
Nagy-Budapest néprajzi kutatása 
— Népi- és munkáshagyományok, életmód és kul túra — 

Méltó feladat és munkavállalás lenne a HNF honismereti ak-
tívái számára egy világváros, nevezetesen Nagy-Budapest nép-
rajzi hagyományainak feltárása. A HNF keretében működő Or-
szágos Honismereti Bizottság felkérésére, sok más kezdeménye-
zés után — én is megfogalmazom elképzeléseimet e sajnálato-
san hát térbe szorult témakörrel kapcsolatban. 

A nagyvárosokkal foglalkozó helytörténeti munkákból több-
nyire kimarad, vagy csupán nyomokban szerepel az életmód 
és kul túra leírása, holott e kategóriák megközelíthetők, meg-
foghatók és gyűj thetők néprajzi módszerekkel is. A társadalom-
tudományok differenciálódó metodikája a kisebb embercsopor-
tok, egyedi életformák megjelenítését csak perifér ikusán teszik 
lehetővé, s így a helyi kötődés nem válhat tudatossá a felnö-
vekvő nemzedékekben. Viszont a társadalomépítés munká jában 
nem hagyható figyelmen kívül az a kulturális és társadalmi 
meghatározottság, amellyel az illető társadalom kis közösségei 
rendelkeznek. Ezért az életmód kutatásnak közvetlen, gyakor-
lati szerepe is van a tudatformáló, nevelő tevékenységben. 

Budapest esetében sokféle etnikumból összeolvadt népesség 
életmódjának, néprajzának leírása lenne a feladat. Ez az állan-
dóan változó életmód különböző életstílusokat hordoz. Ezek 
megismerése és megismertetése éppen olyan feladat, mint az 
ország bármely vidékén. Minden kutatásnak — ha nem akar 
beszűkülni, elszigetelődni kora valóságától — az ú j jelenségek 
megismerése érdekében ú j meg ú j kutatási területekre kell ki-
terjeszteni f igyelmét a változó világban. 

Ez áll a néprajzra is. A nagyvárosok néprajzi kutatása most 
veszi számba lehetőségeit a magyar társadalom kisközösségei-
nek vizsgálatánál. Nem kell ehhez nagy lépést tennünk, a be-
vált metodikát sem feladnunk, csak kibővítenünk. A magyar 
néprajz ma már klasszikusnak számító kutatói igen nagy ered-
ményeket értek el a magyar mezővárosok kutatása során, ame-
lyeket ma is bátran hasznosíthatunk. 
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Ehhez a munkához fel kell használnunk a többi tudományág 
eddigi eredményeit , mer t egyetlen tudományág természetsze-
rűen nem vál lalhat ja a nagyvárosi életmód teljes problematiká-
jának összefogását, A legtöbb segítséget a népra jz tudomány 
eredményeitől vá rha t juk . Nagy hasznunkra lehet a szociológia 
is bevált módszereivel, melyeket a városi kis és nagyobb közös-
ségek élete társadalmi törvényszerűségeinek kutatása során al-
kalmaz. De bátran mer í the tünk az urbanisztika, statisztika és 
más társadalomtudományok módszertanából, tapasztalataiból. 

Az említett tudományágak hazai és külföldi szakirodalma be-
ható tanulmányozása azt sugallja, hogy a nagyvárosok életmód-
kutatásának feladatai megoldhatók, ha megfelelő kutatási bá-
zisra épülnek. Társadalmi gyűj tő ink közismert lelkesedése, ügy-
buzgalma és kitartása — a szakemberek megfelelő közreműkö-
désével, irányításával — elősegítheti a megoldást. Budapesten 
az 50-es években már tör tént kísérlet erre: a Nagybudapesti 
Néprajzi Munkaközösség évente megismétlődő pályázataira 
mintegy 300 pályamű érkezett be többezer lapnyi ter jedelem-
ben és igen változatos tematikával. 

E vázlatos összefoglalás az életmódkutatás elősegítésére, a 
társadalmi gyűj tők számára készült: bíztatónak, kedvcsinálónak, 
nyomokban felvillantva Nagy-Budapest szinte kimerí thetet len 
gazdagságú néprajzi temat ikájá t . 

Szülőföld, nép, város 

Budapest minden tekintetben különleges szerepet tölt be ha-
zánk és népeink történetében. Itt minden természeti formáció 
megtalálható: hegyvidéki, síkság, folyam, nagylétszámú lakos-
ság (hazánk egyötöde itt él.), nincs olyan hazai tájegység, nép-
csoport, nemzetiség, osztály, amellyel a főváros területén ne 
találkozhatnánk. A főváros kialakításában résztvett az egész 
magyar nép. Minden vidéki embernek van itt rokona vagy is-
merőse. Tréfásan ma is így mondják vidéken: „Felmegyek a 
nagyfaluba." 

A különböző vidékekről származó emberek, népcsoportok 
gazdag hagyományt hoztak magukkal, és ezeket a kívülről ere-
dő jelenségeket nagy figyelemmel kell kísérnünk. De nem lehet 
kizárólagos célunk a főváros ku l túrá jában helyenként még meg-
levő paraszti kul túra csökevényeinek (továbbélésének) egyol-
dalú vizsgálata. Ugyanolyan gonddal kell vizsgálnunk a főváros 
népének sajátos kul túrá já t , amely elsősorban a fővárosra jel-
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lemző. E vizsgálat sok vonatkozásban érintkezik és „átnő" a 
néprajzba, szociográfiába, urbanisztikába, demográfiába. 

Nehezíti és bonyolí t ja a vizsgálódást a főváros óriási ki ter-
jedése, kétmilliós lakossága, gazdag történelmi múlt ja , sokrétű 
nemzetiségi, vallási és társadalmi rétegződése. Még tarkább 
lesz a kép, ha bevonjuk vizsgálatainkba a főváros közvetlen és 
távolabbi környékét. A település magva a két egykori szabad 
királyi város: Pest és Buda, ehhez kapcsolódott Óbuda mezővá-
ros. E három város egyesítése Széchenyi István egyik kedves 
gondolata volt, s 1873-ban meg is valósult. 1950-ben 7 várost 
és 16 községet csatoltak Budapesthez. így alakult ki Nagybu-
dapest, amelynek tervezete már 1900 tá ján felmerült . 

A múltból indulva végig kell követnünk azt az utat, ahonnan 
az egykori városmagtól e l ju tunk a mai metropoliszig. Történe' 
mi kiindulópontként kézenfekvőnek kínálkozik 1686: a töröklu, 
való visszavívás időpontja. A város történeti fejlődésében hat-
időszakot jelölök meg. Az évszámok természetesen csak hozzá-
vetőlegesen közelítik a társadalmi jelenségeket, különösen a szo-
kásanyagot, miután számos olyan vizsgálandó jelenség kerülhet 
elénk a kutatás során, amelyek több perióduson át élnek és 
hatnak. (Pl. a céhek szakásanyaga a céhek hivatalos megszűnte 
— 1884 — után is tovább élt és hatot t a szervezett m u n -
kásság intézményeiben és gyakorlatában; vagy a karácsonyfa-
állítás szokása, mely a XIX. században vált általánossá és nap-
jainkig virulens.) 

Életmód és történelem 

1. 1686—1790: A két ikerváros az 1686. évi ostrom során 
szinte teljesen elpusztult, lakói elmenekültek. Az egykori törzs-
lakók közül csak igen kevesen tér tek vissza. így azután, a vá-
rosok ú j betelepítésére kerül t sor az osztrák hatóságok elképze-
léseinek megfelelően. Tehát semmiféle régebbi hagyomány to-
vábbéléséről folytonosságáról nem beszélhetünk. Hosszú idő-
szakon át e telepítési politika és következményei határozták 
meg a két város arculatát, életét, kul túrá já t . 

Az ú j telepeseknek adó- és vámkedvezményt , s ingyen tel-
keket ígértek. Főleg iparosokat igyekeztek idecsalogatni, hogy 
az új jáépítés munká ja megindulhasson. A települtek között ta-
lálunk osztrákokat, németeket, olaszokat, franciákat , spanyolo-
kat, szlávokat. Ez utóbbiak közül nevezetesek a rácok, akik a 
Tabánban telepedtek meg. Az első évtizedekben hatalmas volt 
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a f luktuáció: jöttek a szerencsevadászak, szökött katonák, szö-
kött magyar jobbágyok, hogy az épülő városokban megkísérel-
jék sa já t életük újrakezdését . 

A bevándorlás lassan induló, ma jd viharos gyorsasággal to-
vábbgyűrűző hullámai, melyet indokolt a város központi fek-
vése, közlekedési előnyei, gazdasági és politikai jelentősége, 
melyhez később a kul túrában is elfoglalt centrális minőség is 
járult , — magukkal hozták a falusias településből a nagyváro-
sig való fejlődést. Állandóan cserélődtek a városi kul túra és ci-
vilizáció elemei; a társadalmi érintkezés formái ; az ünnepségek 
aulikus és városias tényezői; a szórakozások legkülönbözőbb 
fa j t á i ; a munkáséletmód évszázadokig céhszervezetben megkö-
tött szokásai; a hiedelmek és babonák primitív világképe; a fa-
lusias élet hagyományai ; a városi, falusi céhek szentjeinek kul-
tusza; falusi és városi dalok keveredése; táj , — mesterség, — 
fa t tyúnye lv anyaga, hogy csak néhányat említsek a főváros éle-
tét formáló tényezők közül. 

Annak ellenére, hogy a pest-budai korabeli szakásanyag ere-
dete jórészt német és szláv jellegű, a korabeli forrásokban 
találunk magyar jellegzetességeket is: főúri körökben magyar 
táncot, verbunkost lejtettek, melyet a katonafogdosás, újonco-
zás megédesítésére já r tak; a Mihály napi „juhászok innepét", 
melyet Pesterl tar tot tak meg, mielőtt szétszéledtek volna vidéki 
gazdáikhoz. A városba szakadt falusi nép jellemvonásait lépten-
nyomon megtalál juk. 

Az erőszakos németesítés, a szűk patriciusi réteg zárt rend-
szerű ura lma mellett megtalál juk a magyar népességet is, ha 
polgárjogot nem is nyertek, elnyomott, alárendelt helyzetben, 
de itt voltak s a mélyben korallként építették bástyáikat, me-
lyen a nemzeti öntudatosodás időszakában visszaszorultak a né-
met város urai, polgárai, hivatalnokai. A magyar nemességtől 
függetlenül, akiknek polgári jelentőségű szerepe csak a felvi-
lágosodástól számítódik, a magyar polgári elemek részéről is 
tör tént kísérlet a városban való megmaradása. Ezek többsége 
az iparban helyezkedet t el. Egy részük a kézművesség minden-
napi szükségleteket kielégítő ágaiban találta megélhetési bázi-
sát; a ruházat i iparban, a nemzeti viselettel összefüggő tevé-
kenységben, s az állattenyésztés mezőgazdasági gyökereiből táp-
lálkozó magyarságban. Mások a vendéglátó és szállítóipar: a 
fuvarozás és bormérés segítségével teremtet ték meg megélhetési 
forrásaikat . E polgárosuló magyarok egyrésze abból a zsellértö-
megből emelkedett ki, melynek számszerű aránya a magyar-
ságot egy időben vezető nemzetiséggé tet te Pest városában. A 
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jobbágy-zsellérnépesség egy része Pest város falai között kere-
sett menedéket a rendi uralom elnyomása elől. Mindezek lassan 
feltörekvő réteget alkottak, de a Rákóczi szabadságharc alatt a 
német elnyomás kiszorította őket elfoglalt pozíciójukból, ame-
lyet részben a Rákóczi ellen felhasznált rácoknak kellett á ten-
gedni. 

A pesti lakosság, mely az újratelepülés kezdetén még alig 
differenciált , meglehetősen homogén és szerény kispolgári-ple-
bejusi, illetve jobbágy eredetű tömegből állt nagyrészben — az 
uralkodó osztály csekély számú képviselőjének szereplése mel-
lett — Mária Terézia uralmának idején már kialakította az or-
szágos viszonyokhoz idomuló, feudális tagozódást, mely a pol-
gárság felső rétegét az elnyomók felé közelíti, s az elnyomottak 
felé nyíló távolságot pedig egyre növeli. 

2. 1790—1848: Ä következő meghatározó periódus a város-
néprajz kutatói számára minden bizonnyal a re formkor : ez a 
felvilágosodás, a nemzeti öntudatra ébredés korszaka. 

A magyar reformkor a feudalizmusból a kapitalizmusba tartó 
átmenet egyik szakasza. II. József maradandó cselekedete volt, 
hogy a két ikervárost tényleges fővárossá, az ország közigaz-
gatási, szellemi és gazdasági központjává tette. A XVIII. sz.-
ban hatalmas fejlődésnek indult Pest-Buda. Míg korábban Pes-
tet nagy homokpusztaság vette körül, melyet helyenként ha-
talmas állóvizek, mocsarak tarkítottak. Különösen mocsaras 
volt a mai Újpest felé eső vidék. Ezen a területen alakult ki 
a XVIII. sz. végefelé a Lipótváros. Nedves, homokos terület 
volt amelyen ma a Teréz- és Józsefváros terül el. 1888-ban a 
Terézvárost kettéosztották, s a Majakovszkij utcától délre eső 
területet Erzsébetvárosnak nevezték el. Sovány legelők sorjáz-
tak itt, helyenként kaszálók, a Kőbánya felé húzódó részen 
pedig szántók. A XIX. sz. elején nagy városépítő törekvések 
voltak indulóban, melyek lelkes folytatót találtak József ná-
dorban. E munka nyomán alakult ki a klasszicista városkép, 
s ez volt a színtere annak a fejlődésnek, mely a feudalizmus 
világából, válságából a polgári nemzetál lam felé ívelt. A pol-
gári fejlődés élén erős és öntudatos polgárság hiányában a köz-
nemesség és az arisztokrácia haladóbb rétege állott. Ipari-gaz-
dasági-szellemi fejlődés jellemezte e korszakot, s erős nemzeti 
öntudat kialakulása. A nép még alaktalanul, arctalanul m u n -
kálkodott a mélyben, hangjá t még nem hallatta. 

Az 1848-as forradalom idején Buda és Pest már valóban az 
ország fővárosa lett. Mindebben nagy szerepe volt a lassan túl-
súlyba kerülő magyara jkú népességnek. Ekkor, a szabadságharc 
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idején merül t fel először a három város egyesítésének gondo-
lata. 

3. 1848—1873: A város fej lődésének harmadik meghatározó 
korszaka, mely az előzőknél dinamikusabb, közvetlen elődje és 
előkészítője a kapitalista fej lődés megindulásának. Ekkor ját-
szódott le mindaz, ami Budapestet világvárossá tette, s a mi 
témánk szempontjából legfontosabb minőségi fejlődés is ekkor 
indul t : a magyarosodás. Társadalmi bázisát a magyar paraszt-
ság mesgyén kívül marad t tömegeinek szülőföldjéről való me-
nekülése jelentette, akik mint egy nagy gyűjtőmedencébe, Pest-
Budára és az iparilag fe j le t t városokba torlódtak. Itt az ú j vá-
rosi polgárságnak csak a magja volt a régi, főtömegét a mező-
gazdasági népfelesleg adta, mely belső vándorlási folyamatban 
(migráció) a régi helységek közül csak azokba áramlott , ahol 
fel lendült a kereskedelem és az ipar. Valamennyi magyar város 
fölé emelkedett egy születőfélben lévő metropolis, Széchenyi 
nagy álma Budapest . 

Ennek a korszaknak két lényeges, dinamikus robbanómotor ja 
volt: a kapitalista fej lődés ü teme és a magyar munkásosztály 
megjelenése. 

4. 1873—1920: A bontakozó gyáripar a maga munkaerőszük-
ségletét kevéssé fedezhet te a céhlegények köréből. Egyfelől 
szaktudásuk kézműipar i alapozottsága akadályozta ezt, más-
részt az önállóság mélyen beléjük ivódott vágya. A nagyüze-
mek többsége a szakmunkások első nemzedékét kénytelen volt 
a szomszédos államokból toborozni. 

A külföldi érdekeltségű tőkés vállalatok élére zömében kül-
földi tisztviselőket és szakmunkásgárdát állítottak. 

A szakmunkások keskeny rétege mögött a gyárral most is-
merkedő magyar és nemzetiségi tanulat lan munkások serege 
állt. A városba tódult munká t kereső vidéki f iúk és lányok ri t-
kán kerül tek közvetlenül a gyárba. Többségüket a nagy pesti 
építkezésekhez toborozták. Tavasszal érkeztek egy zsák élelem-
mel, s maradtak aratásig, ma jd abból visszatérve a fagy beáll-
táig a városban dolgoztak, alkalmi munkákon. Egyesek tömeg-
szállások lakói lettek, mások kalyibát ütöttek az építkezések he-
lyén, s bográcsban főzték maguknak az ételt. Mind többen ma-
radtak közülük a városban az építkezések szüneteiben, s külön-
féle alkalmi munkáka t vállaltak. Ezeknek a soraiból választód-
tak ki a gyárak segédmunkásai, később a „megbízhatóbbakat11 

betanítot ták egyes munkafolyamatokra . 
E hatalmas kallódó embertömegek megfelelő lakóhelyet alig 

találtak a fővárosban. Ha munkahelyükön megállapodtak: lakni 
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és élni szerettek volna magukkal hozott, megszokott é le t formá-
juk családi kereteiben. A fővárosban igen magasak voltak ekko-
riban a lakbérek. Jól számító hazai és külföldi érdekeltségek ez 
időben parcellázták fel a város környéki pusztákat, homoksiva-
tagokat, szántókat, majorokat . Itt találtak olcsó házhelyre a vi-
dékről feláramló, a gyáripar különböző ágaiban elhelyezkedő 
egykori jobbágy és zsellérivadékok: ezekből alakult ki a fővá-
ros munkássága. Peremvárosok övezték Budapestet, ahonnan 
munkakezdés előtt ingázók tízezrei lepték el a közlekedési esz-
közöket. A fejlődés nagy diadala volt Pest-Buda-Óbuda egye-
sítése 1873-ban. Ekkor a lakosság lélekszáma mintegy 400 000, 
1890-ben 566 000. 1910-ben már egymillió felett volt. 

E periódus jellemzője az, hogy a város körüli egykori jelen-
téktelen agrártelepek ipari elővárosokká fejlődtek, s hogy Bu-
dapest magyarrá lett, amit a magyar anyanyelvűek 90 %-os 
arányszáma bizonyít. 

Az egyesítés után a főváros 10 kerületre tagolódott. Mind-
egyiknek sajátos arculata volt, amelyre a kutatás során f igye-
lemmel kell lenni. 

5. 1920—1950: A századfordulótól a bevándorlás átcsap az 
elővárosokra is. A bevándorlásban azonban mindvégig a ma-
gyarok vezetnek — főleg Pesten —, hiszen a város környéke 
elsősorban magyar nemzetiségű. Az időben és fej lődésben elő-
rehaladva, átalakul a város nemzetiségi képe. Ennek során ter-
mészetesen végbement egy asszimilációs folyamat is. Egyes 
szerzők szerint a századfordulóra, majd inkább a 20-as évekre 
Budapest homogén magyar várossá alakult. 

A felszabadulás (1945) után az elővárosokban is tovább f e j -
lődő igen jelentős nagyipar folytán az elővárosok és a főváros 
kapcsolatai minden vonatkozásban rendkívül szorosakká váltak. 
A fejlődés végpont ján — 1950-ben — létrejöt t Nagybudapest . 

6. 1950-től. . . : A felszabadulás után megindult hazánk és 
fővárosunk fejlődésének szocialista korszaka. A hatalmas ará-
nyú új jáépí tés során — s azt követően is — számos ú j lakóte-
lep létesült, emberi lakáslehetőséget nyú j tva az egykori nyo-
mortanyák lakóinak, s az ú j betelepülőknek. Ezzel kapcsolatban 
nem feledhet jük, hogy a faluszéli vályogviskókban összeszorult 
cselédek és napszámosok mellett a főváros munkássága élt a 
legrosszabb lakásviszonyok között. A munkásbérkaszárnyák, 
alagsorok napfénytől és levegőtől elzárt, nyirkos szoba-konyhá-
ban átlag hat személy szorongott. De még őket is irigyelhette 
az albérlők, ágyra járók, műhely vackon meghúzódok százezres 
tömege. 
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A periódus városfejlődését a kiegyenlítődés, a régi fővárosi 
s a korábbi peremvidékekből ú jonnan kialakult kerületek kö-
zötti színvonalkülönbség fokozatos eltűnése jellemzi. Mindez 
együtt jár a népesség számának még tovább gyorsuló növeke-
désével. 

Űj jelenségként kell említeni az intenzív urbanizációt, mely 
ú j gazdasági-társadalmi kérdéseket vet fel, s a régi é le t formá-
hoz, életmódhoz képest más utat jelent. E folyamat konkrét 
nyomon követése, s a vele járó társadalmi szerveződés változa-
tainak fel tárása az urbanizálódás legizgalmasabb fejezetei közé 
tartozik. 

* 

Összefoglalásul: A városi népra jzkuta tás tárgya a társadalmi 
osztályok életének formái a maguk tör ténelemformáló erejében, 
s e formák fej lődésének törvényszerűségei. Ebben az ér telme-
zésben a néprajz i kuta tás számára ú j feladatok jelentenek, mer t 
a szocializmus valóságos perspektívái elvezethetik a kutatót az 
egyszerű paraszti formák felől a város lakosság életmódjának 
vizsgálatához. 

A nagyvárosi népra jznak azt kell vizsgálni, hogy a különböző 
társadalmi csoportok miképp használják fel a maguk változá-
saiban a különböző korok mezőgazdasági és ipari termékeit , 
hogyan befolyásolják az építkezést, a kulturális élet megnyil-
vánulásait , stb. A kuta tás célja az adott társadalom összeségé-
nek megismerése. Nem tehe tünk megszorítást anyagainkat ille-
tően sem térben, sem időben, sem kul túrában az előzőkben 
megadott keretek között. Nem választ juk el a paraszti kul túrá t 
a polgári és munkáskul túrá tó l azzal, hogy ez néprajz, a másik 
meg nem az. A népra jz alanya a társadalomban élő ember tár -
sadalmi mére tű és érvényű tevékenysége. 

A nagyvárosi é le tmódkutatás tudományterüle te magába fog-
lalja a parasztság mellett a munkásság és polgárság éle tmódjá-
nak kutatását is Nagybudapest viszonylatában. 

* 

A részletes tematika felsorolása ú j abb vaskos füzetet igé-
nyelne, ezt most mellőzzük, inkább arról szólunk még, hogy 
kik is foglalkozhatnak a fent i témakör gyűj tésével? A gyűj tés-
kuta tás i f júsági és felnőtt gyűj tők végezhetik, gyűj tő kollektí-
vák, szakkörök, klubok és a meg nem említett másfa j ta állan-
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dó vagy alkalmi szervezetek. Minden korosztály számára lehe-
tőség nyílik az őt érdeklő, vagy hozzá közelálló témák vizsgá-
latára, megfelelő vezetés, irányítás mellett. A HNF minden ér-
deklődőnek szíves felvilágosítással szolgál és az illetékes szak-
emberekkel összehozza klubnapjain a téma iránt érdeklődőket. 

A tudomány számára e munka jelentősége abban áll. hogy a 
részt vevők öntkéntes adatszolgáltató, felderítő és anyaggyűj tő 
tevékenységükkel elősegítik a népra jz és társ tudományai 
— hely-, gazdaság-, társadalomtörténet ku ta tómunká já t is. Nem 
lebecsülendő az a hatás sem, hogy a munka a résztvevőkkel 
megismerteti az említett tudományok eredményeit , s közben ki-
alakul bennük a helyes történeti, néprajzi , szociográfiai szemlé-
let, amelyet továbbadnak és szélesebb körben elterjesztenek. 

Szálak szövődnek így az élet, a tudomány és a társadalom 
között, s ezekből a tudomány is indít tatást kaphat a maga ú j -
szerű feladatai elvégzéséhez. 

Nagy Dezső 
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