
Béres vagyok, béres, béresnek születtem..." 
Pezenhoffer Antal 1931-ben így ír az uradalmi cselédekről, akiket a magyar közvélemény, 

az irodalom általában csak béresként emleget: „A gazdasági cselédek azok, akikhez a legtöbb 
poézis, a legtöbb hangulat, a legtöbb kedves emlék köt minden magyar embert . Hiszen a 
csikósok, a gulyások, a juhászok és juhászbojtárok azok az emberek, akiket a huszadik 
század prózai világában úgy nevezünk, hogy gazdasági cseléd. Ezek életéről, boldog vagy 
boldogtalan szerelméről, öröméről , bánatáról szóltak azok a nóták, mellyel a dajkánk vagy 
jó anyánk álomba ringatott, ezek voltak az örökszép és tipikusan magyar dalok szerzői, ezek 
életéről húznak a cigányok, ezek lakták a pusztákat és főzték a »gulascht«, amelynek révén 
ismer és szeret bennünket külföld." 

Annál döbbenetesebb az a kép, amit Kardos László rajzol meg ugyanerről a társadalmi 
rétegről, nem túlzó tárgyilagossággal: „Az uradalmi cselédség a magyar szegényparasztság 
egyik leghatalmasabb rétegét alkotta a múltban. Közel milliós serege..., az uradalmi 
tanyákon élte társadalom alatti életét. Miközben a magyar termőföldnek majd a felét művelte, 
egyetlen négyszögölét sem mondhat ta magáénak. Élete szakadatlan megerőltető hajszában, 
szünettelen munkában telt el, mégsem keríthetett a maga és családja feje fölé akárcsak egy 
puszta fedelet is. Erőltetett munka, embertelen bánásmód, nyomorúság, éhezés, gondolt, 
kulturálatlanság, középkori életviszonyok senyvesztették ennek a hatalmas embertömegnek 
az életerejét, amely a magyar mezőgazdaság legnagyobb és legmodernebb termelőapparátu-
sát hordozta vállain, a kapitalista nagybirtokot. A modern kor rabszolgái voltak az 
uradalmak cselédei, munkaerő, emberi nyersanyag, amely a magyar paraszti élet legelmara-
dot tabb zugaiban tenyészett egy elfajult társadalomfejlődés szégyenletes maradványaként." 

Illyés Gyula, aki ebben a kérdésben legilletékesebb, az 1930-as évek derekán a Puszták 
népe című, számos nyelvre lefordított művében még ennél is hitelesebb képet festett az 
uradalmi cselédségről: „A puszta ..., a Dunán túl a nagybirtok közepén épült s néha egész 
faluszámba menő cselédlakások, istállók, fészerek és magtárak együttesét jelenti... A 
cselédek egy tető alatt, hosszú földszintes házakban laknak.. . , a tömeglakások beosztása 
olyan, hogy két-két szoba közé esik egy szabad tűzhelyű közös konyha. Belső Somogyban 
nem egy cselédházat láttam, amelyen még kémény sem volt. A közös konyhából a fust az 
ajtón ömlött ki, s a szobákban több család lakott együtt . Amiről helyes képet csak úgy 
alkothatunk, ha meggondoljuk, hogy a cselédek elég szaporák, körükben egy család általában 
hat-hét, sőt nem ritkán még ma is tíz-tizenkét lelket jelent. Magyarország művelhető 
területének csaknem felét a puszták cselédei művelik. Erkölcsben, szokásban, világfelfogás-
ban, de még a járásban és karjának mozgatásában is ez a népréteg minden másiktól élesen 
különbözik. Még a falvak mögöt t is eldugva, és elzárva, tökéletes elszigeteltségben él..., a 
pusztát szinte sohasem hagyja el. Az bizonyos, hogy ami szépet, jót szolgáról el lehet 
mondani , az mind ráillik a puszták népére, mely nyelvben, szokásban, arcvonásaiban 
országszerte szinte hibátlanul őrzi ma is valamilyen fajta ősi alkatát. N e m házasodott össze 
más népekkel, még a szomszéd falusiakkal sem, főleg azért, mert senki nem volt hajlandó véle 
összeházasodni." 

Amin t Illyés utal rá, a cselédség száma nem volt kevés. 1920-ban a mai Magyarország 
területén 7 millió 580 ezer lakosból 606 ezer volt a gazdasági cseléd, vagyis az összlakosság 
7 ,6%-a. A negyvenes évek közepén ez a szám 900 ezer körüli . Már Pezenhoffer megemlíti, 
hogy „...a tények azt mutat ják, hogy a gazdasági cselédek egész összessége is kiválóan 
magyar , ... még olyan falvakban is, amelyek úgyszólván teljesen idegenajkúak, a 
külterületek gazdasági cselédsége magyar ." Ezt Illyés Gyula is megerősíti a Tolna, Fejér és 
Somogy megyei cselédek vonatkozásában. Irodalmi adatok bizonyí t ják, hogy a határon 
túl, a mai Vajdaságban, Szerémségben, Szlavóniában a Draskovichok, Erdődyek nagybir-
tokain is magyar volt a cselédség. Gaál Károly, a bécsi egyetem népra jzkuta tó professzora 
Burgenlandban az Eszterházyak, Nádasdyak , Zichyek stb. majorsági cselédjeit kutat-
ván leírja, hogy azok mind magyarok , akiket az osztrák közvélemény az „ungarntól" 
megkülönbözte tve , lenézően „madjar ennek" mond . Erről egy zselici cseléd így vall: 
„Mi magunkat jobban tar tot tuk magyaroknak, mint a szomszéd falusiak. Mert közénk 
ri tkán jött más nyelvű. N é m e t ritka pusztán fordul elő, ha egy! Még református se na-
gyon . " 

(Ez a kis írás is főként a Dunántúl ró l veszi a példákat, azon belül is Somogy Zselicnek 
mondo t t tájegységéről, amely e tekintetben tipikusnak tekinthető.) 
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Az uradalmak világa külön kasztvilág, szinte a feudalizmus társadalmi struktúrájának 
egy-egy mikrokövülete volt 1945-ig. A legalsó szinten voltak a pásztorok, a kanászok, 
csordások, gulyások, a juhász, csikós. Földjüket a mező legszélén mérték ki, ahol a föld a 
legsoványabb volt, és a vadak is legelsőben tettek benne kárt. Sorrendben feljebb-feljebb 
következtek a csírások, a göbölyösök, a gyalogbéres, kétökrös béres, a négyökrös béresek, első 
béres, igáskocsisok, első kocsis, parádéskocsis. Nagyobb volt a tekintélye és járandósága a 
mesterembereknek. A bognárnak, kovácsnak, gépésznek már kijárt a „mester úr" megszólí-
tás. Rangos cselédnek számított a csősz, a hajau, de a majorban a legtekintélyesebb cseléd a 
gazda volt (majorgazda) . 

A majorok, puszták irányítói, a gazdatisztek már úrnak számítottak, akiknek egy- vagy 
kétlovas kocsi járt, ha valahova mentek, a parádéskocsis vitte őket. A kasznár, ellenőr, 
segédtiszt, intéző általában képzett , felsőfokú gazdasági iskolát végzett szakember volt, 
előttük a cseléd csak levett kalappal állhatott, rangjukhoz illően tekintetes, nagyságos úrnak 
szólíthatták. Az urak viszont a legöregebb cselédet is tegezték általában, még az asszonyokat 
is. A piramis csúcsán állt az uraság, báró, gróf, akiknek a méltóságos úr megszólítás járt. 

A cselédeket csak a másik pusztákhoz fűzték rokoni és baráti kapcsolatok. Még a f ronton 
született erős katonabarátságok is megszűntek, miután hazajöttek és az egyik béres volt, a 
másik falusi paraszt. 

A cselédnek sohasem volt biztos kenyere. Munkájából bármikor elbocsáthatták, felmond-
hattak neki. Az időfelmondás, vagyis a cselédek elbocsátásának ideje az I. világháború után 
február 24-én este 6 órakor volt. Minden pusztában ugyanakkor, azon minden cselédnek meg 
kellett jelennie. Szótlanul, szorongva várták a kastély előtt, kinek a nevét szólítják, kinek a 
könyvét adják ki. A cselédházak végében csoportokba verődve várták férjeiket, fiaikat, 
aggódva a cselédasszonyok. Figyelték, kinek az ura jön lehajtott fejjel. Amelyik cselédnek 
erejét, munkáját kifogásolták, vagy netán vissza mert szólni, annak kiadták a levelét. Le is út, 
fel is út! Február 25-26 volt a helykeresés napja. Hol találhatott ú jabb munkahelyet a cseléd? 

Béresek a szentmártonpusztai határban, 1940 
(Somogy, ma Baranya m.) 
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Másik uraságnál, a harmadik, negyedik majorban. A cseléd saját elhatározásából csak ritkán 
és súlyos esetben mondot t fel. „Tudjátok, hiába mögyök egyik pusztáru a másikra! Mindig 
feketébb könyeret őszök." - szokta mondani az öreg Radó gazaa Ropolban. „A helykereső 
napokon, ögyebet nem lehetett látni, csak cselédeket futkozni . Mondták , ott is jön egy 
helykereső embör. Futottak. N e m álltak ám meg! H a kérdezték: H á t menjen testvér, van 
még hely, vagy már forduljon másfelé mert betellött." 

Mivel a puszták nehezen voltak megközelíthetők és csak gyalogszerrel jártak helyet 
keresni, a szegődésre kapott két napon messzire nem juthattak. Nagy távolságra a 
költözködés nehézségei miatt sem szegődtek el. A távolról jött cselédet az uradalom sem 
fogadta meg szívesen, mert nehéz volt a szállítása. Kötöt te a cselédeket a környék szeretete 
is, de a rokoni és baráti kapcsolatok miatt sem mentek el messzire. A síksághoz szokott cseléd 
nem ment el a dombos vidékre és fordítva. Ritka volt az is, hogy egyik megyéből átmentek a 
másikba. 

A cselédeket az intéző vette fel. A cselédkönyvükben - amely a múlt század végén hozot t 
cselédtörvény értelmében kötelező volt - vizsgálta a bejegyzéseket, noha a negatív Lejegyzést 
a törvény tiltotta. Az uradalmak vezetői között azonban megbeszélt jelek voltak, amelyeket 
elrejtettek a könyvben. 

A századfordulón a cselédek költözködésének ideje január elseje, újév napja volt. Tele 
voltak a pusztautak ilyenkor a cselédek szegénységét cipelő négyökrös szekerekkel. A 
távolabbi majorokból lovaskocsit küldtek az új cselédekért. A szekérhez kötve, vagy utána 
hajtották a tehenet, és terelték a néhány darab disznót. Az emlékezések szerint több eset volt, 
amikor a hirtelen jött hóviharban útközben a gyerekek, de felnőttek is megfagytak. Ez idő 
tájt már a sajtó is foglalkozik a tarthatatlan helyzettel. így az uradalmak egymás közti 
megállapodása alapján Szent György napjára teszik át a „burcolkodást". I lyenkor zöld már a 
határ, először terelik ki a jószágot a legelőre. 

Mire az új cseléd megérkezett, a rokon vagy a szomszédasszonyok a szobát kimeszelték, 
felsikálták (a döngölt agyagpadlót híg, sárgafoldes masszával, ronggyal átmázolták). 

Szabadság, szabadnap az uradalmi cselédnek nem járt. Egy évben kérhetet t 3 napot vásárra. 
Ezenkívül egy-két esetben temetésre és lakodalomba kéredzkedhetett el. Vásárra szívesen 
jártak, mert ott találkoztak az ismerősökkel, rokonokkal , vagy üzentek velük azoknak is, 
akik nem jöhettek el. 

Az 1920-as, 1930-as években már ritka helyen volt közös szoba, ami a század elején még 
általános. Egy nagy földes szobában gyakran 3-4 család is lakott együtt, ami esetenként 20-30 
embert is jelentett. Az öreg férfiak és legény fiatalok az istállókban aludtak. Közös volt a 
konyha is. Középen volt a kemence, szabad kéménnyel, vagy az ajtón ment ki a füst. A 
kemence vállán voltak tűzhelyek, néhány téglára állított fazékkal, amely alatt szabadon égett 
a tűz. Egy konyhára így négyen is jártak, a kenyeret egymással megbeszélve, felváltva 
sütötték. 

A közcseléd évi konvenciója (bére) 8 q búza, 8 q rozs, 4 űrméter tűzifa, 24 pengő 
fertálypénz, 6 kg só, 1 hold kukoricaföld, 1/2 hold kaszáló és 200 négyszögöl kenaerföld 
(konyhakerti veteménynek). Egy tehén nevendékjével, I anyadisznó (göbe) malacaival 
járhatott az uradalmi legelőre, a számukra külön cselédistálló és cselédói volt. Birka, liba, 
kacsa tartását tiltották, a tyúkok számát 15-20 darabban határozták meg. 

A különböző uradalmakban a cselédek életviszonyai nagyjából azonosak. A különbségek 
függtek a puszta nagyságától, a gazdatisztek képzettségétől és humanitásától. Egyik 
gazdaságban volt iskola, a másikban nem, egyik közelebb esett a templomhoz, a másik nem. 
Ha lehetett, a cselédek szegődéskor szívesebben mentek olyan pusztába, ahol az iskola közel 
volt. 

Volt olyan uradalom, ahol csak egy évig bírták a cselé3ek, kétéves cseléd nem is akadt. 
Ezeket hívták szorult pusztának. Jó pusztának számított , ahol sok régi cseléd maradt, oda 
nehéz volt beszegődni. Itt emberségesebben bántak a cseléddel, valamivel nagyobb volt a 
javadalmazás is. Tekintélyes cseléddinasztiák általában olyan helyen maradtak, ahol a bir tok 
tulajdonosa vagy bérlője lakott, ott a körülmények emberségesebbek, a mellékpuszták 
mindig elhanyagoltabbak voltak. 

A cselédek környékbeli falvak templomaiban nem ülhettek a padba, a kórusba sem 
mehettek fel. Hátul , a bejárat körül volt a helyük. A zselici pusztákon a II. világháború előtti 
évtizedekben analfabéta ember már kevés akadt. Általában 3—4 osztályt jártak ki az elemiben. 
10-12 éves korukban már napszámba kellett állniuk az uradalomban: gyomlálni, kapálni. A 
fiúk szántóbojtárok lettek. Szegődéskor az volt az intéző első kérdése: „Tudsz-e szántóbúj-
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tárt állíttatni?" Azt a cselédet nem is szívesen fogadták meg, akinek nem volt növendék 
gyereke, kellett az olcsó munkaerő. 

Újságra, könyvre a pusztai embernek nem volt pénze, l - l kalendáriumot azért csaknem 
minden családban lehetett már találni a háború előtt. Az újságot számos pusztán tiltották. 
Csendőrök zaklatták azt, aki újságot járatott, végül mint bajkeverőt elbocsátották. Szentmár-
tonpusztán pl. a harmincas évek végén is azt mondta egy Vasváriné nevű cselédasszonynak 
az intéző: „Mit hallok. Hogy te újságot járatsz? Mit akarsz te megtudni? Hát én többet meg 
ne halljam, mert a családoddal együtt kihordatlak a határból!" A tanítók általában 
tisztességesen foglalkoztak a cselédgyerekekkel. írni, olvasni, számolni megtanították őket, 
ugyancsak a hit alapelemeire. Az idősebbek közöt t többen akadtak, akik egymástól tanultak 
meg olvasni, de írni nem. A katonasorban levők, sokszor falusi pajtásaikkal íratták meg haza 
a leveleket. 

A puszták zártsága miatt a cselédség archaikus hagyományrendszert , gazdag folklórt 
őrzöt t meg. Saját életformájukat bemutató dalokból néhány: 

/. Béres vagyok, béres 
Béresnek szegődtem. 
Sej, itt az új esztendő 
Jön a szekér értem. 

Sajnálom ösztökémet, 
Vas járomszögemet, 
A négy szilaj ökrömet 
Barna szeretőmet. 

2. Béres, béres, miért vagy olyan kényes? 
Hogy a csizmád, hogy egy kicsit fényes? 
De a csizmád akármilyen fényes, 
A te neved, sároscsánkú béres. 

3. Kiskorcsánynak gidres-gödrös határa. 
De sok béres átkot mondott reája! 
Süllyedjen el ez a puszta örökre, 
Csak én egyszer mehessek ki belőle. 

4. Béres legény hova hajtod az ökröd? 
Talán bizony kiskertembe bekötöd? 
Oda bizony béreslegény nem kötöd, 
Gyenge a rozmaring ága letöröd. 

• 

Hatvan éve, hogy Illyés Gyula megírta a Puszták népét. Jajkiáltás volt ez, a mai napig 
leghitelesebb írás az uradalmak cselédségéről. Az akkori Magyarország szenzációval fogadta, 
mintha ismeretlen ázsiai pusztákról hallott volna izgalmas expedíciós beszámolót. Kevesen 
fogták csak fel, hogy mindez a sáros dűlőutak végén, karnyújtásnyira létező magyar valóság 
Európa közepén. Nem is történt a nyomában semmi. 

A mai közvélemény úgy gondolja, hogy a cselédség sorsa 1945-ben magától megoldódott . 
Pedig csak az történt, hogy a történelem sodorta tovább sorsukat. Felosztották Köztük az 
uradalmi földeket, jószágot. Amikor kezdtek volna lábra kapni, őket kényszerítették be 
elsőnek a termelőszövetkezetekbe, mondván, hogy nekik nagy gyakorlatuk van a közös 
munkában. El is vettek tőlük ismét mindent. 

Sorsukról az államszocializmus idején sem volt ildomos beszélni, írni. Kardoss László már 
említett, az Ethnographiában megjelent jeles tanulmányát a rendszer ugyancsak rosszallotta 
1955-ben. Pusztainé Madar Ilona Uradalmi cselédek Békés megyében című tanulmánykötete 
még 1982-ben is Illyés hathatós közbenjárására jelenhetett meg. Rendszeres, átfogó néprajzi 
kutatást dr. Gaál Károly, a bécsi egyetem neves kutatója folytatott köztük, az Ausztr iához 
csatolt Burgenlandban. Hazánkban viszont a szociológia, a néprajz tudomány, a honismereti 
mozgalom érdemben ma is adósa e kérdés átfogó, tervszerű kutatásának. 
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A majorságokban folyó gazdálkodás tör ténetéről t anu lmányköte tek jelentek meg. T ö b b 
tanu lmány foglalkozik az u rada lmakban nyáron foglalkoztatot t idénymunkásokka l , a 
summásokkal . Vannak summásdaloka t éneklő pávakörök . Á m ki hal lot t cseléd-, vagy 
béresdalokat éneklő pávakörökrő l? A z uradalmi cselédekről szemérmesen hallgat az ország. 
Igaz, hogy egykor i cselédvoltukat maguk a cselédek szégyellik leginkább. Utóda ik , unoká ik 
előtt sem szívesen beszélnek róla. A megalázottság emléke, mindmáig olyannyira hat, hogy 
ahány cselédet megkérdezel , aki olvasta a Puszták népét, mind szemrehányás t tesz a k ö z ü l ü k 
való Illyés Gyulának, amiért nyomorúságuka t a világnak kiadta. Ma már szinte érzelmi 
hovatar tozás nélkül men the tnénk hagyatékukat , t ö r t éne lmünknek e jelentős szeletét, ám 
m a j d n e m lekéstük az időt. A tanúságtévők utolsó nemzedéke , amely a nehéz esz tendőket 
még megélte, már csak a temető előtt érhető utol. Tenn i kéne valamit! 

Eperjessy Ernő 

Irodalom: Illyés Gyula: Puszták népe, 1936., Kovács Imre: A gazdasági cselédek keresete és 
megélhetési viszonyai, In: Magyar Szemle, 1932., Pezenhoffer Antal: A gazdasági cselédek faj 
egészsége, Bp., 1931., Pusztainé Madar Ilona: Uradalmi cselédek Békés megyében, 1982., Heller 
András: Cselédsors, 1937., Für Lajos: A majorsági cselédkérdés rendezése. In: Agrártörténeti 
tanulmányok, I960., Kardoss László: Jegyzetek a volt uradalmi cselédség kultúrájának és 
életmódjának alakulásáról. Ethnographia, 1955., Dr. Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? 
1988. 

Elmennék én tihozzátok... 
Ismerkedési, udvarlási és párválasztási alkalmak Visken az 1930-as években 

A serdülőkor , valamint a leány- és legényélet az emberi élet egyik legizgalmasabb szakasza. 
Er re az időre esik a nemek közeledése, egymásra találása. Ezek az események formál ják a 
lelket, de a fiatalság lelki változásainak külső meghatározói is jelen vannak, ezek az 
ismerkedés, udvarlás közösségre jel lemző szokásai. Ak ik erről a témáról beszélgettek velem, 
a második vi lágháború előtti évt izedben voltak fiatalok, de az általuk ismert és megélt 
szokások néhány eleme a távolabbi múl tba is visszamutat . 

A Tisza és a hegyek által ölelt Visk lakossága az 1930-as években nem annyira vagyoni 
helyzete miatt d i f ferenciá lódot t , min t inkább nemzetiségi (az Oroszv ígben és a Gá r i t on 
rusz inok éltek) és vallási alapon (a mélyebb gyökerű reformátusság elkülönült a katol ikus-
ságtól). 

A leány- és legényéletet kialakító mozzana tok már az iskolában elkezdődtek, ám a 
meghatározó a t emp lom és a vallásos nevelés volt. A nagylánykor kezdeté t a konfi rmálástól 
(14. évtől) számítot ták . I lyenkor a lányok fehér ruhában , esetleg - akinek tellett - magasabb 
sarkú cipőben úrvacsorát vet tek. Ez t követően a kislányos ruhá t már fölcserélte a 
s zoknya -kosz tüm, általában sötét- vagy világosszürke. Akinek a szülei megengedték, 
kiondolálhat ta a haját , és a t emp lomban is a szülei padsorában ülhetet t . Ezt megelőzően a 
gyermekkarban hallgatták az igehirdetést . 

A f iúk esetében a konf i rmáció csak kor lá tozot t legényjogokat adot t a s ihedereknek: az 
u tcán szóba ál lhatott a leányokkal , társaival el is járhatot t a lányos házakhoz , de teljes jogaiba 
csak a sorozás elérésével (18-19. év) lépett a legény. 

A lányok többsége 18-20 évesen ment fér jhez, de gyakran előbb is, a fiúk zöme azonban 
csak katonaság u tán , 20-25 évesen nősül t . A lányok huszonö t évük elmúltával „v ín jánynak" 
számítot tak, és a f iúk harminc év körül és utána „vínleginynek" vagy „agleginynek". 

A falu számára nem volt k ö z ö m b ö s , hogy ki miként l ánykodik vagy hogyan éli 
legényéletét. A kisebbek ir igykedve nézték a szórakozn i járó nagyokat , az idősebbek pedig 
újraél ték i f júságukat a fiatalok viselt dolgait mérlegelve. 

A már említett vallási és nemzetiségi kü lönbözőség , ha befolyásolta is a leány- és 
f iútársaságok kialakulását, a harmincas évek végére veszített élességéből. A re formátusoknál 
nagy létszámú egyházi l eánykör m ű k ö d ö t t még a hábo rú alatt is, ahol nagyszerű alkalom 
nyílt a barátkozásra és egymás közelebbi megismerésére. A legénybandák spontán alakultak 
falurészek vagy utcák szerint, és e lőfordul t , hogy társas összejöveteleken össze is verekedtek, 
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