihály : . 
1106 Bagi Gábor : -27. 
1107 Bagi Gábor : . 
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alapkőletételen a „számos és gazdag terítékű ebédhez a székhely és a körülvevő vidékek 

legelőkelőbbjei hívattak meg, s a kettős ünnepet …  vidor kedéllyel és elégült bizalom 

pillantással a jövőbe ülték meg.”1108 Az ekkoriban megjelenő vasúti láz – mely csaknem minden települést megérintett – szellemében egyre izgatottabbá váló lakosság rendszeresen látogatta az építkezéseket, az ehhez fűződő kirándulásoknak valóságos szokásrendje alakult 
ki, a mostoha munkaviszonyok, halálos balesetek ellenére.1109 Az építkezések Kecskemét múltjának addigi legnagyszabásúbb munkálatai voltak, s maguk is látványosságszámba mentek, akárcsak a sokszínű, más vidékek, országok ruházkodási, étkezési szokásait képviselő pályaépítő munkások.1110  A készülő pálya mellé „naponkint számos nép tódult ki 

városunkból … . Valóban szép volt ott látni a népnek nem százait, hanem ezreit, városunk 

csinosabb, műveltebb részével tarka tömegekben hullámzani fel s alá.”1111 Már nyáron 
szervezni kezdték az átadó ünnepséget: „A már szinte kész vasúton ma érkezett hozzánk a 

KECSKEMÉT nevet viselő mozdony egész szertartással. Déltájban tömör sokaság lepé el a 

vasúton azon helyet, hol a pályafő leend, s különösen a kecskeméti szép hölgyvilág kettős 

virágfüzérként szegé be a pályaudvar két szélét.”1112 A megnyitás napján különvonat indult Pestről Félegyházára, számos prominens személyiséggel, majd visszaútban mintegy  órát tartózkodott Kecskeméten, nagy evés-ivásoktól, menetelésektől, zenekaroktól kísérve stb.1113 Az állomásokon a nép „nagy számban gyűlt össze, és ezen rájok nézve oly fontos megnyitó 

vonatnak megjelenése a néphymnus hangzataival és élénk örömkiáltással üdvözöltetett .”1114 

A kisebb építkezéseket is megünnepelték: a sertéshizlaldához vezető vágány átadásakor a vonat díszkapun haladt át a Rákóczi induló és éljenzés hangjaitól, szónoklatoktól, ebédtől kísérve.1115 A hév-ek újabb ünnepségsorozatot indítottak. A fülöpszállási vonal első vonatán számtalan városi és több állami elöljáró foglalt helyet, a „mozdony zászlókkal, virágokkal és 

zöldlombokkal feldíszített”. „)zsák állomáshoz érve, a lelkesült lakosság, nők, férfiak egyaránt, 

szűnni nem akaró éljenzéssel és zeneszóval fogadták a küldöttséget”, a díszvendégeket a „fehér 

ruhában megjelent leánykák csemege szőlőből készített igen szép csokorral lepték meg”. Este Kecskeméten hajnalig tartó bőkezű ünnepet szerveztek, Lestár Péter polgármester pedig úgy 
                                                           

1108 (orváth Ferenc a: .; (orváth Ferenc b: . – A kettős ünnep alatt azt értették, hogy az alapkőletételt összevonták őfelsége születésnapi köszöntésével. 
1109 Kos, Wolfgang 1984: 90-91. 
1110 Majdán János c: .; Sári Zsolt b: . 
1111 (orváth Ferenc a: . idézet a Magyar (írlap egyik . április végi számából  
1112 (orváth Ferenc a: . 
1113 Felföldi Károly : . 
1114 Pesti (írlap . )X. . 
1115 (orváth Ferenc a: . 
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fogalmazott: a vonal mentén „Magyar faj lakik, a mely megküzd azzal a homokkal és hiszi, hogy 

rövid idő leforgása alatt Magyarországnak paradicsoma lesz ez a vidék”.1116 A tiszaugi vasút megnyitóján is számos elöljáróság utazott a 11-kor induló vonaton, melyet a vasútállomáson villásreggeli előzött meg, majd a Szikra szőlőtelep megtekintése következett, 
este pedig a nagyállomástól alig  percre lévő (1948-ig üzemelt  Beretvás szállón hajnalig tartó vigasság kezdődött.1117 A lajosmizsei és kisnyíri vonalak megnyitását mintegy  fős ünnepi lakomával köszöntötték . január -én.1118 A tiszaugi Tisza-híd átadására, mely számos nehézség után 1929-ben készült el, Kecskemétről  vagonos zsúfolt vonat ment az érdeklődőkkel, a hídon a Lánchíd lobogóit,  magyar zászlót,  címert helyeztek el.1119  

A kisvasúti megnyitók a köznép bevonásával, békebeli hangulatban zajlottak. „(a embör lönne 

ez a vasút, szívesen köszönnénk neki, annyira vártuk.” – fogalmazta meg várakozásait egyik adatközlőm. A megnyitó előtt pedig a műszaki átadást vezetők sínautóját megállítva egy 
asszony így szólt: „Ugyan kéröm, mijé nem gyünnek az urak nagyobb kocsivaa, hogy mink is 

utazhatnánk má.”1120 „A szebb jövő örömünnepe volt a kisvasút megnyitása”, s „minden 

állomáson hatalmas tömeg fogadta az új élet kezdetét jelentő vasutat, virágokkal, 

bandériummal és boldog éljenzéssel” – írták 1928-ban a helyi lapok. A kisebb települések maguk is szép ünnepélyeket rendeztek: „Bugacmonostoron lovas bandérium és fehér ruhás 

lányok fogadták a vendégeket, az üdvözlőbeszédet Kókai )stván katolikus lelkész tartotta. …  A 

vonat  órakor ért Kiskunmajsára, ahol Kokován Károly főjegyző vezette a fogadóbizottságot. 

A helybeli dalkör, valamint a fúvós zenekar adott műsort.”1121 Később a kiskőrösi vonalon is nagyszabású ünnepélyeken méltatták az első kisvasúti szerelvényt, igaz, -tól egyre inkább a pártállami ideológiának megfelelő tézisek hangzottak el.1122 Páhiban például: „Úgy 

élt eddig Páhi az alföldi homokon, mint egy sziget, el volt zárva a várostól, a kultúrától, a 

fejlődés lehetőségétől. Ígérjük, hogy ezzel a csodálatos adománnyal igazán jó munkása lesz Páhi 

a szocializmus építésének” – szónokolt a főjegyző, majd a minisztériumi díszvendégek hosszas 
                                                           

1116 Kecskeméti Lapok XXV))). . november . 
1117 Kecskeméti Lapok XX)X. . október . 
1118 Kecskeméti Lapok . január . 
1119 Tóth Ernő : .; Kecskeméti Közlöny . október ., ., ., . 
1120 Kecskeméti Lapok . szeptember . - „A nagyobb falvak és tanyák népe úgy beszél már erről az 
időpontról, mint egy új honfoglalásról, amikor a gyéren lakott vidék parlagföldjei egyszerre termővé 
válnak és új élet költözik oda, ahol eddig elkeseredett és szomorú emberek laktak. A tanya élni akar és a 
tanya élni kezd!” 

1121 (orváth Ferenc : 70. 
1122 A vonatkozó cikkek megtalálhatók: Kecskeméti Lapok . X). .; Kecskeméti Lapok . X)). .; Bács-Kiskun Megyei Népújság . V. . jellemző idézet az utóbbiból: „(atalmas lelkesedéssel 
fogadták a falu dolgozói Pártunk e gondoskodását. A (orthy-korszaknak nem volt szüksége vasútra, a mi 
korunknak annál inkább.”  
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beszélgetésbe és poharazásba elegyedtek a néppel.1123 A tiszaugi hídnál a kunszentmártoni vonal megnyitóján . május -én Bebrits Lajos közlekedési miniszter vágta át a nemzeti színű szalagot.1124 1980-ban a Cegléd–Kecskemét–Kiskunhalas vonal villamosításának elkészülte alkalmából rendezett ünnepségen is sokan várták örömmel az első V -as villamos 

mozdonyt.1125 A vasút és a vasútvonalak évfordulói előtt is országszerte jubileumi ünnepségekkel tisztelegtek (például 1946-ban a magyar vasút  éves fennállásakor). A jelenkor felé haladva egyre sűrűbben felbukkan e folyamatok ellenkezője, a vasútmegszüntetés és az ehhez kapcsolódó társadalmi véleménynyilvánítás is. A vonatbúcsúztatás szokásáról Moldova György mellett többek közt (alas György írt a bodrogközi kisvasút kapcsán. A megszűntetés idején is napi több ezer utast szállító vonalak bezárását az utasok ablakokban égő gyertyákkal, integetéssel, a vasutasok koszorúval, kürtöléssel, durrantyúkkal, feliratokkal fogadták. A feldühödött, vigasztalan vasutasok még 
egy tehervonatot is kisiklattak a bodrogközi hálózaton, szabotázsakció keretében.1126 

Moldova szerint „az igazi vasutasokat sohasem lehet meggyőzni arról, hogy bármely 

vasútvonal megszüntetése indokolt lehet.” Hiszen „a vasútnak tekintélye volt, az autóbuszban 

nem bíztak az emberek, és kezdettől fogva nem akarták.”1127 Kecskeméten is történtek vonalbezárások, rövidítések, illetve a kisvasút a bezárást ugyan elkerülte, de súlyos ritkításokat szenvedett el hatásai jórészt a vizsgált korszak után következtek be . -ben felszámolták a Kecskemét-Átrakó–Rávágy tér közötti  méteres szakaszt a „Leninváros” Rávágy  lakótelep és a (alasi úti felüljáró építése miatt,1128 s a vasút kecskeméti végállomását a központtól  méterrel távolabbra helyezték. 1975-ben pedig a (etényegyháza–Kerekegyháza mellékvonal bezárása következett. A Rávágy tér bezárása a sajtóban visszhangtalan maradt (pedig nagy felzúdulást keltett az utasok részéről), ami jelzi, 

hogy 1961-ben még nem volt tanácsos nyilvános fórumon szembeszállni a döntéshozói akarattal. (asonlóképp szó nélkül hagyta a sajtó a kerekegyházi vonal felszámolását, noha az . január elején végbement eseményt nehezítette, hogy az Újév zord hideggel és havazással kezdődött, ami miatt a forgalmat átvevő buszok komoly késésekkel közlekedtek és több súlyos baleset is történt ekkoriban. 
A megszüntetés előtt álló vonatok lassúságáról egyre több negatív vélemény, anekdota, vicc szültetett: „ha gyorsan akarsz Nyíregyházára érni, a vonat helyett jobban jársz, ha gyalog 
                                                           

1123 Kecskeméti Lapok . X)). . 
1124 Bács-Kiskun Megyei Népújság V)). . május . 
1125 Petőfi Népe XXXV. . december . 
1126 Moldova György : - .; (alas György : -48. 
1127 Moldova György : ., -289. 
1128 (orváth Ferenc : . 
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indulsz el.” „Nem tudna egy kicsit gyorsabban menni, mozdonyvezető úr? – Dehogynem! Csak az 

a baj, hogy szolgálat közben a mozdonyon kell maradnom!”1129 A gyenge felépítményű, -ben megszüntetett kerekegyházi vasútvonalon az utazósebességek például 21-25 km/h-ra 

estek vissza az utolsó évtizedekben. Visszaemlékezések szerint egy tréfás kedvű diák „a 

szerelvény mellett futva végezte napi edzéseit a nagy atlétikai versenyekre készülve”.1130 A gyorsáruk – posta, mozifilmek, élesztő, romlandó élelmiszerek – már a -as években elpártoltak a mellékvonalaktól.  A legtöbb megszűnés országszerte 1970-  között zajlott le. A vasútmegszűntetések hatására általában növekedtek az utazási költségek a buszjegy drágább és az autóbusz többnyire hosszabb úton éri el a célt , a szállított áruk költsége is nőtt ez kihatott a bolti árakra , a népesség elöregedett, elköltözött. A buszok komfortja alacsonyabb vécé, váróhelység nem jellemző , a helyi nyersanyagra települt üzemek leálltak, távolabbi vasúti szállítások esetén pedig az átrakás pluszköltséget okozott, töredékére csökkent a piacozás, szűkültek a piaci vonzáskörzetek, változtak az ingázási körzetek.1131 Mint több fejezetben láttuk, a vasutak sokat tehetnek az érintett vidékek elszigetelődése, elnéptelenedése ellen, megszűnésük tehát ennek ellenkezőjét indítja el.1132 Az egykor pezsgő, műemléki értékű állomások környezete és épületei az állandó, majd időszakos szolgálat megszűnésével gazdátlanná váltak, a szolgálati lakásokat felszámolták, a várótermeket lezárták, ablakaikat bedeszkázták, vagy elbontották őket, a kitérővágányokra, szemaforokra, félreállított teherkocsikra nagyrészt a fémgyűjtők vetettek szemet. Jobb esetben a Köznépi építkezés fejezetben leírt sorsra jutottak.  A kecskeméti kisvasúton csak tervezték a forgalom megszűntetését, de akkor még elmaradt, ám Szegeden például 1975. szeptember 1-jén szűnt meg a közlekedés, s bár a párhuzamos buszok részben gyorsabbak voltak, a legtöbb viszonylatban lényegesen rosszabbak lettek a mozgáslehetőségek, ami a vasúttal érkező innovációk visszaesését és elvándorlást indított meg a tanyákból.1133 (ozzá kell tenni, hogy a megszüntetetések miatti megtakarításokból vált lehetővé más, működő vonalak felújítása, korszerűbb közlekedési lehetőségek kiépítése.1134 A fővonalak és a gyorsvonati közlekedés is sokat fejlődött a -es években. Sajnos azonban többnyire egyébként is leszakadóban levő területeket érintett a negyvenegynéhány hév-vonal 

                                                           

1129 Orosz )stván : ., . 
1130 Petőfi Népe . . . – Saját gyűjtés: „Sétál a paraszt bácsi a sínek mellett a faluba, melléér a 
kisvonat. Odakiált neki a vezér: – Jöjjön, Jóska bácsi, ugorjon fel, elvisszük! – Most nem mék, köszönöm, 
mert sietek!” Merók János  
1131 Erdősi Ferenc a: -660. 
1132 Sári Zsolt b: . 
1133 Engi József : -453. 
1134 Andó Gergely : -122. 
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bezárása ha egy területnek jól megy, a vasútnak is jól megy, és fordítva .1135 A kerekegyházi vonal megszűnésekor a forgalmat fokozatosan terelték át közútra, a buszsűrűség kielégítő 
volt.1136 Ennek ellenére itt is megjelentek a buszok kényelmetlensége miatti feszültségek és 
terjedtek a vonalmegszüntetéseknél szokásos legendák „a téeszelnököt zavarta a sípolás”,1137 rokoni szálak szerepe, például „Csanádi György sógora a Volán vezérigazgatója” stb.)1138 A vasútmegszűntetések – és ezen belül a kecskeméti kisvasút ideiglenes továbbélésének – hátterében az állt, hogy az országos arányhoz képest lassan gyarapodott a portalanított főközlekedési utak hossza, a tanácsi utaknak pedig elenyésző része volt burkolt. Buszközlekedés a rossz utak és a közlekedési vállalatok szervezetlensége miatt az 1950-es évekig gyakorlatilag nem volt, illetve a MÁVAUT fakaruszai és platós teherautói ekkoriban még nem jelentettek reális versenytársat a vasútnak.1139 A települési utaknak továbbra is 
kevesebb, mint 5%-a volt szilárd burkolatú, ráadásul elenyésző volt a tanyavilágbeli kövesutak aránya.1140 Az utazóközönség így alternatíva híján szükségből elviselte a kényelmetlenségeket, kezdetben „örültünk, hogy egyáltalán jár a vonat”; később pedig a fentebb vázolt szokásokkal tették élhetőbbé.1141 A vonatok nagyrészt megbízhatóan jártak, a napi vonatpárok száma még növekedett is, a jegyárak nem nőttek.1142 1981-ben még  000 utazást regisztráltak a két kisvasúti vonalon.1143 A vasút mégis fokozatos versenyhátrányba került, például a kis állomásokon is -  dolgozó teljesített szolgálatot, ami jelzi a mellékvonalak egyre kisebb hatékonyságát, elavult technikai feltételeit az -as évek 
VATUKI-vizsgálatai szerint Magyarország teljes  éves beruházási terve sem lett volna elég a  km mellékvonal felújítására . Később mindez mellesleg fokozta a munkanélküliséget. 
                                                           

1135 Kubinszky Mihály – Nagy Tamás – Turóczy László : . 
1136 Szappanos Albert 1975: 101. 
1137 Balázs Géza : . – A Cegléd–Csemő–(antháza vonal kapcsán 
1138 T. (ámori Ferenc főszerk . : -55. 
1139 A közúti áruszállításra jellemző volt, hogy az AKÖV Autóközlekedési Vállalat  kecskeméti alközpontjának flottáját az -es években döntő többségben még szekerek alkották. 
1140 (erczegh Károly : .; Tóth László : -40. 
1141 )spálovics Jánosné 
1142 Az ország többi kisvasútja is hasonló helyzetben volt a korszakban, így számos párhuzam vonható, például az egykor igen jómódúnak számító Bodrogközzel: „A bodrogközi vasút építésének idején a 
térségben közutak nem voltak. Mezei és földutak kötötték össze az egyes településeket, tanyákat. 
Különösen ősztől tavaszig a kisvasút volt jóformán az egyetlen megbízható közlekedési és szállítási 
eszköz.  után épültek ugyan közutak, tény azonban, hogy a közúti közlekedés nem vehette föl a 
versenyt a kisvasúttal, mert az időjárástól és évszakoktól függetlenül, rendszeres járataival kiérdemelte a 
lakosság elismerését. Téli időben a széntüzelésű kályhák megfelelő légkört biztosítottak a kényelmes 
utazáshoz. Az emberek a vasút megbízhatóságához igazították ügyes-bajos dolgaik intézését és munkába 
járásukat, nem beszélve arról, hogy terjedelmesebb csomagok szállításának sem volt akadálya.”  (Halas György : -28.) 
1143 (orváth Ferenc : . 
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1968-ban kidolgozták a Csanádi György közlekedési- és postaügyi miniszter nevével fémjelzett közlekedéspolitikai koncepciót,1144 vagyis „költséghatékonysági szempontból” felülbírálták a létező közlekedési vonalakat és szerepelosztásukat.1145 Megállapították, hogy leggazdaságosabb, ha a vasút a tömeges, nagy távolságú áruszállítást végzi, a közutak pedig a rövidebb távú, főleg helyközi forgalmat bonyolítják le; hiszen az elemzések szerint a vasúthálózat  százalékán bonyolódik az áruforgalom kilenctizede. Eszerint Magyarországon több mint  km vasútvonalat terveztek megszüntetni,1146 a közút- és buszhálózatot, valamint a teherautó-forgalmat pedig ugrásszerűen fejleszteni. Mindez jórészt meg is történt, sokfelé jelentős hálózati és mobilitási veszteségeket okozva pl. Veszprém–Alsóörs , néhol azonban alternatíva híján például a kecskeméti kisvasút vonalain is  a forgalom átterelését későbbre halasztották, minden további fejlesztést befagyasztva.1147 A közlekedési koncepciót később kemény, társadalmi szintű kritikával illették.1148 Az útépítések második hulláma által -re a legtöbb település bitumenes bekötőutat kapott, megugrott a lakossági személygépkocsi- és motorkerékpár-állomány,1149 s a megye valamennyi települését elérték a kiemelt állami támogatású, menetrend szerint közlekedő autóbuszok, sűrűségük a vasút rovására nőtt. Az 1980-as években a helyi érdekű szállításban is döntő többségbe került a motorizáció a korábban megszokott fogatolást kiszorítva. Bács-Kiskun megyében az országos átlag fölé emelkedett a személygépkocsik száma -ben 

                                                           

1144 Balázs Géza : . 
1145 Frisnyák Zsuzsa, a közlekedéspolitikai koncepciónak alapvető fontosságot tulajdonítva, egyenesen a tárgyalt korszak kettébontásával él: „szovjet modell” - , túlterhelt vasút, fejlődő közút, politikai irányítás  és „közúti közlekedés kora”  óta, motorizáció, piaci verseny, városokat eluraló autók . Frisnyák : XX-XX))).  Ezen korszakolás társadalmi szempontú alkalmazhatósága kérdéses.  
1146 Balázs Géza : . 
1147 Bács-Kiskun megye vasúti közlekedésének előnyös helyzete a -es évek újabb vonalbezárási hullámáig megmaradt. A  ezer lakosra jutó vonalak hossza km, zárójelben a megyék ranglistáján elért helyezés : : ,  . , : ,  . , . ,  . . Erdősi Ferenc : -656.) 
1148 Magam a mára szinte átláthatatlanná duzzadt vitában Erdősi Ferenc véleményét tekintem a leghitelesebbnek. Eszerint a vonalfelszámolás „csupán a MÁV vállalati veszteségét csökkentette 
valamelyest, miközben az érintett területek legtöbbjében a termelés gazdaságosságát és a lakosság 
anyagi helyzetét rontotta az összehasonlíthatatlanul drágább közúti közlekedésre utaltsággal.” A negatívumok átterhelődtek az érintettekre, az országrészek, települések további differenciálódását 
okozva. Erdősi  pontban gyűjtötte össze a megszűnések hátrányait Erdősi Ferenc 1985: 657-660.) – Többen dokumentálták, hogy más kisvasutak is jól szolgálták a térség népességének igényeit, fejlesztésük esetén ez továbbra is fenntartható lett volna, illetve megszűnésükkor botrányok sorozata játszódott le: a jelentős utasforgalmat a buszok nem tudták elhordani, szabotázscselekmények zajlottak, a bezárás napján jelentős volt a rendőri készültség stb. Moldova György : -289.; Balázs Géza : - .; (alas György . -48.) 
1149 A motorizáció dinamikus növekedése a fenntartási költségek folyamatos emelkedése ellenére zajlott le, ami presztízskérdések mellett a jelentősen színvonalasabb közlekedési lehetőség iránti fokozódó igényre utal; a -es évek közepétől évi  ezer új jármű állt forgalomba, ami az ingázási lehetőségek, értékesítés további szélesedéséhez vezetett. Valuch Tibor : .  
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1000 lakosra 113 db jutott);1150 valamint a megye máig első helyezett a kerékpár- és 
motorbicikli-sűrűség szempontjából. A külterületi lakosság aránya is Kecskemét környékén a 

legmagasabb: a tanyák közlekedését elvben buszokkal tervezték megoldani, valójában igyekeztek mesterségesen leépíteni a tanyákat. 

Mindez azt a – vizsgált korszakon túlmutató – folyamatot eredményezte, hogy alig húsz év alatt a kisvonat a térség legmodernebb, leggyorsabb járművéből a legkorszerűtlenebbé s legkevésbé praktikussá vált. Előbb a mobilitásban élenjáró társadalmi csoportok, majd az eseti utazók, aztán a kisvasút légköréhez jobban hozzászokott, nehezebben változtató rendszeres utasok is választások elé kerültek. Az intermodalitás, tehát a vasúthoz egyéni közlekedéssel való ráutazás a relatíve kis távolságok miatt a legkevésbé lett volna kifizetődő, ezért legfeljebb esetileg volt megfigyelhető kerékpár, motorkerékpár . Mindezek következtében  és  között az utasforgalom csökkenése %-os, a teherszállításoké 
95%-os volt, utóbbi tehát gyakorlatilag megszűnt; a diákok főleg az autóbuszt, a dolgozni, bevásárolni, szórakozni járók nagyrészt egyéni közlekedési eszközöket választottak, a kisvonat utazóközönsége pedig, néhány eseti kivételtől eltekintve, fokozatosan elöregedett.  A csökkenő forgalom és bevétel a vonatpárok további csökkentéséhez vezetett, ráadásul a megmaradt vonatok menetrendjét is az elnagyolt összeállítás jellemezte.1151 Az állomások 
lepusztultak, s az utasok, ha tehették, egyenest kikerülték őket. Az egykor oly meghatározó, vonattal zajló piacozás jórészt megszűnt, a tanyavilágból erősödött az elvándorlás, a kisvonat formálta közösségek széthullottak, a jegyekkel való feketézés egyre inkább előtérbe került, a vasutasok egykori figyelmessége megkopott, az utas–vasutas kapcsolatok kivesztek. A kisvonat nem szűnt meg, az említett okokból kifolyólag az -es évekre mégis gyakorlatilag jelentéktelenné vált a használata. Évtizedes társadalmi vitát generál az a kérdés, hogy a szolgáltatási minőség elhanyagolása vezet-e az utasok elpártolásához, avagy fordítva, a csökkenő utasszámot követi-e a leépítés. A korszak végén erősödött fel a vasútnosztalgiának nevezhető folyamat, cikksorozatokkal,1152 

nosztalgiautakkal, közéleti személyiségek, vasutasok, vasúttörténészek tiltakozásával, 
                                                           

1150 A személyautók száma országszerte -ban átlépte az egymilliót, -re megközelítette a kétmilliót. :  db, :  db, ezek állapota is jórészt leromlott, :  db, 65: 

99395 db, 1970: 238563 db, 1975: 568259 db, 1980: 1013412 db, 1985: 1435937 db, 1990: 1944553 db  Frisnyák Zsuzsa : passim  
1151 Frisnyák Zsuzsa nem talált bizonyítékot arra, hogy a bezárásra ítélt vonalak menetrendjét készakarva úgy állították össze, hogy munkába, iskolába, piacra járásra ne legyen alkalmas. Frisnyák 
Zsuzsa 2011: 73.) Ez azonban könnyen cáfolható a munka- és iskolakezdéseket az első vonatok érkezésével összevetve, illetve a közoktatási és munkaidő végétől a következő vonat indulásáig lévő túlságosan nagy időszakaszt figyelembe véve. 
1152 Erdősi Ferenc és Kovács Árpád cikkei után Erdősi Ferenc – Kovács Árpád .  Balázs Géza 
1988-ban kiemelte: a kisvasutak kisebb közösség igényeit szolgálják elsődlegesen”, ugyanakkor csak 
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szerepvállalásával, a megmaradt ipartörténeti értékek megmentésére való buzdítással.1153 A kecskeméti kisvasút kapcsán szó esett az ésszerűsítési lehetőségekről: a menetrendi struktúra javításáról, szárnyvonal építéséről a bugaci Pásztormúzeumhoz, térségi-regionális vasúttá szervezésről, használt anyagokból történő felújításról. E hangok, bár az 1990-es években, majd -ben, a végső bezárás idején újra felerősödtek, a hálózat megtartásának eredményével – miként országszerte – ritkán jártak kivétel például a Bakonyvasút megmentése .1154 

 

VIII . A VASÚT) KÖZLEKEDÉS NÉPRAJZ) (ATÁSA)  VÁLTOZÓ KOROK TÜKRÉBEN  

 

VIII. 1. Korszakolási lehetőségek 

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 is jellemzik őket. Számolni kell földrajzi különbségekkel is, például a vasút nyugat-európai szintű fénykora a . század végén, itthon egy-két évtizeddel később következett be.1155  

                                                                                                                                                                                

felső látószögből lehet kicsiny. (iszen annak a településnek, amelyen keresztülhalad, ez a kisvasút a fő 
vasút, az a kapocs, mellyel a nagyvilághoz kötődik.” Balázs Géza : .  
1153 Csupán utalok rá, hogy a ,  számú gőzös, az ún. Bugaci Kispöfögő 1984-től Nagy József szegedi és Lovas Gyula soproni vasúttörténész szervezésében közlekedett minden augusztus -án a kisvasút -i megszüntetéséig; -tól a VTA létrehozta az azóta megszűntetett Kecskeméti Kisvasúti Járműskanzent; -ben Jakabszállás állomás épülete helyi védettségű lett; több alapítvány is figyelemre méltó teljesítményt fejtett ki legalább a bugaci szárnyvonal megmaradásáért. 
1154 Jelentős, innovatív zöld projektet dolgozott ki az Élő Mini-Világ Környezetvédelmi Alapítvány 
(http://www.elominivilag.hu/work/kecskemeti-kisvasut/ - letöltés: . január . , továbbá rendszeresen foglalkozik az újraindítás kérdésével a Kisvasutak Baráti Köre, a szegedi VTA és a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány. 
1155 A zónatarifa bevezetése előtt az egységnyi évi utasszám az angliainak / -öde, a teherforgalom 
1/6-a volt. 1865-  között az utasok száma -szorosára, az utaskilométer -szeresére, az áru mennyisége -szörösre, az árutonnakilométer , -szeresére nőtt. (azánkban egészen –1980-ig növekedett a vasúthasználat majd a személyforgalom mintegy felére, az áruszállítás harmadára esett 
vissza). E folyamat Nyugat-Európához képest mintegy két évtizedes időveszteséggel zajlott, például Ausztriában és számos más nyugati országban -  táján tetőzött a vasúti szállítás. Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 90- .; Czére Béla a: .; Közlekedési és (írközlési Adattár -67.; 

Közlekedési és (írközlési Évkönyv - .; Közlekedési Évkönyv .; Magyarország népessége és 
gazdasága .; Mitchell, B. R. .  

http://www.elominivilag.hu/work/kecskemeti-kisvasut/
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Mesterséges hatással voltak a népi használatra a vasútpolitikai intézkedések, például a 

zónatarifa (1889): már bevezetése első évében igen jelentősen megmutatkozott a forgalomnövekedés, ekkortól lett „emberek tömegeinek életélménye a vasúti utazás, s a vasút 

nyújtotta mozgásszabadság”, ezután lehet tömeges vasúthasználatról beszélni.1156 Elöljáróban kiemelendők a Frisnyák Zsuzsa által a különböző korszakok utazási lehetőségei és mentalitása kapcsán megfogalmazott gondolatok. A vasút kora előtt – írja – az emberek jelentős helyhez kötöttsége volt tapasztalható, a parasztság mellett a katonaság, 
mesterlegények, diákok nagy része is gyalogolt, a haladás maximumát a lovaglás jelentette, de így is csak napi -  mérföldet lehetett megtenni. Az utazás ráadásul jelentős szervezést, szívességet, kommunikációt igényelt. Az első vasutak megépülésével az utazás ideje és kockázata csökken, ám Frisnyák szerint még csak a tehetős, nyílt szellemű emberek ismerik fel a vasút előnyeit. A századforduló évtizedeiben válik a vasút sikere átütővé, és az áruszállítás után fokozatosan a személyszállítás is fokozódik: a migráció, bevásárlás, turizmus mellett a kényelmességből adódó, passzióból való utazgatás is megjelenik. A vasúti rendszer egyre tökéletesebb, ugyanakkor a sebesség iránti igények még szerények, és még ekkor is többen maradnak a gyalogos vagy szekeres közlekedésnél.1157 Általában ugyanis a kényelem is másodlagos szempont, a széles köznépi rétegek többre értékelik az olcsóságot.1158 A két világháború között már igény mutatkozik a sebességnövelésre, az emberek egyre inkább tökéletes üzemet várnak el és már a legkisebb hibánál, késésnél felzúdulnak. 
 A vasút által hordozott innovációk megjelenése lassabb a vártnál, például a köznépi szállítás rendszeresedése, vagy az utcák kövezése, világítása csupán évtizedekkel a vasút megindulása után következik be.1159 1871-ben Kecskeméten,  évvel a birodalmi fővonal kiépülése után még komolyan felmerül, hogy lóvontatású városi vasutakat építsenek azért, hogy rossz időjárási körülmények közt is közlekedni lehessen legalább a sertéshizlaló, a Főtér, az 

                                                           

1156 Frisnyák Zsuzsa: : .; Pesti Napló . július . - Kecskeméten másfél éves csúszás volt az 
OMÁV miatt, s csak . október -jén lépett életbe, mintegy  %-os, még esetenként nagyobb árcsökkentést, és egyből többszörös forgalomnövekedést eredményezve. Kecskeméti Lapok XX))). . augusztus ., . október .  
1157 Frisnyák Zsuzsa : )))-X)).; Frisnyák Zsuzsa c: . 
1158 Ezt példázza többek közt a . század eleji  tonnás teherkocsik „Negyven ember vagy hat ló” 
felirata. 
1159 „Utczáink épen olyan sötétek, s esős időben épen olyan sárosak miként azelőtt, midőn még a vaspálya 
helyén szőlőt termesztett a kecskeméti lakos… És ezen hiány városunkban a vasút megnyíltával még 
inkább érezhető, főleg azon utczákon, melyek a vaspályához vezetnek ki.” Budapesti (írlap . január  – „Éppen a Nagykőrösi utcza a  városnak egyik azon utczái közé tartozik, a mely essőzések 
alkalmával, különösen ősszel és tavasszal minden gyakori tatarozás dacára, alig átgázolható 
sárzagyvalék s annyival inkább kívánatos volna ennek kikövezése, minthogy most már ez a  városnak 
azon fő utczája, mely a  főpiaczról a vasúti indóházhoz kivezet” Szilágyi Tibor : .  
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indóház és a gőzmalmok között.1160 Az első világháború után pedig egyáltalában is lelassult a technikai fejlődés és hatásrendszer. Frisnyák Zsuzsa szerint az ekkor épülő hév-ek segítik ugyan a távolsági forgalomba való bekapcsolódást, urbanizációs hatásuk azonban már elmarad, nem indítanak új fejlődési folyamatot.1161 Erdősi Ferenc szerint pedig a mellékvonalak későbbi megszűnésének is egyik oka, hogy kései kiépülésükkel már nem tudtak akkora befolyást gyakorolni az érintett területre, mint a fővonalak, így csak a közlekedés -15 %-a zajlott rajtuk.1162 A lassú kiteljesedésre hiteles magyarázatot nyújt Erdősi Ferenc közlekedési eszközök életciklusaival kapcsolatos elmélete, aki a lappangás – áttörés – csúcspont – telítődés – 

verseny – visszaesés – új technikák árnyékában élés folyamattal jellemzi a postakocsi, a gőzmozdony, a vasúti mellékvonalak stb. életciklusait. Más kifejezésekkel a növekedést telítődés, majd zsugorodás és végfázis követi. (Utóbbiban a vasúton csak a jelentős kedvezményeket igénybe vevők, illetve a „kényszerutasok” maradnak.) Az új eszköz azonban nem mindig szorítja ki a régit, illetve sokáig párhuzamosan élhetnek, mint a . század közepéig a szekér és a vonat, napjainkban a vasút és autó. Egy-egy innováció szerepe életciklusai folyamán ki is bővülhet, a távíró például a vasút után a lakosság szolgálatában is állott. Erdősi utal a Kondratyjev-ciklusokra is, vagyis hogy a közlekedési találmányok a 
modern korban mintegy félévszázados hullámokkal követik egymást: a gőzhajót a vasúthálózat, ezt a villamos távvezeték-hálózat követte, majd következtek az autóutak s 

napjainkban a fénykábelek egyre bonyolultabb és összefonódottabb rendszerei.1163 

A háttérben a vasút néprajzát végigkíséri a vasútpolitika is. A vasúttörténeti-történelmi közelítések hőskorról , fénykorról , a két világháború közötti korról  és a szocializmus vasútjáról  beszélnek.1164 Ezen alapul Frisnyák Zsuzsa vasútpolitikai tényezők szerinti korszakolása is: a „közlekedési vállalkozások kora” -1867); a „vasút kora”, ezen belül magánvasutak -189  és államvasutak kora -1919), a „közlekedési verseny kora” (1920-1944), „szovjet típusú modell” (1945-1968), „közúti közlekedés kora” (1969-).1165 Majdán János friss közlekedési monográfiájában egy még tovább finomított korszakolást alkalmaz, átlagosan -  éves szakaszokat jelölve ki  és  között, a közlekedéstörténet és a magyar történelem lényeges eseményeit szerencsésen 
                                                           

1160 Szilágyi Tibor : . 
1161 Frisnyák Zsuzsa : X))). 
1162 Erdősi Ferenc a: .  
1163 Erdősi Ferenc a: -41., 305-306. 
1164 Mezei )stván szerk.  :  -17. 
1165 Frisnyák Zsuzsa : )). 
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ütköztetve.1166 Társadalmi–gazdasági–néprajzi szempontból ez a közlekedéstörténeti súlypontokra koncentráló rendszerezés csak másodlagosan hasznosítható, mégis több történelmi-politikai tényező áttételesen a népéletre is hatott. 

Kezdetben a birodalmi érdekeken alapuló Bécs-központúság szabta meg a vasútépítést, a fővonalak exportcélból létesültek; a vidékek saját érdekei inkább csak 1880-tól, a hév-ek idején jelentek meg.1167 A korai szerzők is kiemlítik az 1867-es esztendő, az államvasutak megalakulásának fontosságát.1168 Ezt követte a vasút egyeduralma: 1911-ben még úgy fogalmaz a kereskedelemügyi miniszter: „Nálunk a forgalom fogalma csaknem azonos a vasút 

forgalmával.”1169 Magyarországon európai viszonylatban is sűrű vonalhálózat épült ki, igen jelentős állami támogatással,1170 az úthálózat fejlesztése ennek megfelelően vasútcentrikus: a vasútállomásokhoz és kikötőkhöz létesítendő hozzájáró utak kiépítése az elsődleges 
feladat.1171 A Horthy-rendszerben már mesterségesen védik a vasút versenyelőnyét: nem engedik a vasút járta útvonalakon magánfuvarozók megjelenését,1172 és a vasutat a nemzet érdekében munkálkodó intézménynek tekintik.1173 Ellene dolgozik ennek a MÁV világválság 
miatti nyílt vagy burkolt áremelése,1174 melynek következményeként előbb csak panaszos hangok hallhatók a szállítási lehetőségek fogyásáról, majd ténylegesen újra társzekerek hosszú sorai indulnak a nagyvárosokból a fővárosba.1175 (Ezekben az években a vasúti szállítás újra az összes szállításoknak csak felét biztosította.1176) Az újabb hév-építések még 
1918-ban elakadtak, a hév-vonalak és magán-kisvasutak közti átmeneti megoldásként hozták ezért létre a városi építésű és üzemeltetésű kisvasutak rendszerét Cegléd, Szeged majd Kecskemét .1177 A Kecskeméti Gazdasági Vasút a világválság idején el is kerüli a direkt megszorításokat, nem mondanak fel senkinek, legfeljebb ideiglenesen szüneteltetik a munkaviszonyt, és földosztásokkal, kirándulóhelyek létesítésével, motorkocsikkal való modernizálással, menetidő-csökkentéssel, a szabadjegyek számának csökkentésével, vásári 
                                                           

1166 Majdán János . 
1167 Eisenbahnkarte von Österreich .; Erdősi Ferenc b: . 
1168 Csikvári Jákó -83: II. 4-5. 
1169 Frisnyák Zsuzsa : . 
1170 Eisenbahnkarte von Österreich .; Ausztria – Magyarország közlekedési térképe .; Erdősi 
Ferenc 1985a: 650. - Kecskemét helyzete ezen belül is igen előnyös, eleinte azért, mert közel s távol nincs más vonal, később pedig, mert különösen sűrű itt a hálózat. 
1171 Malina Gyula 1888: 110-112., 114., 175. 
1172 Frisnyák Zsuzsa : . 
1173 Trianon után a magyarság ápolása is igen hangsúlyos volt: „Körülöttünk egy nép sem tud meglenni a 
magyar állam által épített vasutak nélkül. Az elszakított területeken a sínek testén ott maradt acélbetűk 
örök mementóként figyelmeztetnek mindenkit a vasútvonalak magyar alkotására .” Belitzky János előszava – Miklós )mre 1937: IV.) 
1174 Például kövezetvám, sorompóvám az állomáson tárolt árukra kivetett adónemek  
1175 BKML. )V. /a. . ., .; . .; Frisnyák Zsuzsa : . 
1176 Szemők Béla : . 
1177 Kaán Károly : -318. 
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és idegenforgalmi tarifakedvezményekkel emelik az utazási kedvet és csökkentik a kiadásokat.1178 A szocializmusban is számos politikai lépés kedvez a vasútnak: fejlesztések a pálya az egyik utolsó nagyobb építkezés a Lakitelek-Kunszentmárton vonal, javarészt kézi munkaerővel , kocsipark, vontatóállomány területein, kiterjedt kedvezményrendszer, harminc éven át nem emelkedő jegyárak, a magánfuvarozók helyzetének ellehetetlenítése; ugyanakkor jelentős az általános visszásságok és -tól a közlekedésfejlesztési koncepció hatása.1179 A vasút történetét és néprajzát számottevően befolyásolta a két nagyobb vasúthossz-csökkenés is Trianon idején  ezerről  ezer  és a közlekedésfejlesztési koncepció következtében  ezerről  ezer .1180 A vasúttörténeti szakirodalmat tanulmányozva könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy a vasúti népi közlekedés valamikor a -  század fordulóján élte csúcspontját, ez azonban valójában csak néhány kézzelfogható vasúti innováció terjedésére igaz. Mivel az 

1950-es évektől a szervezett közúti szállítás tehergépkocsi, autóbusz , az -es évektől 
pedig az egyéni közúti közlekedés járművei is mind meghatározóbbá váltak, több-kevesebb időeltolódással a köznépi szállításban is, ezért a köztudatban ezért az a pontatlan kép alakult ki, mintha ebben az időszakban a vasút már erősen csökkenő szerepet töltött volna be. Valójában éppen az általános eszközváltás előtt, illetve vele párhuzamosan érte el hazánkban a vasúti közlekedés a maximumát.1181 A sűrűsödő, modernizálódó közlekedési hálózat a helyi társadalmak életét ekkor szőtte át legteljesebben, korábban sosem tapasztalt mértékű köznépi mobilitáshoz vezetett; egyéb radikális életmódbeli változásokhoz igazodva újabb hatásokat fejtett ki az eredetileg elsősorban mezőgazdaságból élő mezővárosi-tanyasi társadalom gazdálkodására, valamint kulturális és társadalmi életére, vidék és város viszonyára is. A néprajzi szakirodalom mégis csupán alig, inkább a rokon tudományok 
foglalkoztak a tartósan magas szintű helyközi és távolsági ingázással járó társadalmi 
                                                           

1178 BKML. IV. 1903/a. 1933. 76.; 1934. 126. 
1179 Szemők Béla : .; Erdősi Ferenc a: .; Frisnyák Zsuzsa : .; Mikulás Gábor 
2000: 4. 
1180 Magyarország népessége és gazdasága . 
1181 A vasúti személyszállítás maximuma -ben volt évi  964 00  fővel :  875 000, 

1990: 210  . A vasúti áruszállítás maximuma  évvel később, -ban következett be: 

129  t :  , :  . Mindez néhány évnyi eltéréssel az összesített közlekedési maximumokkal is egybeesik közúti áruszállítás :  755 000 t (1950: 50 000 000 t alatt, 1990: 

118   t; közúti személyszállítás: :    fő . Az egy lakosra jutó közhasznú távolsági személyszállítási teljesítmény -ben érte el maximumát,  km/utas mennyiséggel, ebből a vasút , a közút , a vízi közlekedés  km-rel részesedett. A legtöbb utazás rövid távon, -30 km távolságra irányult, növekvő távolságövenként fokozatosan csökkent. Személyvonattal csaknem húszszor annyi utas közlekedett, mint gyors- és sebesvonatokon, illetve . osztályon mintegy tizenötször annyian, mint . osztályon. Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen. ,; 
Közlekedési és (írközlési Évkönyv -1980.) 
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feszültségekkel,1182 a szovjet szocialista berendezkedésű vasút, illetve általában a közlekedéspolitika bizonyos társadalmi kihatásaival,1183 valamint a „fénykor” idején 
drasztikusan végrehajtott közlekedéspolitikai koncepció társadalmi következményeivel.1184 Általánosságban egyetérthetünk Balázs Géza korszakolási kísérletével, mely szerint a . század a vasút felvirágzásának, a . sz. ). fele fénykorának, kiteljesedésének időszaka (ezt az időszakot azonban a szükséges megszorításokkal jómagam kitolnám az -es évekig . A 20. sz. )). felében pedig már a motorizáció, kényelmi szempontok előretörése miatti megtorpanás, visszaszorulás zajlik népi használatban inkább csak az -es évektől). A . sz. elején újabb szerepátrendeződés következett be; a szupervasutak és egyes elhanyagolt vonalak, 

valamint a vasútromantika recens egymás mellett élése mutatkozik.1185 Egyes táji–társadalmi jellegzetességektől függően persze a fejlődés ívében és kronológiájában esetenként több évtizedes eltérések is előfordulhatnak.  
Azonos kistájon belül is egyébként évszázadnyi különbséggel végbemenő jelenségek zajlottak szorosan egymás mellett. A megszűnt bodrogközi kisvasúton, Sátoraljaújhelyen például 
1964-ig volt olyan kézi kezelésű fordítókorong, hogy a gőzmozdonyok fordításánál az utazóknak is közre kellett működniük.1186 Kecskemét óriási tanyás határában még az 1950-es évek elején is épültek vasútvonalak, és a megyében másutt is terveztek hiánypótló vonalakat, néhány évvel később viszont már a vonalmegszűntetések, pályarövidülések és menetrendritkítások kerültek túlsúlyba.1187 E speciális helyzet értelmezéséhez Den (ollander . század közepi elméletének újragondolása nyújthat fogódzót. Az elmaradott, frontier-helyzetű, egyfajta határállapotban rögzült tanyavilágban változtató erők hiányában fejlődés alig volt észlelhető, ahhoz fejlett közlekedésre, a gazdaság integrációjára, komplex tájtervre lett volna szükség.1188 A kisvasutak kiépülése és az ehhez kapcsolódó gazdasági-életmódbéli változások az elmaradott vidéken jelentős technikai innovációnak számítottak, ami választ ad 
                                                           

1182 Böhm Antal – Pál László ., Valuch Tibor : -71. 
1183 (iánypótló forrásgyűjtemény, részletes bevezető tanulmánnyal: Frisnyák Zsuzsa .; részletes, vasútpolitikai, vasúttörténeti összefoglaló, ám csupán érintőleges társadalomtudományi szempontrendszer: T. (ámori Ferenc . 
1184 A leginkább tárgyszerű elemzések a valamely oldalról elfogult munkák közt Balázs Géza ., Erdősi Ferenc . előbbi néprajzi, utóbbi közlekedésföldrajzi, gazdaságföldrajzi közelítéssel, de hasonló konklúzióval  
1185 Balázs Géza : . 
1186 (alas György : . 
1187 1951. V. 18-án adták át a Kecskemét-Kiskőrös közötti keskeny nyomtávú vonal utolsó, Kaskantyú-Kiskőrös szakaszát, . V. -án pedig a Lakitelek–Kunszentmárton vasútvonalat; tervezték továbbá 
a Kalocsa–Baja vonal megépítését, mely az autóbuszos viszonylatok miatt gumivasút néven vált ismertté. Majdán János : .  -ben már megszűntették a rövid, de fontos forgalmi szerepű Kecskemét Rávágy tér–Átrakó szakaszt, a gyenge felépítményű kerekegyházi vonalon pedig -ben számolták fel a vonatközlekedést. 
1188 Den Hollander, A. N. J. 1980: 97. 
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arra az ellentmondásra, hogyan válhatott egy eleve elmaradott közlekedési rendszer jól használható, bár kényszerű közlekedési eszközzé.1189 Miközben tehát a kecskeméti határ egyik felében még az időjárás és a környezet által determinált adottságoknak a technikai evolúció általi, . századra jellemző felülírása zajlott, addig alig néhány kilométerre már korszerű áruelosztó rendszerek, hűtőházak, rendező pályaudvarok működtek. Modernizációs tendenciák és egészen anakronisztikus jelenségek jártak egymással karöltve: -ben még . század végi forgatókönyvekből ismert gesztusokkal ünnepelte egy-egy község népe új vasútállomását, melynek infrastruktúráját 
azonban fél évszázad óta elavult technika jellemezte.1190 Az alacsony költségvetésű vicinálisok utazósebessége és járatsűrűsége nem tarthatott lépést a . századi technikával, ám addig érintetlen területeket feltárva a szekerezéshez, gyalogláshoz, esetleg kerékpározáshoz hozzászokott népesség számára mégis minőségi ugrást jelentett, a megélhetési lehetőségek kitágulását hordozta. A vasúthasználatban, a vasúthoz kapcsolódó szokásokban és mentalitásban is ez a sajátos kétarcúság figyelhető meg. Azonos állomás különböző vágányaira befutó fapados kofavonatok, elővárosi munkásvonatok és nemzetközi 
expresszvonatok; a teherpályaudvaron egyidejű batyuzás, darabáru-feladás és modern konténeres szállítás. A vasúti létesítmények 50–100–  éves évfordulóit korszerű technikai 
fejlesztések átadásával ünnepelték vagy szárnyvonalak megszüntetésével gyászolták. Átrétegződtek a hagyományos vasúti innovációk: míg továbbra is serkentette új piacok, új termelési területek, az árukészletezés, raktározás, feldolgozás, tőkebefektetés létrejöttét, akárcsak a hőskorban,1191 addig jórészt feledésbe merült a vasút technikai innovációinak csodálata és mintaszerepe, vagy a vasutassághoz tartozás áhított volta.1192  Egyes jelenségek pedig az évtizedek múlásával visszájára fordultak vagy kioltották egymást. 

Mint fentebb levezettem, a )). világháború előtti időszakban a kecskeméti határban kiépülő 
                                                           

1189 Kiterjedt hatásrendszer kifejtésére e vasútvonalak is csupán néhány évtizedig voltak képesek, majd vizsgálatunk időhatárát követően az elavulás összetett, ám világosan feltérképezhető folyamata következett be. Ennek középpontjában az infrastruktúra relatív leromlása, a vasút kínálta szolgáltatási színvonal és valós társadalmi igények egymástól való fokozatos eltávolodása, a vasutasság erkölcsi felfogásának, munkához való hozzáállásának leromlása, közlekedéspolitikai beavatkozások mesterséges gyorsító hatása, illetve a környékbeli életmód újabb gyökeres átalakulásai állnak. Mindez szükségszerűen új innovációk befogadásához vezet v. ö. Erdősi Ferenc e fejezetben levezetett elméletével . A kecskeméti kisvasút rövid és időben megcsúszott hatásrendszere miatt ezek a folyamatok időben megkésve és felgyorsulva zajlottak le, s mivel kései kiépülésükkel már eleve nem tudtak akkora befolyást gyakorolni a területre, mint korábban a fővonalak, ezért a végfázis bekövetkezése is szükségszerű.  
1190 A kecskeméti határ déli-délnyugati, elszigetelt részében létesítendő vicinálisok ügyével az -as évek óta foglalkoztak, mégis – a folyamatos pénzhiány miatt - csupán  és  között, egyszerűsített technikával, kézi munkaerővel, részben használt anyagokból épültek ki. 
1191 Gráfik )mre : -28. 
1192 Bali János – Máté György szerk.  . passim 
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vasútvonalak jelentős hatást gyakoroltak a gazdálkodási ágak átrendeződésére, a gyümölcs- és szőlőkultúrára, a baromfi- és sertéskereskedelemre.1193 Később azonban a téeszesítés, a szántóföldi zöldségkultúra felvirágoztatása kapcsán, illetve a tradicionális háztáji gazdálkodás és értékesítés elsatnyulásával a kismennyiségű egyéni szállítások ellehetetlenülése figyelhető meg.1194 A szervezett állami felvásárlások miatt egyébként is egyre kisebb mértékben értékesítette megmaradt terményét a gazda, és átalakult a célállomások rendszere is.1195 

VIII. 2. Összegzés A szakirodalom nem egységes a vasút hatásainak intenzitását illetőleg, vagyis hogy összességében mennyiben is hatott a vasút a népéletre. Gyáni Gábor véleménye szerint „kétkedve kell …  fogadni minden olyan véleményt és kijelentést, amely a modernitás 

közlekedési  vívmányainak társadalmi befogadását automatikusnak, a hatókörét pedig 

általánosnak tünteti fel.”1196 Frisnyák Zsuzsa doktori disszertációjában a . század végi forgalom térképes elemzése kapcsán amellett érvel, hogy a közúti áruszállítás jelentősebb 

volt, s vasútra csupán az áru töredéke került, illetve az infrastruktúra teljesítőképesség, menetrend  alig számított, csupán a kistérségek iparosodottsági foka volt mérvadó. Kecskemét a Frisnyák Zsuzsa által közölt térképeken ráadásul alacsony vagy átlagos értékeket mutatott. Vizsgálata azonban 1895-ös, Edvi )llés Pál áruforgalmi statisztikáin 
alapul, mely még a hév-ek kiépítése előtti időkből származott.1197 Frisnyák Zsuzsa azért is szkeptikus továbbá, mert a vasútforgalmi statisztikai adatok szigorúan monoton 
                                                           

1193A századforduló óta gyümölcsérés idején már óriási forgalom jellemezte a kecskeméti kereskedelmet, számtalan közlésben említik, igaz, a két világháború közt még a kézi, szekeres, kerékpáros szállítás a legjelentősebb, de már a vasút szerepe is növekszik, sőt -as évektől teherautó-járatok is megjelennek többek közt Für Lajos : - . . Vagyis a vasút, más közlekedési módokkal kiegészülve – bár nem teljeskörűen és minden termelési formára kiterjedően – 
az 1930-as években Kaán Károly, Móricz Zsigmond, Györffy )stván és mások által javasolt, áhított céljait nagyrészt el tudta érni. Az -es években is egymás mellett élt azonban a „jól menő, 
kombigépkocsis farmtanya és a bántó nyomorúságba szakadt putri”. Für Lajos : .  
1194 Jelentősebb inga- és teherforgalmat generáló állami gazdaságok Kecskemét környékén -ben: Miklóstelep, Városföld, Tangazdaság – Kisfái, Kísérleti Gazdaság, Sertéstenyésztő és (izlaló Vállalat. 
(BKM fontosabb statisztikai adatai 1951-1956.  Kecskemétnek továbbá  db tsz-e alakult 1960-ig. 

(BKM fontosabb statisztikai adatai 1958, 1959, 1960. Kecskemét   
1195 A Duna-Tisza-közi kereskedelem két fő jellemzője a vizsgált korszakban is, hogy a forgalom a szomszédos települések közt is jelentős, ám legnagyobb mértékben Budapestre gravitál. Kiemelendő továbbá a két világháború közt Kecskemétről Nyugat- és Észak-Európába zajló igen jelentős, jól dokumentált gyümölcsexport, melynek hatására a nagyobb gazdaságok mellett a kisgazdaságokban is megindul a terményszerkezet átalakulása a piaci igények hatására. Majdán János a: -38.; Paládi-Kovács Attila : .  Utóbbi lényegesen visszaesett a )). világháborút követően. – A nagykereskedelmi vállalatok alakulása is hatott a hagyományos szállítási, áruelosztási formák felszámolódására Agroker, Füszért, Ruházati Vállalat, Cipőnagykereskedelmi Vállalat, TÜZÉP, Áfor 
stb.  Szabó Pál : -18.) 
1196 Gyáni Gábor : . 
1197 Frisnyák Zsuzsa : -124. 
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növekedéséből szerinte önmagában helytelen a szállítások folyamatos növekedésére következtetni, ugyanis a hálózat maga is folyamatosan növekedett. A valóságban – írja – ha az adatokat utaskilométerre, árukilométerre vetítjük, alig van változás egy-egy vonal kezdeti forgalmi adataihoz képest, sőt olykor a kezdeti évek után visszaesés tapasztalható az újdonság eltűnésével).1198 A vasutak a települések egy részét nem érintették közvetlenül, ráadásul például Viga Gyula szerint a vasút a tradicionális paraszti kultúra keretei között jelentkező szállítási feladatok zömét sohasem tudta átvállalni.1199 Azt sem szabad elfelejteni, 

hogy a magyarországi vasútvonalak több mint 90 %-a – az esetleges állami támogatásokat leszámítva – magántőkéből, magáncélok alapján még ha a lehető leghatékonyabb vonalvezetéssel is  épült, kivételt a vizsgált területen csak a városi tulajdonú kecskeméti kisvasút képezett. A vasút a vidék gazdasági jellege szerint általánosságban  leginkább a nagyiparra, majd a kisiparra, a földművelő nagybirtokokra, s csak utolsósorban a földműves kisbirtokokra hatott, vagyis a köznépi rétegeknek olykor nehezebb volt hozzákapcsolódni!1200 A kutatás során számomra is egyre világosabbá vált, hogy a paraszti, sőt egyáltalán a vasúti áruszállítás elterjedése korántsem olyan robbanásszerű, mint korábban hittük, sokrétűbb, lassúbb folyamatokkal kell számolni, egyes településeket sokkal kevésbé érintett meg, mint másokat. Miként a vasút a szekerezést, később a motorizáció szorította ki ugyancsak eltérő időben, mértékben, földrajzi elrendezésben vagy épp hagyta hidegen  a vasúti szállítást. A kutatási tapasztalatok alapján ráadásul valószínűnek tartom, hogy bizonyos rétegek sajátos mentalitású egyéneinek tömege nem szívesen vette igénybe a vasutat, mert mint tőle idegen, állami szolgáltatásban, sosem bízott benne igazán, s magától értetődőnek tartotta az egyéni közlekedési lehetőségei biztosítását fogatolással, majd motoros járművel; továbbá a gyarapodó lehetőségek ellenére nem mindenkinek volt akkora mozgásigénye vagy annyi pénzügyi háttere főleg a városban lakók közt! , hogy a vasúttal rendszeres kapcsolatba kerüljön vagy valamilyen egyéb okból nem felelt meg neki a vasúti közlekedés . Főleg a „húzórétegeket” érintette meg, míg például a pásztorokat alig, illetve csak nagyon áttételesen, amennyiben a pásztorrend felszámolásában szerepet játszott. A legszegényebbek pedig szinte teljesen kirekesztődtek a vasúti infrastruktúra használatából.1201 Jellemző, hogy a pályamunkások többsége is csak hírből ismerte korábban a vonatot vagy alkalmi utas volt: „mink még akkor csak annyit tudtunk a vasútról, hogy jegy nélkül nem szabad fölülni, a pályán 

                                                           

1198 „A megrázkódtatást követő általános átalakulás processusa most már csendesen és feltűnés nélkül 
működik; a hullámok lecsillapodtak; a megszokottság ural bennünket. …  A vasutak iránt érzett 
ellenszenv s azon téves balhiedelem, mintha a vasutakba befektetett tőke nem hozhatna jövedelmet, 
idővel és pedig vajmi gyorsan oszlani kezdett.” Csikvári Jákó -83: I. 2., 89.) 
1199 Viga Gyula 1990: 165. 
1200 Kárpáti János – Kada Elek 1893: II. 90-91. 
1201 Rákosi Jenő et al. szerk. : .; Frisnyák Zsuzsa : X)X. 
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nem szabad járkálni, a bakter meg a kalauz nagy urak, és mindjárt csendőrt hívnak. Még a 

mozdonyt is bivalynak hívtuk akkor, mint a cséplőgép kazánját.”1202) Mindezek alapján – miként a modern kultúrhistóriai és néprajzi elemzések legtöbbjében is – 

itt is egymás mellett élő párhuzamos történelmekről érdemes beszélni. A vasút terjesztette javak csak hosszú időtávlatban és számottevő különbséggel jelentkeztek, ezért fontos az egységességre és általánosságra törekvő vizsgálatok során hosszú időkeretet és jelentősebb földrajzi egységeket kijelölni ezért is tartottam fontosnak mindvégig az országos, időnként nemzetközi példák bevonását . A tényleges változások a település saját vonzerején is múltak, nem csak a vasúton.1203 Igazat adhatunk Szabó Eszternek, aki a csallóközi vasútról írott tanulmányában kiemelte: „A vasúti közlekedésnek a régióra gyakorolt konkrét hatásait nehéz a 

térség általános fejlődésétől elszigetelten megragadni. A társadalmi és gazdasági folyamatokat 

ugyanis számos tényező befolyásolja, amelyek bizonyos fokig egymással is kölcsönhatásban 

vannak, s közülük a közlekedés fontos, ám nem egyedüli tényező.”1204  A dolgozatban felvázolt gazdag hatásrendszer alapján kijelenthető, hogy egy alapvetően 
birodalmi és országos célokat kielégítő Pest-centrikus vasúti fővonal mégis újraszervezte, pezsgővé tette Kecskemét gazdaságát, ehhez azonban a tevőleges városvezetés, a gyarapodó polgárság és kereskedő rétegek, az innovatív gazdálkodók egységes hozzáállásának segítségére volt szükség. Fontos ok a sikerhez, hogy Kecskemét támogatta a drágább, közelebbi vasútállomás helyszínét, hogy az a helyi piacokhoz közelebb helyezkedjen el. Kecskemét szerencsés azért is, mert rajta feküdt a legfőbb Bécs–Budapest–Bánság–Al-Duna közlekedési folyosón, s mert az őt érintő vasúti fővonal vonalvezetése megegyezett a város legfőbb hagyományos kapcsolataival, áruszállítási irányaival. A magyarországi városokba bő  éves eltéréssel érkezik a vasút, ennek megfelelően eltérő ütemben fejti ki hatását, de ebből 
a szempontból is szerencsés Kecskemét helyzete. A hév- és kisvonatépítésekkel pedig további serkentés következett be - a vasútfejlesztés második ütemében,  és  között épült helyi érdekű vasutak főleg azért érintették előnyösen a várost, mert tervezésükbe a városi elöljárókat, kivitelezésükbe gyakran a gazdákat is bevonták. A sűrű és elég egyenletes vasúthálózat összességében már elegendő volt ahhoz, hogy Kecskemét elrugaszkodjon környezetétől és korszerű innovációk tömegét fogadja be.  Sajátos és eltérő módszerei és mintái alakultak ki, ahogyan a kiépülő mérnöki infrastruktúrát céljainak megfelelően császári, országos  vagy attól eltérően is speciális népi használati 
                                                           

1202 Veres Péter : . 
1203 Erdősi Ferenc : . 
1204 Szabó Eszter : . 
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formákban  használatba vették; s ebbe vidékenként eltérően tudtak beleépülni a népi érdekek. A birodalmi, országos, helyi és paraszti használat formáinak tartós egymás mellett élését jelzi a vasúti szabályozás, utasításhalmaz és az ellenükben kialakult szokásjogok masszív jelenléte. (asonlóképp a párhuzamosan létező egyéni és szervezett szállítási módszerek is tartósan fennálltak; a korszak végéig megőrizve a szállítási szokások sokrétűségét. Az utazási és szállítási szokások, valamint a vasutas társadalom és 
kapcsolathálózata a köznéppel maga is egy új, belső hagyományrenddé nemesedett, melyet még a világpolitikai kataklizmák sem tudtak szétszaggatni. A társadalom is visszahatott a vasútra, előbb jelentős szociális védőhálóvá formálva azt, majd a jelenkor felé zajló újabb átalakulás kapcsán a hagyományos értékek elmúlása, a hagyományvesztéstől való félelem is 

megjelenik különösen az idősebb utas- és vasutasgenerációban. Minden fenti megszorítás mellett tehát elmondható, hogy a tömegessé váló vasúti utazások és szállítások – súlyozottan a . században – az elszórtból, széttagoltból tömeges, rendszeres, tervezhető termelést, illetve számos új munkavállalási formát tettek lehetővé, ezáltal jelentős hatást gyakorolva a gazdasági ágazatok s rajtuk keresztül az életmód, településkép, vonzáskörzetek megváltoztatására is. Jelentősen változott a napi bejárható út hossza és az eljutási idők: hatásuk ugyancsak nagyon jelentékeny a gazdálkodásra, életformára, térszerkezetekre. Jól megvilágítja ezt Sándor )stván visszaemlékezése Bugac példáján: „Erre a 

nagy pusztára és hatalmas városi földre a fehértói sárban, azon túl pedig a száraz időben alig 

járható kocsiút vezetett, úgy hogy Bugacra rendszerint úgy jártunk, hogy délután kikocsiztunk, 

ott más lovakat fogtunk be s másnap délután indultunk vissza. Még így is szabállyá vált, hogy 

egy-egy kocsira a kocsison kívül csak két személy ülhetett.”1205 Semmilyen korábbi hatáshoz nem mérhető mennyiségben gyarapodott az innovációk befogadása és a fejlődésbe vetett hit. Még ha számos folyamat a korszak végére el is kezdett visszájára fordulni, kijelenthető, hogy a hazai vasúthálózat a korszak nagy részében megfelelően betöltötte funkcióit: jótékonyan hatott a piacra termelő gazdálkodásra, jelentősen könnyítette város és vidéke kapcsolattartását, a munkavállalást, ügyintézést, tanulást, kulturálódást, idegenforgalmat. Mivel különösen a vidéki, külterületi népesség rendszeresen használta a vasúthálózatot, így egyfelől a vonathasználat különlegesen gazdag szokásvilága és az utazás rendjének erős normarendszere alakult ki, másrészt a vonatok szerelvényei közösségszervező terekként is működtek, jelentős kapcsolathálózatot építve fel különösen a zárkózottan élő tanyai népesség körében. Ezek közt számos tényező országszerte jellegzetes, néhány viszont kecskeméti specialitásnak tekinthető.  

                                                           

1205 Székelyné Kőrösi )lona szerk.  : . 
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A nagykereskedelem megindulásával, az újító szellemiség, kalkuláció, versenyelőny szabta gondolkodás megjelenésével a vasút átszabta a gazdálkodás arányait és mértékeit, átrendezte a hagyományos gazdálkodási ágak rendszerét, eltolta súlypontjait. Az állattartásban például jellegzetes a szántóföldi kukorica-termesztésen, gyors vágóhídi szállításokon alapuló sertéshizlalás gyors felfutása, a kofálkodás megjelenése a tyúkászatban, a nagyüzemek és milimárik által egyaránt bonyolított tejkereskedés; a csökkenő külterjes állattartásra még ráépülni tudó gyapjú- és élőmarha-szállítás. Általában azonban intenzívebb lesz az állattartás. A gyümölcskereskedelem, szőlészet példáján pedig kimutatható, hogy egy-egy kistáj homoki szőlő-, bor-, pálinkakészítése mekkora fejlődésen mehet át a vasúthoz kapcsolódva. Többek közt a malomipar átalakulása a gőz- majd villanymalmok megjelenése, a szántóföldi gabonatermesztés és a hagyományos malomtípusok kiszorulása  vagy a cukorrépa-termelés, a sörfőzés, a szántóföldi zöldség-monokultúrák elterjedése jelzi a vasútnak a gazdálkodási ágak súlypontjainak átrendeződésében, a társadalmi munkamegosztás gyarapodásában, egy-egy település vagy határrész egy-egy gazdasági ágra való átállásában játszott szerepét. A nagyvárosok ellátó körzete jelentősen kitágul, felerősödik az irányvonatos exporttevékenység, közben pedig a kofavonatos batyuzás is, brand-jellegű népviseletekben. Az ipar igen jelentősen bővült, ipari tájak jöttek létre. Átalakulnak például a fakitermelés módszerei az új faközelítési lehetőségekkel, illetve a vasút saját szükségleteire is iparágak létesülnek: például a talpfafaragás, szénbányászat. Szerencsés esetben az ipar fejlődése – s Kecskeméten az élelmiszeripar szempontjából ez történt – a tömeges szállítások által ráépül a 

helyi, gyarapodó alapanyagokra. Az áru felvásárlása biztosabb, a piacok állandóbbak. A hagyományos iparágak sorvadnak, de a kutatások kivételekre is rávilágítanak például a halászat, gyűjtögetés kapcsán halszállítás, borókabogyó . Egyrészt a kézműves ipar is sorvad a gyári termékek megjelenésével, másfelől az iparosok könnyebb árubeszerzési, jobb vásározási lehetőségekkel, nagyobb vevőkörrel számolhatnak. A vasút számos elsődleges és másodlagos, alkalmi vagy állandó munkalehetőséget kínál, indikátorként hordozva a fix juttatás, nyugdíj, egyenruha, szabadjegy, az álláshoz kapcsolódó presztízs mintáit. Könnyebbé válik a több lábon állás, ugrásszerűen terjed az ingázás, a tömeges napi vagy heti városi munkavállalás, emellett a hagyományos gazdálkodási szálak megtartása vagy felszámolása eltérő. Lendületet kap a turizmus, a vendéglátóipar, a szabadidős tevékenységek. (atás és ellenhatás egyszerre működik, többek közt a summások, kubikusok, hajóvontatók, tutajosok, útépítők egyrészt a gyorsabb hazautazási lehetőség révén több munkát vállalhattak – másfelől a vasút miatt csökkent, illetve átrendeződött, kiegészítővé vált az ilyen munka. Megváltozik a települések hierarchiája és szerkezete is: egyesek modernizálódnak, mások 
leszakadnak. Létrejöhetnek új városmagok, odébb tolódhat a településközpont, átalakulhat az 
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egész szerkezete; új utcák létesülhetnek, a vasút által a központtól elszigetelt városrészek 

elsorvadhatnak. Segíthet a kihasználatlan földterületek benépesítésében, gazdálkodásba vonásában, a tanyásodásban; a tanyai élet fénykorát okozva például Kecskeméten a határban összesen működött  vasúti megállóhelynek és állomásnak köszönhetően . A megállók környékén községesedést, piacképződést indíthat, sokrétűen segítheti a kultúrába, oktatásba, egészségügybe, közbiztonságba való bekapcsolódást.  Kecskeméten az egyedülálló mezővárosi fejlődéshez nagyban hozzájárult, hogy a hév-vonalak összekapcsolták a polgári városmagot, a faluszerű külvárost, és az intenzív mezőgazdasági kultúrájú tanyarendszert. A város pedig a parcellázásokat, agrikulturális fejlesztéseket, idegenforgalmi fejlesztéseket is a vasútvonalak mellé összpontosította, illetve megépítésüket eszerint határozta el. Bekapcsolódott a vasút a futóhomok elleni évszázados küzdelembe és erdősítésekbe is: bár az országban többfelé jelentős erdőirtásokkal járt a vasútépítés, talpfafaragás, például a kecskeméti határban közvetve az erdőterületek gyarapodásához, a futóhomok uralta terület csökkenéséhez vezetett. A történeti áttekintés és korszakolás nehezen megválaszolható kérdéseiből is kitűnik, hogy a vasút néprajzi hatásainak összegzése – miként erre e dolgozat metodikája is törekedett – nem vázolható fel leegyszerűsítve a tradicionális gazdálkodás, közlekedési lehetőségek, kereskedelem, életmód kontra vasút, monokultúrák, nagykereskedelem, iparosodás, ingázás kölcsönös hatásrendszerben. A vasút kecskeméti, hazai és európai léptékben is – a tengerekkel, folyókkal el nem látott fehér foltokba behatolván – mind a kézzel fogható gazdaságtörténeti tényezők, mind az elvontabb mentalitástörténeti, társadalmi, gondolati és filozofikus leképezések szempontjából egyaránt megkerülhetetlen szerepet játszott.1206 A hagyományos nézőpontú néprajzi kutatás szerint – s valószínűleg ezért is bánt oly mostohán a vasút kutatásával – mindez csökkentette a helyi, etnikai, nyelvi, tájnyelvi, kulturális különbségek sokszínűségét; ez az irányzat úgy tartotta, hogy ahová a vasút behatol, ott a „modern”, „mérnöki”, „városi” kultúra, polgári minták menthetetlenül terjedésnek, a hagyomány pedig sorvadásnak indul. Amint azt példák százain keresztül igyekeztem bemutatni, sokkal inkább bizonyos folyamatok felgyorsítójaként, mások háttérbe szorítójaként értelmezhető a népi kultúra egészében a vasút. 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 tényleg összezavarhatták a létező hagyományt, utóbb azonban beleépültek, újfajta módon rendezve át a hagyományos kultúrát.  
                                                           

1206 (almos Károly . 
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Pesti Napló Petőfi Népe 

Magyar Vasutas Vasúti és Közlekedési Közlöny 

 

IX. 3. Statisztikai anyagok 

 
a könnyebb kereshetőség kedvéért a lábjegyzetekben is dőlt betűvel szedve  

 
Adatok a magyar vasutak . évi állapotáról és üzleti eredményeiről, valamint az 1-1901. 
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 1873 (azánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából. Bp. 
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Közlekedési Évkönyv  
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 1985 Bp.  

Mezőgazdasági statisztikák községsoros adatokkal 
 1905 – 1935 – 1972 – 2000 Kecskemét 
Magyarország népessége és gazdasága. Múlt és jelen. 
 1996 Bp. 

Magyarország vasutainak állapota az . évben 

 1938 Bp.  

Magyarország vasutainak állapota az . évben 

 1940 Bp. 
Magyarország vasutainak állapota az . évben 

 1941 Bp. 

Magyarország vasutainak állapota az . évben 

 1942 Bp. 
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IX. 4. Levéltári források 
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 )V. /c. Közigazgatási iratok 

 1852. 3. 23.  Vasútépítési iratok 

 1852. 3. 175. Vaspályák és távirdák rongálását tiltó legfelsőbb rendelet és hirdetmény 

 1852. 3. 238. Vasúti részvények megváltása iránti folyamodványok 

 1853. 9. 139. Vasút melléki gyeprontásokról 
 1853. 9. 183. Vaspályák rongálóira szabott büntetések 

 1854. 3. 111. Vasúti őrök foglalásairól vizsgálat 

 1854. 9. 92. Vasúti vonalon kivágott fákért kártalanítás 

 1854. 9. 346. Kártalanítási, kisajátítási kérdések tisztázása 

 1854. 3. 277. Vasút és távirdák rongálói ellen fenyítő szabályok 
 1855. 9. 412. Vaspálya által elfoglalt földbirtokok mérnöki felmérése 

 1855. 9. 416. Vasút menti magánépítkezésekről 
 1855. 9. 419. Vasúti restaurációk ügyében 

 1857. 243. Beke Péter vasútépítő vállalkozó levele a császárnak 

 1857. 6973. Vasút menti építkezést tiltó hirdetmény 

 1857. 3589. Jelentés vasútoldalban tilosban legelő tehenekről 
 1858. 5798. (irdetmény a vaspályák védelméről, kihágások büntetéséről 
 1859. 9421. Vasút menti kaszálók haszonbérbe adása 

 1860. 9494. Vasúti pályához tartozó kaszálók termésének árverezése 

 1858. 162. (irdetmény marhák vasúton áthajtásáról )V. /a. Kecskemét város tanácsülési jegyzőkönyvei -1871. )V. /a. Útlevelek jegyzőkönyve -1852., 1859-1872. 
         )gazolási jegyek és menetlevelek könyve -1866. )V. /a. Kecskemét város közgyűlési jegyzőkönyvei -1876, 1911-1949 )V. /b. Kecskemét város tanácsának iratai – Közigazgatási iratok -1896 X). . A Kecskeméti Gazdasági Vasút iratai -1951 
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XX)V. . A MÁV Kecskeméti Főnökségének )ratai 

I. doboz Pályatisztító napszámosok felvételi engedélyei, orvosi vizsgálatai 
II. doboz Pályafenntartási oktatási naplók és anyagok XX)X. . A Kecskeméti Autóközlekedési Vállalat iratai -1968 XX)X. . A Kecskeméti Gazdasági Vasút iratai -1957 

 

Vasúttörténeti Archívum, Szeged 

 Földszintes lakóház egy segédtiszti és egy altiszti lakással. Budapest, . Szabadon álló pincze. M. Kir. Államvasutak, Budapest, é. n. Szabadon álló ső oszt. árnyékszék, M. Kir. Államvasutak, Szeged, é. n. Kecskemét tj. város általános ismertetője és címtára az . évre. Bp., . Jelentés a Kecskeméti Gazdasági Vasút állami tulajdonba vételéről.  Szeged, . (elyszínrajzok Kecskemét, Kecskemét alsó, Kecskeméti Konzervgyár ). telep, Nyárjas, Városföld, Kecskemét – Tiszaug, Lakitelek, Kecskemét – Lajosmizse, (etényegyháza, Kiskunfélegyháza, Katonatelep, Nagykőrös, Fülöpszállás . Szeged 1892-1980. Kecskeméti kisvasút vonalhálózata, állomási helyszínrajza, védelmi berendezései, Szeged, 
1982. Kecskemét – Kiskőrös és Kecskemét – Kiskunmajsa MÁV KK vasútvonalak területi vizsgálata, 
Szeged, 1983. Végrehajtási utasítás az egyszerűsített szolgálat szabályozására a Kecskeméti Kisvasúton. 
Szeged 1994. 

 

IX. . Térképek 

 )). József-féle felmérések előzményként )). katonai felmérés georeferált anyaga 

Ausztria – Magyarország közlekedési térképe. Wien . Eisenbahnkarte von Österreich. Wien . Kataszteri térképek: -es évek, -as évek, -es évek Kecskemét törvényhatósági jogú város térképe . Sziládi Lajos -es felmérése alapján rajzolta László Károly, átalakította Rihocsek Gusztáv  Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város térképe . Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város térképe . Kecskemét törvényhatósági jogú város térképe . Kecskemét vázlatos helyszínrajza . Kecskemét népességének települése ,  . Kecskemét törvényhatósági jogú város . tervezte Bognár Gyula, )skolai kirándulóvonatok… sorozat melléklete  Kecskemét t. h. város külső területének térképe, Bp. . Kecskemét állomás. Átnézeti rajz.  Szeged, . Kecskemét járási jogú város . Kecskemét-KK Vasúttörténeti Alapítvány kisvasúti skanzen tervezett területe Kiskunhalas és Kecskemét közti tervezett keskenyvágányú vasút vázlatos térképe. . Kogutowitz Károly: Magyarország néprajzi térképe. Bp. . Magyarország vasúti térképe, Bp. . Magyarország vasútbarát térképe, Bp. . M. K. Á. V. Térképvázlat az útitervekhez. É. n. 
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IX. 6. Menetrendek 

 
Az első évtizedekben újsághirdetések formájában, az -es években már vékony füzetekben, 

1874-től pedig a Vasút és Gőzhajózási Füzetek havonta megjelenő hivatalos köteteiként. A MÁV 
később összesített menetrendeket kezd nyomtatni menetrendváltás idején. Egy-egy települést 
érintő vonalak menetrendjeit általában a helyi lapokban is rendszeresen feltüntették.  

 

1863 Österreichisches Post-Cours-Buch enthaltend die Eisenbahn-, Dampfschifffahrts- und 
Post-Course der Österreichischen Monarchie nebst Reise-Routen nach dem Auslande. Mit 

einer Karte. I. Theil. Wien 

. május - Menetrend a bécs-orsovai, temesvár-báziási, jassenova-aninai vonalrészen közlekedő vonatok számára. Cs. kir. Szabadalmas Osztrák Államvaspálya-társaság 

. június - Magyar Királyi Államvasutak és általa kezelt magávasutak vonalain közlekedő személyszállító vonatok menetrendje 

. május - Magyar Királyi Államvasutak és általa kezelt magánvasutak vonalain közlekedő személyszállító vonatok menetrendje 

. május - Függelék az ). és )). sz. menetrendkönyvekhez Bécs-Marchegg, Bécs-Orsova, Temesvár-Baziás, Jassenova-Anina 

. június - Menetrens Budapest-Temesvár, Orsova-Verciorova, Temesvár-Baziás és 
Jassenina-Oravicza-Anina 

. június - Általános függelék az )., ))., ))). sz. menetrendkönyvekhez 

1890. Útmutató, a magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve 

. június - Budapest-Temesvár-Orsova-Verciorova, Temesvár-Baziás, Jassenova-Oravicza és oravicza-aninai hegyi pálya 

1899. november-december Útmutató. A magyar és közös közlekedési társulatok hivatalos menetrendkönyve. Bp. 
. március-április Útmutató. A magyar és közös közlekedési társulatok hivatalos menetrendkönyve. Bp. 

1912. Útmutató. A magyar és közös közlekedési társulatok hivatalos menetrendkönyve. Téli 
menetrend. Bp.  

. márczius-május Útmutató. A magyar és közös közlekedési társulatok hivatalos menetrendkönyve. Bp. 

. február . – május . Vasúti útmutató. A magyar és közös közlekedési társulatok hivatalos menetrendkönyve. Bp. 

. nyár (ivatalos menetrendkönyv 

. május-október (ivatalos menetrendkönyv 

. június . (ivatalos menetrendkönyv 

. október . Hivatalos menetrend 

. május . Hivatalos menetrend 

. május . – . május . Hivatalos menetrend 

1965/66 Hivatalos menetrend 

1970/71 Hivatalos menetrend 
1975/76 Hivatalos menetrend 

1980/81 (ivatalos téli menetrend 

 

IX. . )nternetes források 

 
www.archivportal.hu 

archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html 

www.akademia.edu 

http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html
http://www.akademia.edu/
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bacs-kepeslap.fw.hu  

dia.osaarchivum.org/public/index.php 

edok.lib.uni-corvinus.hu  
www.elominivilag.hu/work/kecskemeti-kisvasut/ 

ertekmentok.blogspot.hu/ Kiskunsági Értékmentők  

filmhiradokonline.hu/ 

www.fortepan.hu 

www.hirosnaptar.hu 

www.huszadikszazad.hu index.hu/forum Vasutas fórumok  

http://index.hu/video/2009/12/10/bugaci_kisvasut/ 

www.kecskepek.hu/a04-bethlenvaros/kodaly-zoltan-ter/a7-anagyallomas 

kepeslap.vasutallomasok.hu 

www.kisvasut.hu 
ksh.hu 

www.magyarfutball.hu/hu/csapat/2449/bajnoki-mult 

www.logsped.hu 

www.mavintezet.hu/home.html 

www.mav-start.hu 

http://www.mmkm.hu/index.php/kozlekedesimuzeum 
www.mult-kor.hu 

www.nesz.hu 

net.jogtar.hu 

vallasikultura.u-szeged.hu  

www.vasiszemle.t-online.hu  
www.vasutallomasok.hu 

http://www.youtube.com/watch?v=4anwzwQ7JJU - Gaál )stván: Pályamunkások  

https://www.youtube.com/watch?v=NCfcPVI-3ew – Szöllősi Ernő – Kováts Miklós: Személyvonat indul… -as évek  

https://www.youtube.com/watch?v=2e7hEP9oVOY – Korompai Márton: (ív a vasút! Vár a MÁV! . 
 

IX. . Vasúti szabályzatok 

 
Schwarzenberg – Baumgartner: Vasút-üzleti rendtartás. Bécs 1851. . sz. Útmutatás. Az áruszállítás körüli teendőkre nézve. A vonatkísérő személyzet számára. 
Bp. 1893. Szerződés, mely egyfelől a kecskemét – fülöpszállási h. é. vasut részvénytársaság, másfelől a magy. kir. államvasutak igazgatósága között a kecskemét – fülöpszállási h. é. gőzmozdonyu vasút üzletének kezelése iránt következőleg köttetett. Bp. 1895. 

Kecskemét – Tisza-Ughi helyi érdekű vasút. Díjszabás személyek, podgyász és kutyák szállítására. Érvényes a megnyitás napjától. 1896. 

Az 1928. évi vasúti üzletszabályzat és a végrehajtási határozmányok. Bp. Útmutató a vonatvezetői és mozdonyvezetői szakvizsgára készülők számára. . sz. füzet. . sz. „Vasúti forgalmi utasítás” a vonatszemélyzet számára. Összeállította Wukov Károly – Szele Károly Bp. 1940. Vasúti forgalmi utasítás a közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskenynyomtávú vasutak számára. Bp. 1940. 

E. . sz. Szemed a pályán legyen! A mozdonyszemélyzet balesetelhárítási utasítása. Bp. 1953. Munkavédelmi útmutató a MÁV forgalmi és kereskedelmi szakszolgálat tolatásvezető, kocsirendező és saruzó dolgozóinak. Bp. 1965. Személydíjszabási utasítás. Érvényes 1971. június -től 

http://dia.osaarchivum.org/public/index.php
http://ertekmentok.blogspot.hu/
http://filmhiradokonline.hu/
http://www.fortepan.hu/
http://www.hirosnaptar.hu/
http://www.huszadikszazad.hu/
http://index.hu/video/2009/12/10/bugaci_kisvasut/
http://www.kecskepek.hu/a04-bethlenvaros/kodaly-zoltan-ter/a7-anagyallomas
http://www.logsped.hu/
http://www.mavintezet.hu/home.html
http://www.mav-start.hu/
http://www.nesz.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=4anwzwQ7JJU
https://www.youtube.com/watch?v=NCfcPVI-3ew
https://www.youtube.com/watch?v=2e7hEP9oVOY
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IX. . Adatközlők 

 
többen anonimitást kértek, továbbá ugyanezen okból elhagytam a szövegben a 

hozzárendeléseket, kivéve szó szerinti idézetek esetén, ha valaki nyomtatásban is vállalta 
szavait) 

 Barna Sándor , Tiszaalpár : fodrász, gazdálkodó, hadifogoly; AZ ADATKÖZLŐ T)SZAALPÁR) LAKÁSÁN ÉS A KÖRNYÉKEN . . .; a szerzőnél B. Tóth )stván , Kecskemét : mozdonyvezető, villamos mozdony kiképző; A VASÚT TERÜLETÉN,  TÖBB ALKALOMMAL;  a szerzőnél Csúri Mihály , Nagybugac): 1958-  között szolgálattevő volt Nagybugac és Jakabszállás állomásokon; AZ ADATKÖZLŐ KECSKEMÉT-FE(ÉRTÓ) LAKÁSÁN . március .; a szerzőnél Gyarmathy Lajos , )zsák : nyugdíjas izsáki állomásfőnök, VTA kuratóriumi tag; SZEGED 
VTA 2012-  több alkalommal; a szerzőnél Dr. )spálovics Jánosné Szendrő Katalin , Katymár : tizennégy évesen került Orgoványra, középiskolásként naponta utazott Kecskemétre, majd a pesti bölcsészkarra hetente; tanítóként Páhiba, Kiskőrösre ingázott vele, nyugdíjas korában is sűrűn használta; A K)SVONATON . január .; a szerzőnél Özv. Kiss Józsefné , Orgovány-Kargala : férje szolgálattevő volt; diákkorától megszűnéséig használta és húsz évig piacozásra is igénybe vette a kisvonatot; 
A KISVONATON 2009. január .; a szerzőnél Merók János , Nyársapát : harminc éve mozdonyvezető, javarészt a kisvasúton; A K)SVONAT MOZDONYÁN, . február .; a szerzőnél Molnár Zoltán , Orgovány : huszonöt éves koráig, a faluból való elkerüléséig sűrűn használta mindkét kisvasúti vonalat; AZ ADATKÖZLŐ KECSKEMÉT) LAKÁSÁN, . december .; a szerzőnél Nagy József , Kecskemét : nyugdíjas vasutas, kecskeméti kisvasúton és másutt mozdonyvezető, főelőadó, VTA titkár; SZEGED VTA - ; a szerzőnél Szabó Ferenc , Kecskemét – Szarkás : gazdálkodó, piacozás, )). vh. katona; KECSKEMÉT MARGARÉTA OTT(ON; . június .; a szerzőnél Tóth Pál , Köncsögpuszta : élete nagy részében köncsögi és görbemajori tanyákon élt háztáji gazdálkodásból, idénymunkákból; állandó utas, piacozásra is használta a kisvonatot; A K)SVONATON, . február .; a szerzőnél 

 

Továbbá anonimitást kérő nyugdíjas állomásfőnök, szolgálattevők, fűtőházi főnök, 
jegyvizsgálók, mozdonyvezetők, váltóőrök, nyugdíjas málházó, vonalbejáró, nyugdíjas pályaőr, 
gazdálkodók, ingázók. 
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253 X. MELLÉKLETEK  



 

253 X. MELLÉKLETEK  

 

X. . A kecskeméti népéletben fontosabb szerepet játszó vasútvonalak, közlekedési 

létesítmények átadásának időpontja, kronológiája 

1847. szeptember 1.  Pest – Szolnok (99 km) 

1853. szeptember 3. Cegléd – Kecskemét – Félegyháza  km  

185 . március . Félegyháza – Szeged (60 km) 

1858. december 2. Szeged, Tisza-híd 

1868-1869. Szolnok – Pest vasútvonal kétvágányúsítása 

. július . A kecskeméti vasútállomáshoz vezető Nagykőrösi utca keramitburkolatot kap, ezzel az első kövezett utca a városban 

. október .  Pesti sertéshizlalóhoz és marhavásárra vezető szárnyvonal 
1881. augusztus 4. Kecskeméti sertéshizlalóhoz vezető szárnyvágány  km  

1884.  Kecskeméti Lichtner farakhelyhez vezető szárnyvágány ,  km  

1888. szeptember 6.  Kiskunfélegyháza – Csongrád  km  

. június . Budapest – Lajosmizse (63 km) 

. január . A MÁV átveszi az OMÁV-tól a kecskeméti fővonalat 

. október . Kecskemét – Fülöpszállás  km  

. október . Kecskemét – Tiszaug (30 km) 

1897. december 9. Kiskunfélegyháza – Lakitelek – Szolnok (64 km) 

1899. augusztus 3. Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa (25 km) 

1903. Szentkút vasúti megállóhely  óta feltételes megállóhely) 

. január . Kecskemét – Lajosmizse, Kisnyír – Kerekegyháza  km) 
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1907. Dunaföldvár – Kecskemét – Cegléd – Szolnok – Debrecen transzv. út 

. július . Földrengés, mely évekre visszaveti a város közlekedésének fejlődését 

. október . Kiskunmajsa – Kiskunhalas (21 km) 

1917. Bugac – Alsómonostor - Galambos KK vasútvonal (17 km) 

. június . – 

1920. május . 

A MÁV vonalain szünetel a polgári áruforgalom 

1928. szeptember 

12. 

Kecskemét – Kiskunmajsa KK vasútvonal (53 km) 

. október . Tisza-híd, Tiszaug újraépítve  

1930. Duna-híd, Dunaföldvár újraépítve  

1934. Budapest – Kecskemét betonburkolatú államút megnyitása 

1935. Kecskemét – Szeged – (orgos államút megnyitása betonút  

1938-1940. Dunaföldvár – Solt 11 km-es vasútvonal Duna-híddal; fontos része a korszakban tervezett, csak részben megvalósult belső vasúti gyűrűnek Győr – Székesfehérvár – Dunaföldvár – Fülöpszállás – Kecskemét – 

Lakitelek – Kunszentmárton– Gyoma között  
1939. Dunaföldvár – Kecskemét betonút 

1939. Cegléd – Kecskemét betonút 
. január . Kecskemét felújított, kibővített állomásépületének átadása 

. június . Szolnoki úti vasúti aluljáró 

1940-1944. Kecskemét – Békéscsaba betonút 

. június . Légitámadás a kecskeméti pályaudvar ellen 

1944. november 13. Megindul a közlekedés a Kecskemét-környéki vasútvonalakon 

1944-1945. 1-2-  naponta közlekedő napi egyetlen személyvonat vonalanként 

1945. Kecskemét – Budapest közötti menetrend szerinti buszközlekedés 
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1947-1948. Törökfái – Orgovány – Lőtér KK 

. március 18-19. A kecskeméti kisvasút állami tulajdonba kerül 

. május . Kecskemét-Kiskőrös KK vasútvonal teljes, hivatalos átadása (52 km) 

. május . Lakitelek-Kunszentmárton  km (forgalomba helyezés december 

17.) 

1956. december 13. Cegléd – Nyársapát között sínrobbantás 

. március . Kecskemét Rávágy tér – Kecskemét Átrakó szakasz felszámolása 

1964. Új buszpályaudvar mai Noszlopy Gáspár park  

1967-68. A Cegléd-Szeged vasútvonal jelentős korszerűsítése 

. január . A (elvéciai úti átjáróban vonat busszal ütközik,  halott,  sebesült 

1974. december 31. Kisnyír – Kerekegyháza vasútvonal felszámolása 

1978. Cegléd – (antháza vasútvonal felszámolása 

1980. december 20. Az ). villanyvonat Kecskeméten 

1981. Kecskemét-Átrakó – Kecskemét–Alsó szakasz felszámolása 

1989. M  Örkény – Kecskemét Északi csomópont bal oldal átadása 

1996. december 21. M  Örkény – Kecskemét Északi csomópont jobb oldal átadása 

1997-1998. M  Kecskemét Észak – Kiskunfélegyháza szakasz átadása 

2003-2008. A Cegléd-Szeged vasútvonal korszerűsítése,  km/h pályasebesség, Városföld-Kiskunfélegyháza kétvágányúsítás 

. március . Kecskemét – Fülöpszállás vasútvonal személyforgalmának szünetelése 

2009. december 12. Kecskeméti kisvasutak forgalmának szünetelése 

2009. december 13. Kecskemét – Lajosmizse vasútvonalon a személyforgalom leállítása 

. július . Kecskemét – Lajosmizse vasútvonalon a személyforgalom újraindítása 

2013. A kecskeméti új intermodális pályaudvar terveinek jóváhagyása 
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X. . A kecskeméti határ és lakosság változásai, a város jogállása 

X)X. század eleje  Kecskemét megváltja földesúri birtokait, így egész határa szabad birtok 

lesz, megszerzi Borbás, Szentkirály, Alpár pusztákat, majd Ágasegyházát és Monostorpusztát 

1815/ 1819 / 1828.  Parcellázzák a Mezei külvárost és Ürgést / Muszájt / Máriavárost 

1830.  35 363 lakos 

1831.   „künnlakos gazda” hivatalos adat); 2000-  fő becslés  

1868.  Kecskemét megszerzi Bugacpusztát 
1869.  41  polgári lakos 

1880.  44  polgári lakos,  511 kh 

1890.    lakos, ebből   fő,  % külterületen él 
1890-1908.  151 698 kh, ebből belterület  kh, külterület  784 kh;                mindebből a vasút  kh-at foglal el 

1900.   lakos, ebből  fő külterületen él , % ,                 ezen belül  nagyobb gyártelepeken, 20  fő nagyobb pusztákon, 

telepeken, 5  szétszórt tanyákon; illetve  őstermelő;                 
az ipar–kereskedelem–közlekedés  fő, ebből a közlekedésben 432 

1914.  66834 fő,  km2 

1920.   fő külterületen él 
1930.   fő, ebből  fő belterületen,   fő külterületen él        

(56,2 % külterületen, országos maximum  

1949.  3303  fő belterületen,   fő külterületen 

1949-1952.  Kerekítve 163 000 kh-ról 45 860 kh-ra; 80 000 lakosról – 57 400 

lakosra csökkenés  év alatt területe , népessége  %-kal csökken  

. január .  Bugac, Lakitelek, Koháryszentlőrinc Nyárlőrinc  kiválik 

. január .  Ágasegyháza, (elvécia, (etényegyháza, Lászlófalva Szentkirály , 
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Városföld kiválik  

1952.  Bács-Kiskun megyében  közlekedési dolgozó eltartottakkal) 

1960.  66 842 lakos; a közlekedésben dolgozók száma Kecskeméten , ebből nő  

1970.  79 978 lakos 

1980.  92 047 lakos 

1974.  A közlekedésben dolgozók száma Kecskeméten: , ebből nő  

 

Kecskemét jogállása 

 előtt mezőváros 

1848-  szabadalmas mezőváros 

1857-  szabad királyi város Cegléddel, Nagykőrössel szemben sikerült elérni) 

1872-1929 rendezett törvényhatósági város 

. február 1.- megyeszékhely 

 óta megyei jogú város 

 

X. . Utazási számok, adatok, szállított áruk 

a) Az Osztrák Államvasút Társaság személy- és áruforgalma, :1 

). osztályú utas  31160 

)). osztályú utas  236 403 

))). osztályú utas  492 249 

katonaság  154 966 

 

                                                           
1 Kimutatások a magyar állam területén létező közutakról, vasutakról, és ármentesítő társulatokról 
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Főbb szállított áruk mennyiségük szerinti sorrendben: kőszén, malomipari termék, repce, cukor, vasáru, bor, só, tűzifa, dohányipari termék, sertés, szesz, gyapjú, „gyártmányok”, épületfa, mű- és asztalosfa, lenáru, ser, nyersvas, olaj és ásványi 

anyagok, juh, aszalt gyümölcs, bútor és házieszköz, vasúti sín, szarvasmarha  
 

b) Kecskeméten feladott főbb tömegáruk Páka-Pusztával,  búza, rozs, burgonya, dohány, bor, friss gyümölcs, hízott sertés, zsír, szalonna, friss sertéshús, hízott baromfi, gyapjú, tojás, nyersbőr, kása, kő- és kavics, ócskavas, üres edény, pálinka, cognac 

 

c) Kecskemétre behozott főbb tömegáruk fő származási helyeikkel,  

tengeri Temesvár és környéke), árpa Temesvár és környéke), zab Temesvár és 

környéke), liszt, korpa Temesvár és környéke), köles Rékás, Detta), tűzifa Rékás, 

Detta), épületfa Szolnok), cserhéj Észak-Magyarország), kőszén Salgótarján), 

cseréptégla Cegléd, Szeged), kő, kavics Vecsés), mész Élesd, Ajka), cement Újvidék), só 

Máramarossziget), vas Anina, Salgótarján, Resica), sör Kőbánya), nyersbőr 

Félegyháza, Szolnok, Nagykőrös), cukor Budapest, Mezőhegyes), kávé Trieszt), kőolaj 

Budapest), új üres kosár Felső-Magyarország), baromfi (ódmezővásárhely, Kistelek, 

Félegyháza), sertés Nagyvárad, Debrecen, Szalonta, Detta, Gyalu), szarvasmarha 

Temesvár, Csongrád, (ódmezővásárhely), ló Mezőhegyes, Szeged, Szabadka), járművek 

Budapest, Szeged), bor Félegyháza, Fiume), szesz Szeged, Budapest) 

 

d) Díjkedvezmények -tól reformdíjszabás :2 

Menettérti jegyek, fürdőjegy, bérleti jegy, értékjegyfüzetek,  %-os vonatok 

Árucikkekre kiadott állandó kedvezmények: aszfalt, ásványvíz, üres hordók, szesz, 

cukor, baromfi, sajt, tojás, vasérc, tűzifa, hajlított fabútor, faültetvények, maláta, gyapjú, 

csont, friss gyümölcs, kövek, kavics, tégla, homok, gipsz, égetett mész, papír, kék-kovag, 

állati és műtrágya, üvegáruk, nyersvas, vas és acél 

 

                                                           
2 A Pallas Nagy Lexikona 1893-1897: XII. 116. 
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e) Vasúti statisztika, :3 Kecskemét  felszálló: . ,  leszálló: .  utas áru  feladás: .  t,  le: 15.699 t Kecskemét alsó,  felszálló:  le: 2623 

Fülöpszállási vasúton összesen  t áru fő forgalom )zsákra irányul  

 

f) Vasúti statisztika, 4   

Kecskeméti helyi érdekű vasútvonalak áruforgalma: t) 

Kecskemét – Fülöpszállás: Fülöpszállás: 2.241 ((ÉV-ről ; .  (ÉV-re) 

                                      Kecskemét: .  (ÉV-ről ; .  (ÉV-re) 

Kecskemét - Tiszaug:           Kecskemét: .  (ÉV-ről ;  (ÉV-re) 

Főbb szállított árucikkek  szén, gabona, hüvelyes, olajvetemény, tűzifa, 
szerszámfa, őrlemény, bor, kő, mész, homok, tégla, élő állat, szesz; egyéb sokféle  

Egyéb szállított árucikkek  só, dohány, cukor, sör, petróleum, donga, gyümölcs 

Kecskeméten felszállt  .  utas leszállt 154.845 utas 

Kecskeméten feladott áru: 28.350 t  leadott áru 12.921 t 

Összes polgári utas napi  pályakm-utas):  Fülöpszállás:  Lakitelek: 74  

Összes éves utazás: Kecskeméten felszállt 
13.920 

Fülöpszállás felé  
leszállt 12.326 )zsák felszállt .   leszállt 17.107 

                                                           
3 Kecskeméti Lapok XXX. . január . 
4A Magyar Királyi Államvasutak .évi állapota, valamint üzleti eredményei; Adatok a magyar vasutak . évi állapotáról és üzleti eredményeiről, valamint az - . évi összesített eredményekről 
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Lakitelek felszállt .  leszállt .  

Poggyász napi tkm)  Fülöpszállás 0,4; Lakitelek 0,2 

Teheráru napi tkm)  Fülöpszállás 14; Lakitelek 11 

Átlagos utazási távolság  15-26 km 

 

g) Vasúti statisztika, :5 A kecskeméti pályaudvarokon   279.807 fő elutazott  .  fő érkezett ebből Budapest–Tiszai (ÉV  34.665 fő elutazott .  fő érkezett Kecskemét–Fülöpszállási (ÉV   42.620 fő érkezett  .  fő elutazott 

Kecskemétre érkezett  teheráru .  mm gyorsáru 213.410 métermázsa 

Kecskeméten feladott  teheráru .  mm gyorsáru .  métermázsa 

 

h  A kecskeméti (ÉV-ek teherforgalma, 1900-19096 Kecskemét – Fülöpszállás .  8.838 t Kecskemét – Fülöpszállás . 32.746 t Kecskemét – Tiszai (ÉV .  4.462 + 37.701 t Kecskemét – Tiszai (ÉV . 148.828 t 

 

 

 

 

 

                                                           
5THIRRING Gusztáv szerk.  . 
6A Magyar Királyi Államvasutak . évi állapota, valamint üzleti eredményei 
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i) Felszálló utasok száma, Kecskemét, 1899-1908.: 

1899. 197 948 

1900. 210 037 

1901. 207 578 

1902. 214 108 

1903. 269 725 

1904. 279 104 

1905. 287 426 

1906. 368 996 

1907. 436 594 

1908. 451 001 

 

j) A kecskeméti (ÉV-ek adatai, 1912:7 

Tiszai hév 824  fő 274 000 t    46 300 tkm/km    158 400 utaskm/km 

Fülöpszállási hév 217  fő 33 000 t      15 900 tkm/km    96 000 utaskm/km 

 

k) Kecskeméten felszállt utasok :8 Személyvonatra   fő  Gyorsvonatra: 24  fő Összesen: 507  fő  Száz lakosra vetítve:  fő 

  

l) Árukivitel rendeltetési országok szerinti sorrendben, -as évek:9 

. Németország                                            . Belgium 

2. Ausztria                                                     . Franciaország 

. Svájc                                                           . Lengyelország 

. Csehszlovákia                                          . Olaszország 

 

 

                                                           
7 Erdősi Ferenc : -155. 
8 Erdősi Ferenc : -155. 
9 Illyefalvi I. Lajos 1940. 
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m) Legjelentősebb kiviteli termékek mennyiségük szerinti sorrendben, 1930-as évek: 

 

gyümölcs, zöldség 

állati nyerstermék 

italok 

Legfőbb behozott áruk és származási országaik: 

fűrészelt fenyőfa és más erdőgazdasági termék Ausztria, Csehszlovákia, Románia, 

Jugoszlávia) 

ásványok, ércek Ausztria, Csehszlovákia, Románia) 

szén, kőolajtermék Csehszlovákia) 

üveg, agyag, cement Ausztria) 

 

n  A kecskeméti kisvasút összesített személy- és áruszállítási statisztikája, -2008 

NAPTÁR) ÉV ÉVES UTASSZÁM NAP) UTASSZÁM 

1929 97323 300-350 

1936 131 000 300-400 

1941 254 000 Nyáron: - ; Télen: -400 

1953 382 000 800-1300 

1981 454 000 1000-1500 

2008 Kb. 10000 10-150 
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NAPTÁR) ÉV TEHERFORGALOM (t) JELLEMZŐ 
ÁRUFAJTÁK 

1929 7 000 VÁROS: tégla, tűzifa, szén GAZDÁK: rozs, árpa, széna, rőzse, burgonya, bor, liszt, gyümölcs, 
baromfi, borovicska // 

 cserép, kavics, 
homok, épületfa,  só  

1936 23 000 

1940 34 000 

1953 44 000 

1989 35 

1990- szünetel 
 

X. . Neves személyek a kecskeméti vasútügyben 

(Jellegzetes kecskeméti alakok, akik a vasúthálózat kiépüléséért, a vasúti forgalom 

megerősödéséért, a vasút gazdálkodásban, településben, életmódban betöltött szerepéért közvetve 

vagy közvetlenül a legtöbbet tették)10 
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Bakule Márton  városi műkertész -ig Csősz József  iparos, gazdasági főtanácsos, az 1901-es iparkiállítás szervezője, a Szőlősgazdák Gyümölcs- és Szőlőértékesítő Szövetségének egyik alapítója báró Fechtig )mre  tiszaugi földbirtokos, tiszaugi vasút építtetője Francia Kis Károly  tanár, filoxéra miatt elszegényedett szőlőmunkások   kecskeméti letelepedésére biztat Gesztelyi Nagy László mintagyümölcsös, népfőiskola létrehozója 

Hankovszky Zsigmond  szőlő-gyümölcs nemesítő, Úrréten szőlészetet nyitott 

1894-től, egyesületek szervezése 

                                                           
10 (orváth Ferenc a.; Péterné Fehér Mária – Szabó Tamás – Székelyné Kőrösi )lona .; Bleyer Ferenc .; Juhász )stván .; Szabó Kálmán . 
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(orn János  gyümölcstermesztési kutatások 

Katona Zsigmond  szőlő-gyümölcs nemesítő, kiállítások, szakművek, Katonatelep létrehozásója Kocsis Pál  szőlőnemesítő, birtokos gazdálkodó Koritsánszky János  szőlész, újítások,  évig vezette a Miklóstelepet Liszka Jenő  kertész, kertészeti szakíró, értékesítésszervező Mathiász János  szőlőnemesítő Mayerfi Zoltán  borász, szőlőbetegségek elleni küzdelem Mészöly Gyula  Mezőgazdasági Kutatóintézet, Zöldségtermesztési Kutatóintézet létrehozója Miklós Gyula  Miklóstelep, Úrihegy alapító tagja, kereskedelem fellendítője, kormánybiztos Miklós Ödön  Miklóstelep alapító tagja, filoxéra elleni küzdelmek Móricz Zsigmond  parcellavásárlások Kisnyírben, vasúti utazás és szállítás népszerűsítése Muraközy )mre  gazdálkodó, parcellázások elősegítője, szikrai szőlőtelep létrehozója Petrovits )stván  borász, Miklóstelep igazgatóhelyettese, homoki szőlőtelepítések, Első Kecskeméti Pinceszövetkezet alapítója Schweiger Fülöp  állattenyésztő mintabirtok, vasútnépszerűsítő akciók, földosztás Wéber Ede  kecskemét-fülöpszállási hév létrehozásában főszerep, szőlőtelepítő, (elvécia megalapítója; kecskemét-

lajosmizsei vasútvonal építésének támogatása 
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Adler Károly  vaskereskedő Almássy Lajosné  gyümölcsexportőr 

Bleyer Ferenc  terménykereskedő, emlékíró Beretvás Pál  szállodatulajdonos Beretvás Szálló és Kávézó , szőlész, borkereskedő Braun )gnác  szőlő-gyümölcs exportőr, innovációk Dunszt József  vendéglős, szállodatulajdonos Royal szálló, (elyőrségi Club helyén, benne menetjegyiroda is működött a két világháború között , dinasztiafő Feldmeier )gnác és Lipót  gyümölcs- és baromfikereskedők, exportpiac fejlesztése 

Fischer Miksa  gabonakereskedő Francsek József  fűszer- és szőlőkereskedő Gyenes Sándor  vas- és fűszerkereskedő (akker Móricz  gabonakereskedő Kecskeméti (erz és dinasztiája   gyümölcs- és borkereskedő Kohn Gábor és Móricz  burgonyakereskedő, gyümölcsexportőr Lőwy Gyula  baromfi- és gyümölcskereskedő; szőlőbirtokos (elvécián, innovációk Schwarz József, Gusztáv, Dávid  sertéskereskedők, utóbbi még rőfös nagykereskedő is Schweiger József és Ferdinánd  gabona- és sertéskereskedők Tóth Sándor  szőlő-gyümölcsexportőr 
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Lestár Péter -1896)  két hév-vonal kiépítésének támogatása, városi szőlőtelep létrehozása, vasúti és kapcsolódó építkezések, vasút menti parcellázások 

Kada Elek (1897-1913)  magas rangú vasúti tisztviselői múlt, kétkötetes vasúti tudományos mű, közlekedési-kereskedelmi csatornák általános serkentése, kulturális élet, idegenforgalom erősítése Sándor )stván -1922)  szerepvállalás infrastruktúra-fejlesztési törekvésekben Zimay Károly -1934)  kecskeméti kisvasút kiépítésének segítője 
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k Bakkay József: városi erdőmester, erdészet ). világháború utáni újjászervezője, bugaci kisvasút építésének első számú propagálója, tervezője 
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Borsi )stván  szerelő, mozdonyvezető a kecskeméti kisvasúton az -es évektől, emlékíró Chiovini Béla  KGV forgalmi főnöke -1950. között Csilléry Dezső  kecskeméti születésű vasúti kutató, nemzetközi hírű vasútépítő mérnök Láber Károly  1860-tól OMÁV-tisztviselő, -től a legnagyobb hírű kecskeméti állomásfőnök Lukács András  KGV üzemvezető, igazgató -1948. között Nagy József  1963-tól mozdonyvezető a kecskeméti kisvasúton, gyűjteményalapító, gyűjtő, a VTA titkára 
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X. . Utazási sebességek, eljutási idők, járatsűrűség A . század közepéig az óránként  km/h haladás igen jónak számított, még a legfontosabb hírek sem tudtak napi  km-nél gyorsabban terjedni; a ló volt a gyorsaság jelképe.11 A delizsánsz, majd -től a gyorskocsi menetrend szerint 8-  óra alatt ért Kecskemétről Pestre, 
a Pest-Szeged távot pedig  óra alatt abszolválta, kora hajnali indulással; a valóságban azonban az útviszonyok miatt ezt is nehéz volt tartani, ráadásul valamennyi közlekedési eszköz drága és kisteljesítményű volt.12 Teleki Domokos a . század végén Pestről Ócsán és Nagykőrösön át egy nap alatt leért Kecskemétre, amit széles körben emlegettek, mint rekordot, Kecskemétről Szegedre azonban már neki is két napot vett igénybe az utazás. Petőfiék Székesfehérvárról Szakszentmártonon át  nap alatt tették meg a  km-es utat  januárjában Kecskemétre.13 A különböző közlekedési ágak átlag- és maximális sebességeit összevetve a vasút – a legutóbbi mintegy  évet leszámítva, tehát e dolgozat időkeretein belül is – abszolút a leggyorsabb volt.14 Kecskemét és Pest között eleinte csak személyvonatok közlekedtek, maximum  km/h-s sebességgel; az új rendtartás alapján -től gyorsvonatokat is járatott az OMÁV,  km/h sebességgel. -ig ez a sebesség a leggyorsabb a Kárpát-medence területén, a MÁV ennél kisebb végsebességeket alkalmazott. Az -as években a vonatok átlagsebessége -50 km/h, 

ez az ember 3 km/h-s, az igásló ,  km/h-s, a posta 10 km/h-s, a paripák  km/h-s sebességéhez képest igen jelentős fejlődés.  A századfordulón már igény mutatkozott a járatszám emelésére, nagyobb sebességekre (pl. gőzmotorkocsik , a vegyesvonatok megszűntetésére, illetve szétválasztására teher- és személyvonatokra; a kecskeméti vasútvonalon is több vonat személyről gyorsvonattá felfokozását kérte a közvélemény, ami már jelzi a sebesség iránti elvárások emelkedését.15 Ha egy évben a menetrend rosszabb lett a korábbinál, az jelentős felzúdulást keltett, a városok szövetkezni kezdtek egymással a vasút ellen, s önérzetükben érezték sértve magukat.16 Sérelmezték, ha a nagy forgalom ellenére a vasút alig méltatta figyelemre menetrendi igényeiket.17 A válaszban sokszor csak annyi állt: „A vonatok az utazóközönség többségének 

megfelelő időben közlekednek. Ne kívánja tehát egyéni érdekből a menetrendkönyv 

                                                           
11 Fernand Braudel 2004: 437. 
12 Czére Béla a: .; (orváth Ferenc b: . 
13 Antalffy Gyula 1975: 276-277., 358. 
14 Czére Béla : . 
15 Kecskeméti Lapok XXX)). . június .; (aith Károly : -60. 
16 )lyesfajta, kissé zsurnaliszta fogalmazásmód jellemezte a korszak közbeszédét: a „vasúti igazgatóságnak 
sürgősen intézkednie kell, hogy városunk megszabaduljon ettől a kényelmetlen újítástól, mert a mi forgalmi 
érdekeink respektust követelnek”. Kecskeméti Lapok XXXV))). . május 4.) 
17 Pl. BKML. IV. 1903/a. 1930. 324. 
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érvényességének időtartama alatt a menetrendek megváltoztatását.”18 A századfordulón érte el csúcsát a magyar vasút menetrendszerűsége: -ban egy gyorsvonat egyórás késése már jelentős hírérték volt, a mozdonyok meghibásodása pedig kuriózumnak számíthatott akkoriban, ha ilyesmi történt, már balesettől tartottak az emberek.19  után az expressz futár  vonatok  km/h sebességgel közlekedtek továbbra is csúcstartó a kecskeméti fővonal -ig . A . század elején az európai fejlődés élvonalában járt a magyar vasút. Az ). világháború után  évig  km/h-ra csökkent a maximum, az 1930-as évek vágányfelújításokat követően  km/h-ra nőtt, bár ezt mozdony hiányában alig használták ki. A mellékvonalakon eleinte  km/h-s közlekedés volt, a BcMot azután szinte megfelezte a menetidőt a régi gőzvontatású vegyesvonatokhoz képest, az -as években a teljes vonalhálózat  %-án közlekedett ez a motorvonat-típus. -től ideiglenesen ismét -70 km/h mellékvonalon  km/h  a vonatok engedélyezett legnagyobb sebessége, majd Cegléd-Szeged között fokozatosan  km/h-re, Cegléd-Budapest között  km/h-ra, a hév-ek sebessége -60 km/h-ra nő. A kisvonatok -  km/h sebességgel járnak, majd a KGV -től 
50 km/h-ra növeli a sebességet, amit az 1960-as évektől leromlás követ. – A teherszállítás lényegesen lassabb, a . század első felének békeéveiben is átlagosan  óra alatt jutott el egy tehervonat Kecskemétről Bécsbe.20 Érdemes még áttekinteni, hogy Kecskemétről Budapestre és a mellékvonalak végpontjaira különböző időpontokban mennyi idő alatt és naponta hányszor lehetett eljutni. Kezdetben nagyon kevés vonat jár, 1863-ban mindössze  pár s pedig ebből a gyorsvonat nem is állt meg a kisebb állomásokon , cserébe gyorsan haladt, Budapestet  óra  perc alatt érte el Szegedet 

pedig 1:50 alatt). A személy- és vegyesvonatok menetideje a kisebb végsebesség, hosszabb tartózkodások  miatt : -4:40 volt. Cegléden -  órás csatlakozási időkkel ugyan, de tovább lehetett utazni Nyíregyháza / Miskolc / Kassa felé.21 Az 1880-as évekig lassan -  vonatpárra gyarapodott a kecskeméti fővonalon közlekedő vonatok száma, -ben már : -as menetidőt is produkált gyorsvonat Kecskemét és Budapest között.22 1891-ben a Keleti Expresszvonat 1:48-as menetidővel közlekedett a 106 km-s szakaszon, és a személyvonatok menetideje is  órára csökkent.23 A menetrend kiegyenlítetté válik, minden napszakban lehet utazni, megszűnnek a jelentős napközbeni és éjszakai menetrendi lyukak. Budapestre már reggel  órára fel lehet érni és még este fél -kor is haza lehet indulni éjjeli gyorsvonattal. A mellékvonalakon a Kecskemét – Lajosmizse távhoz  óra –  óra  perc volt szükséges, errefelé Budapest : -5:00 alatt 

                                                           
18 Menetrend 1950. 
19 Kecskeméti Lapok XXX))). . április . 
20 Bory Endre 1992: 403-413.; Miszlay Zsolt 2003: 151-154.; Sári Zsolt c: .; Szilágyi Zsolt : . 
21 Menetrend 1863. 
22 Menetrend 1879. 
23 Menetrend 1890, 1891. 
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érhető el. Tiszaug – Kecskemét, Fülöpszállás – Kecskemét távolsága egyaránt : , eleinte  pár 
vonat közlekedik. Kisnyír és Kerekegyháza közt a menetidő  perc. Lajosmizse, Kerekegyháza felé -  pár vonat is járt, ebből több Budapestig közlekedett, illetve Kisnyírben csatlakozásuk 
volt egymáshoz.24. 

Az 1920-as években visszaesés tapasztalható, fővonalon -  pár vonat jár, kissé romló menetidőkkel (az expresszé ismét  óra fölé nő Budapestre , mellékvonalon pedig ismét mindenütt -  pár vonat közlekedik. Az 1930-as években jelentősen javul a helyzet, főként mellékvonalon a BcMot-ok forgalomba helyezésével, nő a járatsűrűség. A kommunizmusban pedig vonalanként -  párra növekszik a mellékvonali forgalom; fővonalon pedig -12 párra, egyre szélesedő üzemidővel, részben a gyári műszakokhoz is igazodva. Az -as – 1970-es éveket (papíron  minden korábbinál jobb menetidők és vonatsűrűség jellemezte: a fővonalon  pár személyvonat : ,  pár gyors : - :  járt, sűrű, egyenletes, jó csatlakozásokkal, és sok közvetlen vonat is jellemző Balaton, Pécs, Miskolc .25 

 

X. 6. Az érintett vasútvonalak fennmaradt és elveszett vasúti épületei és emlékei  

Dolgozatom nem volna teljes, ha nem dokumentálnám, mely, vasútnéprajzi szempontból értékes 

épületek maradtak fenn vagy éppen váltak az enyészet martalékává. Terepmunkám során 

igyekeztem teljes egészében végigjárni a vasútvonalakat, s a vonalak mentén található jellegzetes 

épületeket felvételi épületek, áruraktárak, lakóházak, műszaki létesítmények, kulturális 

létesítmények, őrházak, bakterházak  feljegyezni, fényképekkel dokumentálni, a még működő 

szolgálati helyeken vasutas „idegenvezetéseket” venni igénybe. Ahol ez még lehetséges volt, 

törekedtem a felhagyott nyomvonalak mentén is az egykori szolgálati helyek, megállók, 

lakóépületek, iparvágányok, rakodóhelyek azonosítására. Közben gyűjtöttem a másodlagos 

tárgyfelhasználás példáit is állomásokon, vasútvonalak környezetében építőanyag, kerítés, kút, 

járda, raktárépület stb.  Célom volt e munkával a műemléki védelemre érdemes létesítmények 

felderítése, lajstromba vétele is. A megállók, állomások szerkezete, épületei, sőt nevük is többször 

változhatott az évtizedek során, ezért a jelen állapotokat történeti forrásokkal is szükséges volt 

összevetni. Ebből a gyűjtésemből közlök egy összesített listát az alábbi oldalakon, továbbá utalok 

az állomások, megállók névváltozásaira is.26 

 

                                                           
24 Menetrend 1899., 1902., 1912. 
25 Menetrend 1965. 
26 Forrás: terepmunka, fotók, menetrendek, térképek, vasutallomasok.hu utolsó letöltés: . . .  
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a, Kecskemét NYOMTALANUL ELVESZETT . sz. vége – 1940-es évek : ágyúrakodó, szerszámgunyhó, jelzőgunyhó, szemétgödör, baromrakodó, víztorony 

FENNMARADT: felvételi épület, raktárak, nyílt rakodók, őrhelyek, „robbanórakodó”, vízdaruk, fűtőház, szertár, mozdonyszín, fordítókorong, váltóőrházak némelyik romos és használaton kívül áll , továbbá az osztálymérnökség -  fő személyzettel, posta, postaraktár, kultúrotthon, étkező, laktanya, kazánház, óvóhely, széntér, bútorraktár, állomási díszkert, sertésólak (romjai). 

 

b, Budapest-Cegléd-Szeged vasútvonal – Kecskemét kizárásával  Kecskemét – Városföld: az egykori létesítmények teljes szanálása következett be az átépítések idején 

NYOMTALANUL ELVESZETT: őrházak, Parasztfőiskola, Kiskunfélegyházi út váróépülete FENNMARADT: Városföld északi bejárat közelében: sorompóőrház melléképületekkel Parasztfőiskola  -; 1890-es évek er. Kecskemét-Földmívesiskola, 1930-as évek Kecskemét–
Mezőgazdasági Szakiskola, 1940-es évek Kecskemét–Gazdasági Szaktanítóképző; 257.őrház, váróhelyiség) Kiskunfélegyházi út -, 1883- Félegyházi út, 1902- Kiskunfélegyházai út; váróhelyiség) 

Katonatelep (1890-es évektől, eredetileg Kereszt út - : felvételi épület  altiszti lakással, kövezett rakodóhely, egykapus áruraktár, díszkert, szénszín, árnyékszék, kézi raktár, gazdasági udvarok, lakóház  szolga számára, sütőkemence, árnyékszék;  végén két váltóőrház: őrház, kút, gazdasági épület, kemence, árnyékszék túlnyomórészt FENNMARADT  

Fekete (1890-1970): nyomtalanul elveszett Városföld -, Puszta Páka, Páka, Pákapuszta, - mai név : felvételi épület + raktár + lakóépületek + pályafenntartási raktárak; állomásfőnökkel + egykori gazdasági épületek, utasvécé, ásott kút, óvóhely, víztorony; váltóőrházak elvesztek Városföld – Kunszállás: 455-ös szelvény őrházrom,  őrház + melléképületek lakatlan ,  őrházrom Kunszállás -es évek, er. Jakabszállás, - Kiskunfélegyháza-Jakabszállás : városhatáron kívül, de bizonyos határrészeket érint a forgalma Műemléki, a régi kecskeméti állapotokhoz hasonló épületegyüttesek a -es vasútvonal Szeged felé eső 
szakaszain maradtak fenn: pl. Kiskunfélegyháza műemléki értékű áruraktára; Petőfiszállás, Balástya felvételi épületei; kisteleki víztorony, állatfelhajtó 
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c, Kecskemét-Lajosmizse vasútvonal , (etényegyháza-Kerekegyháza vasútvonal  Kecskemét-Máriaváros: felvételi épület +  szolgálati lakás + ólak, kút + wc + áruraktár  (FENNMARADT) Széktó (1902- , Máriakápolna mh. - , (éjjas-Nyárfa - , Belsőnyír Kuti erdő -1945): ELVESZTEK, A peronok helye kivehető Miklóstelep: egyéni szépségű felvételi épület; miklóstelepi rakodó nyomai Úrihegy er. Kunszentmiklósi út : felvételi épület + fészer, vécé (etényegyháza -ig Kisnyír : déli átjárónál kézi állítású sorompó, áruraktár, felvételi épület emeleten szolgálati lakással, wc, melléképületek, váltóőrház, túloldali telken  vagon fészerré építve, forgóvázaitól 
megfosztva (FENNMARADTAK) Nagynyír: míves megállótábla Alsóméntelek: lakóőrház + teherkocsiból kialakított váróhelyiség Méntelek: lakóőrház, melléképületek, vécé; állomásvezetővel Felsőméntelek: lakóőrház + vécé + melléképületek Klábertelep: állomásépület, wc, lakóház, melléképület, bortárolók, rakodók életveszély, BONTÁS ALATT) (etényegyháza alsó -ig (etényegyháza : felújítva lakóház, beálló rész még felismerhető; nagynyíri földút és az egykori vasúti töltésen futó földút kereszteződésében Szarkás mh.: nem maradt látható nyoma, (atárdűlőnél Kerekegyháza alsó Móczár telep : nem maradt nyoma, közelben Móczár-kúria látható Kerekegyháza: felújítva családi házként üzemel 
 

d, Kecskemét – Fülöpszállás vasútvonal 152) Kecskemét alsó: felvételi épület, szociális épület, műemléki jelentőségű iparvágány-kiágazások, egykori 
váltóőrházak, gyalogos felüljáró, kerti vágány, rakodók (FENNMARADT) Korhánköz Kórhánköz változat , Beretvástelep először feltételes, . őrház  (ELVESZETT) Galambház: a névadó tanya speciális kialakítású padlásán a mai napig tenyésztenek galambot (elvécia (er. Helvetia): felvételi épület, váltóőrház, rakodó, melléképületek, váltóőrház 
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Ballószög Ballószeg, Külsőballószög -): a megálló-rakodóépület lakóházként üzemel Kerekegyháza -ig): megszűnt, nyomtalanul eltűnt Köncsög: a megálló-rakodóépület lakóházként maradt fenn, vécé Ágasegyháza: lapostetős felvételi épület, mellékhelyiség, raktár utóbb UN)VER-raktár  Ágasegyházi tanyák először feltételes, . őrház : jelenleg leromlott állapotú váróbódé Agárdytelep -  . őrház : megálló-rakodóhely, lakatlan 

 

e, Kecskeméti keskeny nyomközű vasutak ,  Kecskemét – Rávágy tér:  vágányos, kis felvételi épülettel, kis áruraktár, rakodó, árnyékszék, kút, őrházi melléképületek, fertőtlenítő kemence; állomáskezelővel, egy segéderővel nyáron megerősített szolgálat  NYOMTALANUL ELT1NT, helyén jelenleg lakótelepi park található  Átrakó vágányok: átmeneti áruraktár használaton kívül,  átrakó vágány,  süllyesztett zsámolyozó, Átrakó személyzete szolgálja ki; innen vezet a fatelepi iparvágány (nyomokban fennmaradt) Kecskemét – Átrakó: felvételi épület, benne  ágyas vontatási laktanya, szolgálat: forgalmi szolgálattevő, málházó/váltóőr, áru/személypénztáros , fűtőház, műhely, szertár, forgalmi főnökség, felszámolt járműskanzen Törökfái felső -  Alsó-Széktó, illetve Törökfái : a peron nyomai kivehetők Fehértó felső -1948 Felső-Fehértó  Törökfái (-  Fehértó : felvételi épületben forgalmi iroda váróteremmel, pulzométeres vízdaru, vasutas lakóház egykori kocsmával egy fő állomáskezelő dolgozott benne az 1990-es évekig , vasúti teherkocsik Cserkésztanya (1939-1950 : megszűnt mh., megszűnt váróhelyiség Matkó felső Felső-Matkó): kisebb váróhelyiség, leromolva Matkó -1948) Matkó alsó Jakabszállás felső - Felső-Jakabszállás  Jakabszállás: felvételi épület + áruraktár oldalrakodóval Jakabszállási tanyák; Kocsis-tanya: csak peron 
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Bugacpuszta: forgalmi iroda + váróhelyiség, raktárhelyiség, jegykiadóőr teljesített szolgálatot, aki vonalbejáró is volt valaha kiemelt teherforgalom  romos maradványok  

Bugac (-  Bugacmonostor : felvételi épület, áruraktár, gyümölcscsomagoló, kiemelt forgalom Monostorfalva Bugac felső -): felvételi épület, wc, gazdasági épület, állomási kút, vízdaru, áruraktár oldalrakodóval;  lakás: felvételi épületben állomásfelvigyázó, külön épületekben pályamester, vonalbejáróőr fennmaradt, festői összkép, műemléki védelemre javasolandó  Móricgát Csikótanya, Csikóstelep : váróbódé Móricgáti tanyák (1995- Hittanya): újonnan épített váróhelyiség 

Nagybugac Alsó-Bugac): szabványos felvételi épület, raktárhelyiség,  előtt egy jegykiadóőr lebontották  

 

Bugac-Alsómonostor vonal: épület eredetileg is csak a kezdőpontban Monostori fűtőházi kitérő, Félegyházi út, Füvelőerdő, Alsómonostori téglaégető (ELVESZETT) 

 

A kiskőrösi vonalon szolgálati helyiségek pénzhiány miatt nem épültek később is csak helyi kezdeményezések : Kiskőrösi út, Magyarsor, Görbemajor, Ludastó, Köncsögpuszta, (atárcsárda megállóhelytáblák, peronok  

 

f) Kecskemét – Lakitelek (145b) Műkert -1963, de az 1950-es években nem mindig állt már meg a vonat : peronnyomok Alsóúrrét -ig Urrét :  lakás egyik egykor váróteremmel, pénztárral  és  melléképület, kút, kertek, elbontott rakodóvágány Kisfái először feltételes :  lakás, egykor váróhelyiséggel, melléképülettel Nyárlőrinci szőlők - Koháry szőllők, -  Koháryszőlők : csak peron Nyárlőrinc -ig Koháry-Szentlőrinc, majd  körül Kohárymajor : ))). sorozatú felvételi épület lezárva, az emeleti lakásban vasúti dolgozó és családja lakik, melléképületek lebontva, helyettük szedett-vedett ólak, tárolók; lapostetős vasúti wc; rakodóponk; váltóőrház, itt pályaőri lakás hagyományos állapotban, muskátlis ablakkal Nyárlőrinc alsó  körül Koháryszentlőrinc : lepusztult váróépület, valaha jegykiadóőr 
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Kohárykertek (1940-1948) Nyárjas: erdészeti mérlegház szerepben felújított „kihipózott”  őrház; közelben autentikus erdészház, kitérő-rakodóvágány fölszedve, elveszett gazdasági épületek, rakodó, kút, árnyékszék Világoshegy: eredeti 5-ös őrház, melléképületekkel, lakott 

Szikra (1935-ig Szikra-Alpár : -ben lebontott felvételi épület, lakórész megmaradt, szedett-vedett melléképületekkel, kitérővágányok felszedve, árubódé, rakodóponk elbontva; magántulajdon Árpádszállás : bontásra ítélt váróépület, egykor pénztárral, vécékkel, kocsmával 
Lakitelek (1930- Lakytelek : felvételi épület, rakodó, pályafenntartási raktár, váltóőrházak, két további lakóház, víztorony, vízdaru, marharakodó, hídmérleg, tisztítógödör, működő vonóvezetékes sorompó Tiszaug rév : 50- Lakitelek felső  régi felvételi épület melléképületekkel, jelenleg lakáscélra felújítják; módosított hídőrhely romjai 

 

g) Lakitelek – Kiskunfélegyháza 146b) Tőserdő - először feltételes : gazdasági udvar, majd nyaralóvá átalakított felvételi épület 

 

Valamennyi mellékvonal és keskeny nyomközű vonal mentén vonali üzemi telefonberendezés is 

található, általában leromlott, működésképtelen állapotban, a vonali vezetékeket kátrányozott 

faoszlopokon, porcelánszigetelőkkel vezették végig. Számos alak- és fényjelző maradt fenn működő 

állapotban a vasútvonalak mentén. Sokfelé eredeti vágányok a kisvasúton -es évekbeli 

használt resicai vágánydarabok a legrégebbiek , kapcsolószerek, keresztaljak dacolnak az idővel, a 

legtöbb vas alkatrész Diósgyőrből származik az 1900-as évek elejéről, közepéről. 



XI . ÁBRAMELLÉKLET  

(A külön nem jelölt fotók a szerző felvételei) 

 

A BcMot motorkocsik a . század közepének meghatározó és kedvelt mellékvonali járművei voltak (VTA) 

 

Vegyesvonat a kecskeméti kisvasúton az -as években piacos napokra rendszeresítve VTA   

          

411-es és -es gyorsvonati gőzmozdonyok és régi teherkocsi-belső a Vasúttörténeti Parkban 



II. tábla 

 

 

   

Fapados kisvasúti személykocsi Ópusztaszer  és Md motorkocsi sorompóval Vasúttörténeti Park  

    

A Kecskemét nevű, még osztrák gyártmányú gőzös  májusában gördült be névadó városába (Mezei 

)stván .  – Hóeke Vasúttörténeti Park  

   

Ganz-Mávag (M41) és Nohab (M61) gyorsvonati dízelmozdony 



III. tábla 

 

 

 

Utasok a vonat tetején a )). világháború után egész tábla: Mezei )stván .  

 

 

A vasúti turizmus az -as években érte el tetőpontját: propagandaplakátok és filléres gyors Bicskén 



IV. tábla 

 

 

 

A kecskeméti kisvasút építésénél munkások lapátolják le egy anyagvonatról a vágányzathoz szükséges követ 

 

A szegedi Tisza-híd (1858  jelentős szerepet játszott Kecskemét átmenő forgalmának erősödésében 

 

Vasúti őr családjával, a háttérben őrházi épületek egész tábla: Mezei )stván .) 

 



V. tábla 

 

 

 

 

Tejszivattyúzás és sertések szállítása a . század elején Frisnyák Zsuzsa .  

    

Dinnyerakodás az -as években Frisnyák Zsuzsa .  – A teherkocsik kézi mozgatásának helyes módja 

Vasúti munkavédelmi útmutató,  



VI. tábla 

 

 

 

Vasúti resti terasza, Szolnok, 1900-as évek eleje Frisnyák Zsuzsa .  

 

A kecskeméti kisvasút innovációi: típusépületek, vízcsap, vágánygépkocsi, telefonpózna (VTA) 

 

Nagy-Magyarország térképe egy koháriszentlőrinci birtokon, háttérben a vasút Lovas Dániel é. n.  



VII. tábla 

 

 

 

 

 

 

 

Menetrendmezők az . május -től érvényes Menetrendkönyvből (MKMM) 



VIII. tábla 

 

 

 

A kecskeméti vasútállomás téli menetrendje, 1938. (MKMM) 

 

A kecskeméti kisvasút bugaci vonalának menetrendje (ivatalos menetrend, (MKMM) 



IX. tábla 

 

 

 

 

A hírös kecskeméti gyümölcspiac áruinak jelentős része vasúton érkezett és távozott a főtérről 

 

 

Kecskemét első sugárútja a vasútállomást a Főtérrel kötötte össze, s hamar ellepték az árusok 

(kepkonyvtar.hu) 



X. tábla 

 

 

 

 

A kecskeméti resti borostyánnal befutott tornáca előtt pózoló vasutasok . század vége  

 

 

Lakitelek állomás személyzete téli egyenruhában  körül, a háttérben a peronzáró kerítés és a forgalmi 
iroda nyitott ajtaja (vasutallomasok.hu) 



XI. tábla 

 

 

 

Bugac állomáson a kisvasút személyzete csinosítja a visszaindulásra váró különvonat mozdonyát 
(1935)(VTA) 

       

Rakodás és vásár a kecskeméti állomás rakodóvágányainál szekérrel és TEFU teherautóval (facebook.com) 

 

A Bajnóczy József főkertész tervezte kecskeméti vasúti sétatér  körül a (írös Város legszebb parkja  

(facebook.com) 



XII. tábla 

 

 

 

 

A vasútállomás vágányok felőli oldala a peronon várakozó színes utazóközönséggel, jobbról hordárokkal 

 

 

A még békebeli hangulatot sugározó pályaudvar  körül (KJM) 



XIII. tábla 

 

 

 

A kecskeméti állomás felvételi épületének . május -re feldíszített homlokzata 

 

A pályaudvar maihoz hasonló, már akkoriban is lepusztult képe az 1959. évi Vasutasnapon (facebook.com) 



XIV. tábla 

 

 

    

Balról: A kecskeméti MÁV-törzsgárda az -as vasutasnapon a MÁV Kultúrház előtt, középen Lőrincz 
Antal állomásfőnökkel. A vasúti szakmába is jelentős számban kapcsolódtak be nők ekkoriban. 

Jobbról: A kecskeméti fővonal és pályaudvar villamosításának alapkőletétele . május -én, a jelenlegi 
kapcsolókert területén. A háttérben eredeti, meggypiros festésű Md típusú motorvonat látható 

 

 

    

Szocialista vasutasnap – Gépesített pályafelújítás a kecskeméti állomáson -ban (facebook.com) 

 

 

 



XV. tábla 

 

 

       

Állomási kút és sütőkemence szabványterve VTA) 

 

 

Vasúti gabonaraktár típusterve VTA) 



XVI. tábla 

 

 

 

)). rendű felvételi épület homlokzati rajza (VTA) 

 

 

Őrház váróhelyiséggel és irodával, típusterv (VTA) 

 

 



XVII. tábla 

 

 

     

Kenyérsütő kemence, Lakitelek -  

Sztahanovista emléklap Sávolt János főmotorvezető részére, -es évek (VTA) 

 

Vasúti tárgyú pálinkásüveg- és kupicagyűjtemény VTA) 

    

Kecskemét határának forgalmi feltártsága Szappanos Albert,  - Kecskemét főpályaudvarának 
helyszínrajza az -as években (VTA) 



XVIII. tábla 

 

 

 

 

Kecskemét az osztrák katonai felmérések térképein (1860/61) 

 

Szilády Károly -es kecskeméti kataszteri térképének részlete a vasútállomással 



XIX. tábla 

 

 

 

Kecskemét vasútvonalai  körül 

 

 

A kecskeméti vasútkert -ben 



XX. tábla 

 

 

 

 

Magyarország vasúti térképének részlete  

 

 

Kecskemét közvetlen környékének sűrű vonalhálózata  



XXI. tábla 

 

 

 

A lakiteleki vasutak helyszínrajza  

       

A  Kecskemét-Lajosmizse (ÉV  –Kecskemét–Bugac (1935)  

 

 

Kecskemét vasútvonalai az ezredfordulón 



XXII. tábla 

 

 

       

Vasúti egyenruhák az -as évekből Mezei )stván .  

 

      

 Pokrócz Ádám nyájaskodásai – Kitüntetések -ből Mezei )stván .   

 



XXIII. tábla 

 

 

 

A lakiteleki vasútállomás vágányok felőli oldala  körül (profila.hu) 

   

A tiszaugi híd építése az ideiglenes kisvasúti pályával – A tiszaugi híd az átadás előtt 

(1929)(www.tiszakecske-kepeslapok.eoldal.hu) 

    

Szappanos Albert kecskeméti elöljáró féléves vasúti bérletjegye , KJM  – Bakkay József a bugaci 
kisvasúttal (Alföldfásítási Múzeum, Bugac) 



XXIV. tábla 

 

 

 

     

A tiszaugi strandfürdő a híd átadása  után a kecskeméti polgárság kedvencévé vált – A kisvasutak 

mobilizálták a belföldi turizmust A fotón Lillafüred felújított peronjának népies ornamentikája)

 

Magyarország vasúti térképe -ból uszodák és strandfürdők hirdetéseivel (Menetrend 1956.) 

 

Kecskemét minden idők legtragikusabb közlekedési balesete a korhánközi átjáróban történt (facebook.com) 



XXV. tábla 

 

 

 

   

 

A Rávágy téri kisvasúti végállomás színes élete Nagy József gyűjteményéből, VTA  



XXVI. tábla 

 

 

 

    

Városföld sivár, szocialista felvételi épületének képét csupán az előtte álló szép vadgesztenyék és a váróterem 
jellegzetes várótermi padjai és mozaikburkolata színesítik 

    

Tiltótábla a régi raktárépület ajtaján Szatymaz  – A vonalak nagy részén sajnos az elhanyagoltság az 
uralkodó 

   

Légoltalmi bunker a Katonatelep északi váltó- és sorompókezelő őrház udvarán – A Városföld közelében álló 
bakterház  néhány éve lakatlan, a kútház szerkezetét használt vasúti sínek alkotják 



XXVII. tábla 

 

 

 

    

A kiskunfélegyházi műemlék fa áruraktár napjainkban ugyan ez is életveszélyessé nyilvánítva  és a 
balástyai, részben lezárt felvételi épület őrzik a régi fővonal hangulatát – a kecskeméti szakaszon kevés régi 

emlék maradt 

 

 

Bugac felső állomás elhagyatva, szolgálat és vonat nélkül is megkapóan simul bele a kiskunsági tájba 



XXVIII. tábla 

 

 

    

Fészerként és ólként szolgáló, alvázaiktól megfosztott egykori vasúti kocsik (etényegyházán 

 

   

Falitábla és pénztárablak a hetényegyházai váróteremben és a forgalmi iroda avítt berendezése 

 

   

Az egykori jól menő szőlőgazdaság, Klábertelep állomási épületeinek és áruraktárának lehangoló 
maradványai; a bontás napjainkban zajlik 

 



XXIX. tábla 

 

 

    

A Kecskeméti Sertéshizlalók Gőzmalma  körül, a malomkapun kikandikáló tolatós tehervonattal és az 
Alsó pályaudvarral Lovas Dániel é. n.  

 

 

A sertéshizlaló gőzmalma a -20. század fordulóján és napjainkban, a kapuhoz vezető iparvágány később 
beépített speciális fordítókorongjával, melyen keresztül a kocsik a szűk hely ellenére megközelíthették az 

üzemet 



XXX. tábla 

 

 

 

   

Alsóménteleken egy kiselejtezett teherkocsiszekrény helyettesíti az  egykori váróhelyiséget 

Miklóstelep kisnemesi kúriát formázó esztétikus állomásépülete sincs már használatban 

 

(elvécia a környéken legtipikusabb felvételi épülettípusok mintája 

    

A kisvasút szép felvételi épülete egyre viharvertebb, a lezárt járműtelepéről a jobb állapotú kocsikat és 
mozdonyokat elhordták, a többiek a végső pusztulás állapotába kerültek; a szomszédos járműskanzent is 

kénytelen volt felszámolni a szegedi VTA 

 



XXXI. tábla 

 

 

      

Jubileumi emlékplakettek és Kodály-emléktábla a vasútállomáson született nagy zeneszerző emlékére 

 

    

Régi motoros pályakocsi Lakiteleken – Működő állatfelhajtó a fülöpszállási vasútállomáson 

 

    

Munkáslakások a kecskeméti vasútállomás rakodómunkásai részére – Szépen felújított, lakóházként 
hasznosított egykori bakterház a „barneváli” átjárónál 



XXXII. tábla 

 

 

 

A kecskeméti szakaszmérnökség épülete 

 

A kecskeméti állomás egykori vízháza és a tolatásvezető őrhelye 

 

 

A kecskeméti állomás díszkertje, háttérben a vasutas művelődési ház 



XXXIII. tábla 

 

 

 

Az egykori kecskeméti resti helyén működött Utasellátó maradványai 

    

A rendező pályaudvar és a házgyári iparvágányok jellegzetes kecskeméti ipari tájat képeznek  - 

Kerékpárok a vasútállomás előtti rossz hírű tárolóban 

    

A várakozóknak és városiaknak fodrászat is üzemel az állomáson – A kora tavaszi állomáspark 



XXXIV. tábla 

 

 

   

Régi csillekocsik a lakiteleki téglagyár területén – A szépen felújított, ám új szerepben, mérlegházként 
hasznosított nyárjasi megálló-őrház 

 

   

Vonatpótlás Alsóúrréten – Éjszakai Bz személyvonat valahol a kecskeméti pusztaságon 

 

   

„)sten őrizze a vasutat!” – Szent Család Zarándoklat Lakitelek és Nyárlőrinc között 

 



XXXV. tábla 

 

 

   

   

2009-ben a kisvasutat együtt búcsúztatta az utasok, vasutasok, helyi lakosok tömege 

 

A vasút sok balesetben elhunyt és öngyilkos személy életéért felel – ezt jelzik a vasúti pálya mentén sokasodó 
koszorúk és a bakterházak, forgalmi irodák ablakaiban (alottak napja idején pislákoló gyertyák 



XXXVI. tábla 

 

 

 

 

B. Tóth )stván mozdonyvezető, adatközlő 

 

 

Szabó Ferenc, adatközlő 
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