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NAPJAINKBAN – A TÉMAVÁLASZTÁS ÖRÖK AKTUALITÁSA 

Hogy a cselédkérdés, vagy a munka világában ma modernebb kifejezéssel élve – ház-

tartási alkalmazott kérdés mennyire időszerű a mai napig, ahhoz elég a híreket olvas-

ni, sorozatokat, dokumentum filmeket nézni, blogokat olvasni vagy rákeresni az in-

terneten. Nem utolsó sorban számos honfitársunk is érintett ebben a munkában. A 

bentlakásos vagy bejárásos szolgálói munka az egész világon továbbél, sőt reneszán-

szát éli az elöregedő nyugati társadalmakban.  

A huszadik század során a cselédkérdés széles rétegeket érintett a világszerte – 

azok családját, akik szolgálni mentek, azokat, akikhez szolgálatba álltak – így alap-

narratíváját képezte a hétköznapi életnek, beszélgetéseknek. Így Nagy-Britanniában 

például már Viktória királynő halála után a cselédtartás végéről kezdtek értekezni – 

sokszor és sok helyen avíttnak, feudálisnak, anomáliának, túlhaladottnak, anakro-

nisztikusnak ítélték, de a jelenség tovább élt és virágzott a két világháború között, 

sőt, egészen az ötvenes évekig, hogy aztán pár évtizedes lejtmenet után a 80-as évek-

ben újra teret nyerjen, elfogadottá váljon.1 

Az Európai Bizottság GEMMA (Gender and migration) projectjének egyik kutatá-

sa, amely a 21. századi háztartási alkalmazottak helyzetének javításával foglalkozik, 

azt tűzte ki célul, hogy összefogja a különböző tudományterületek tudósait, kutatóit, 

hogy elemezzék a modern szolgálók által betöltött gazdasági, kulturális és társadal-

mi szerepeket az Európai Unióban.2 A 16. századtól a jelenig ívelő kutatások eredmé-

nyeképpen 14 pontban foglalták össze az erre a munkára jellemző jellegzetességeket 

és a kutatások végeredményét. Az alábbiakban felsorolom ezeket a pontokat: 

1. A fizetett háztartási munkát nagyfokú sokféleség jellemzi. A skála széles – a bé-

biszitterektől kezdve az idősgondozásig vagy a bejáró takarítónőig. 

2. A fizetett háztartási munka fogalma nincs egyöntetűen meghatározva – ered ez 

a fenti pontban is szereplő sokszínűségéből. 

                                                        
1 Lucy Delap: Knowing their places 3. p. Oxford University press 2011. 
2 http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/394_en.html – letöltés 2014.05.21. 
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3. Megközelítő becslések és pontos statisztikai adatok jelenleg nem teszik lehetővé 

a fizetett háztartási munka jelenségének pontos számszerűsítését. Ez alapjában véve 

a nagy arányú illegális munkavégzésből ered. 

4. Az utóbbi két-három évtizedben (poszt-indusztriális korszak) az európai háztar-

tások igénye a privát háztartási szolgáltatásra igen magas, és valószínűleg növekszik 

a közelmúltban a családok és a társadalom szintjén bekövetkező gazdasági, társadal-

mi, demográfiai és kulturális változások miatt: 

5. Számos háztartásnak van szüksége segítségre a ház és a háztartás vitelének min-

dennapi életében, amely már nem működik a korábbival azonos módon, vagyis az 

anya, a feleség, más családtagok, szomszédok és/vagy barátok segítségével. 

6. A háztartási munka két lépcsőben is átszexualizált: nem csak a munkaadók, ha-

nem a munkavállalók is többségében nők.3 

7. Napjainkban a helyi születésű háztartási munkavállalók általában alulképzet-

tek/szakképzetlenek; gyakran hosszú időn keresztül munkanélküliek; általában ők a 

családfők (egyedülálló anyák, elvált nők, özvegyek) vagy a család fő keresői (munka-

nélküli vagy munkavállalásra nem alkalmas férj); vagy ők maguk is tanulók, akik 

gyermekfelügyeletet vállalnak, illetve nyugdíjasok, akik néhány órában kiegészítik a 

nyugdíjukat vagy segítik gyermekeiket.  

8. Napjainkban a háztartási alkalmazottak növekvő arányban főleg a bevándorlók 

(Kelet-Európából, Latin és Dél-Amerikából) közül kerülnek ki.4 

9. A háztartási munkavégzés sokszor nincs bejelentve, nem hivatalos. 

10. A fekete gazdaság ellen folytatott harcban számos európai nemzeti vagy regio-

nális hatóság hozott olyan intézkedéseket, hogy fejlessze a háztartási szolgáltató 

szektort – mint  a jólét egyik új forrását (amely egyébként  az Európai Bizottság által 

1995-ben meghatározott új foglalkoztatási források közé tartozik). Mindezt úgy, hogy 

szabályok közé szorítja, egyszerűsíti az adminisztratív eljárásokat, legális munkavál-

lalásra ösztönzi a potenciális munkavállalókat (adókedvezmények, mentesítés társa-

dalombiztosítási járulék fizetése alól), valamint megerősíti az ellenőrzést a potenciá-

lis munkavállalók felett. 
                                                        
3 Ez persze vitatható megközelítés, hiszen akkor bármely más foglalkozás, melyre az egyik nem 

túlsúlya jellemző, átszexualizáltnak mondható. 
4 Ez nyilván nem áll Magyarországra, bár a témáról aktuális statisztika nem található.  
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11. Európán belül nem egységes a háztartási munkavégzés jelensége. 

12. A háztartási munkavégzést rossz és nehéz munkakörülmények jellemzik: 

13. A háztartási alkalmazottak a foglalkozásukkal és társadalmi/etnikai származá-

sukkal kapcsolatos előítéletektől szenvednek. 

14. A bennlakó szolgálók (gyakran bevándorló háztartási alkalmazottak) ki van-

nak téve az erőszaknak, szexuális zaklatásnak és gazdasági kizsákmányolásnak. 

A fenti pontokban felsorolt problémákat a következő módon szeretnék megoldani: 

motiválni a munkaadókat a bejelentett háztartási alkalmazottak felfogadására és al-

kalmazására úgy, hogy régiónként és országonként rugalmasan szabnák ki az adó-

zást a jövedelmi viszonyoknak megfelelően, az alkalmazás adminisztrációját pedig 

leegyszerűsítenék. Olyan szankciókat vezetnének be a feketegazdaság megszüntetése 

érdekében, amelyek a munkaadóknak kedvezőtlenek. Ugyanígy főként őket büntet-

nék a fekete foglalkoztatás miatt. Sokgyermekes családok esetében, esetleg időseknél 

vagy fogyatékkal élőknél részben az állam biztosítaná és fizetné a háztartási alkalma-

zottat, ami az alkalmazottnak és a családoknak is előnnyel járna és a társadalmi kü-

lönbségeket is csökkenthetné a felső és alsóközéposztály között. Ugyanígy a háztartá-

si alkalmazottaknak is járna gondozás időskorukra, vagy egyéb szükséges esetben.  

Állami támogatással csökkenteni lehet a különbséget az illegális munkavállaló és a 

legális munkavállaló alkalmazása között. Fontos lenne bátorítani a háztartási munka-

vállalók önszerveződését, egymással való kapcsolataik erősítését. Kutatásokat kell 

végezni az illegális háztartási munkavégzésről, felderíteni annak pontos okait, meg-

becsülni a különböző intézkedések várható hatásait annak érdekében, hogy vissza-

szorítsák az illegális alkalmazást a szektorban és a leghatékonyabb módon segítsék a 

legális munkavállalást. Információs kampányok segítségével bemutatni a kezdemé-

nyezéseket és a működő rendszereket. Szolgáltatási utalványok bevezetésével bizto-

sítani állást a háztartási alkalmazottaknak jó bérezéssel és szociális védelemmel. Az 

alkalmazás költségeit csökkenteni kellene, hogy a rászoruló társadalmi csoportok is 

részesülhessenek segítségben és gondozásban.  

Általánosan jellemző, hogy számos ember számára az illegális háztartási munka-

végzés az egyedüli lehetőség arra, hogy pénzt keressen és tető legyen a feje felett. A 

háztartási alkalmazottak foglalkoztatása jól tükrözi a széles hasadékot nemcsak a 
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gazdagabb és a szegényebb társadalmi rétegek között, hanem a gazdagabb és szegé-

nyebb országok között is a globalizáció világában. Egyértelműen növekvő igény van 

erre a munkára Európában a családok és az egyének részéről is. Épp ezért is szüksé-

ges új foglalkoztatási, társadalombiztosítási, esélyegyenlőségi, bevándorlás-politikai 

és integrációs irányelvek kidolgozására.  

Ami a legfontosabb, hogy nem csak gazdasági intézkedéseket is sürgetnek, hanem 

a mentalitás és hozzáállás fejlesztését a női és férfiszerepek, a bevándorlókhoz való 

hozzáállás tekintetében, ami nem egyszerű egymástól függő társadalmak esetében, 

melyeket protekcionizmus és nacionalista attitűdök jellemeznek. 

Ezeknek a céloknak a követése egy igazságosabb társadalmat hozhatna létre, mely 

a saját jólét érzetünket is növelné. 

A cselédek, bentlakó háztartási alkalmazottak világa tehát korántsem egy letűnt 

világ, a múltat vizsgálva pedig magyarázatot találhatunk a jóléti társadalmakban ma 

is meglévő problémákra. 
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I. BEVEZETÉS – A TÉMAVÁLASZTÁS ÉS A MÓDSZEREK 

A fentiekben szemléltettem a mai általános európai helyzetet. De mi is volt a helyzet, 

mik voltak a cselédkedés gyökerei a vizsgált korszakban, és honnan is indult ez a je-

lenség, mik voltak az általános jellemzői? A társadalom mely tagjai engedhették meg 

a cselédtartást? Kik álltak be cselédnek és mennyi időre? Mi újat hozhat egy vidéki 

kisváros cselédtartói és cselédjei társadalmának a bemutatása, elemzése a témában?   

A házicseléd alakja és a hozzá tartozó problémák a két világháború közötti Ma-

gyarországon is folyamatosan szerepeltek a napilapokban, folyóiratokban, a parla-

menti vizsgálatokban, a mindennapi közbeszéd témái voltak. A különböző művésze-

ti ágak, a színház, az irodalom, a filmek folyamatosan szerepeltették a cselédeket és 

teszik ezt a mai napig. Vajon mi lehet ennek az oka? Mi az oka annak, hogy folyama-

tosan a középosztály beszélgetéseinek vissza-visszatérő témái voltak?5 Nélkülük el-

képzelhetetlen volt akár egy úri háztartás, akár egy orvos, akár egy pap, de még egy 

módosabb iparos háztartása is. A társadalom igen széles rétegeit érintette a házicse-

lédkedés, hiszen vagy alkalmazták őket, vagy épphogy közülük kerültek ki a cselé-

dek. Valószínű persze, hogy a társadalom legszélesebb rétege az volt, mely se nem 

volt cseléd, se nem alkalmazott cselédet, de a két pólusa, a cseléd és a cselédtartó fog-

ta közre ezt. 

Ugyanakkor a történelmi narratíva részét is képzi vagy társadalomtörténeti szem-

pontból, vagy nőtörténeti szempontból. Szerepe, alakja ugyanis megkerülhetetlen, le-

gyen szó a társadalmi rétegekről, a női munkavállalásról, az individualizációról, a 

háztartásról, családról, női szerepekről, modernitásról és genderről.  

1. A cselédség fogalma, történeti gyökerei – áttekintés 

Máig tele van fehér folttal a társadalom peremén élő szolganép, később házicselédség 

története, hisz a hagyományos történetírás jórészt eseménytörténet, politikatörténet 

és hadtörténet csapásai mentén haladt és halad, de a társadalom-történetírás látókö-

                                                        
5 Lucy Delap: Knowing their places 3. p. Oxford University press 2011. 
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rébe is igen ritkán esik bele ez a források alapján és fogalmi szinten is nehezen meg-

ragadható társadalmi réteg. 

A háztartási alkalmazottak, cselédek munkája, tevékenysége egyetemes, a múlt-

ban gyökeredző és máig élő társadalmi jelenség, mely a kora középkortól jelen van 

Európában, de máig él többek közt a keleti kultúrában is. A történelem során mindig 

voltak szolgák, korábban rabszolgák, akik gazdájuk körül láttak el személyes szolgá-

latokat. Sőt, a keresztény világban minden megkeresztelt hívet Isten szolgájának ne-

veztek-neveznek, a Pápa pedig maga a szolgák szolgája (servus servorum Dei ).   

A cselédeknek vagy szolgálóknak még védőszentje is van, Szent Zita, aki a 13. szá-

zadban élt. Toszkánában, Monsagratiban szolgálta 12 éves korától 48 éven át, egé-

szen haláláig a Fatinelli családot, ahol hosszú ideig rosszul bántak vele, túlterhelték, 

szidták, verték. Mindezek ellenére nem tudták megfosztani a belső békéjétől és az őt 

bántó család iránt érzett szeretetétől. A szelídsége és önuralma végül legyőzte a szol-

gatársai és gazdái keménységét olyannyira, hogy ő lett mindenért felelős a háztartás-

ban, személye mély vallásosságot hozott a családba. Úgy vélte, hogy munkáját Isten-

től kapta, mélyen hitt a szolgálatban. Az ő alakja testesítette meg az eszményi cselé-

det, aki belső meggyőződésből, mai szóval hivatástudatból szolgált, ami mély hitéből 

táplálkozott. 

Mielőtt a cselédség eredetét, a szó jelentésének fejlődését elemeznénk, meg kell 

néznünk, hogy a dolgozat által vizsgált korszakban miként értelmezték magát a szót. 

Az 1928-ban megjelent Társadalmi lexikon nem a cseléd, hanem a háztartási alkalma-

zott kifejezést használja, szócikke a következőképpen definiálja a szó jelentését: 

„háztartási alkalmazott az a munkavállaló, aki munkabér ellenében valakinek a ház-

tartásában személyes szolgálatok teljesítésére kötelezi magát. A háztartási alkalma-

zott és a munkáltató közötti jogviszony a szolgálati viszonyoknak, szerződéseknek 

egyik fajtája”.6 Vagyis ekkor igyekeztek úgy tekinteni a cselédségre, mint egyszerű 

foglalkozási kategóriára. A Jogi lexikon a cseléd definícióját szintén a munkaviszo-

nyon keresztül ragadja meg a cselédügy szócikkben: „Cseléd az a férfi- v. nőszemély, 

ki magát szerződésileg bizonyos háztartási vagy gazdaság körüli személyes és folyto-

nos szolgálatoknak legalább is egy havi időtartamon át bérért való teljesítésére köte-

                                                        
6 Társadalmi lexikon. szerk.: Madzsar József. Budapest, 1928. 270. p. 
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lezi, gazda pedig az, ki a szolgálati szerződésnél fogva a cseléd bérét kiszolgáltatni 

köteles (1.§.).”7 

A külföldi szakirodalom meghatározásai is hasonlóak, hiszen a legáltalánosabb 

megfogalmazás szerint a háztartási alkalmazott vagy házicseléd az a munkavállaló, 

aki munkaadójának háztartásában dolgozik bér ellenében.8 Számos feladatot láthat el 

a háztartásban a gyermekfelügyelettől kezdve, az idősek gondozásán át a takarításig. 

A feladatai közé tartozhat a főzés, a mosás, mosogatás, vasalás, élelmiszer bevásárlá-

sa, takarítás. A háztartási alkalmazottak a munkaadójuknál vannak elszállásolva.  

A történeti háttérre kitérve a kutatók fő megállapítása az, hogy az európai társa-

dalmak fő jellemzője volt a szolgálók munkájához köthető speciális mobilitás. A házi 

szolgálat volt a fiatal parasztok számára a legfőbb út arra, hogy városlakókká válhas-

sanak. Ugyanakkor sokan csak átmeneti állapotnak tekintették a szolgálati időt, elő-

készítendő a házasságot. A házi szolgálat nagyban hozzájárult a nagyszámú társadal-

mi mobilitáshoz, mely során a fiatal nők és férfiak hátat fordítottak a hagyományos 

családi és falusi életnek.  A házicselédség intézménye széles körben elterjedt volt a 

polgári társadalomban a tizenkilencedik században, mikor is a jelentős számú cseléd-

ség hozzájárult az életszínvonal biztosításához a nyugati kapitalizmus magját képező 

középosztálybeli családokban. Ez a megjegyzés különösen igaz a viktoriánus Angliá-

ra, ahol a cselédségnek szinte egységes szerkezete volt, magába foglalva a nevelőnőt, 

inast, szobalányt stb. A cseléd jogait itt foglalták először törvénybe 1823-ban a Master 

and servant Act-ben, mely más nemzetek számára a saját cselédtörvényeik számára 

is alapul szolgált. 

Angliában már a 19. században megjelent igen nagy példányszámban egy könyv 

Isabella Beeton tollából Book of Houshold management címmel. Korai halála után két 

évvel, 1868-ban adták ki és az első évben 60000 példányban kelt el. Az 1112 oldalas 

könyv a 900 recept mellett számos szócikket tartalmazott a cselédek feladatairól a ve-

lük kapcsolatos bánásmódról, a takarításhoz használatos szerek „receptjeiről”. A 41. 

fejezet egésze a szolgálókról szól, (2153-2444. szócikk) felsorolva az igen differenciált 

réteget, feladataikat, a velük való bánásmódot. A máig hozzáférhető, számos híres 
                                                        
7 Magyar Jogi lexikon. I-VI. szerk.: Márkus Dezső. Budapest, 1898-1906. II. kötet 787-789. p. 
8 David M. Katzman: Seven Days a week: women and domestique service in industrializing. 

America, 1981.  
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séf által is használt könyv jól szemlélteti a háztartási alkalmazottak polgári társada-

lomban betöltött jelentős szerepét.9  

 

 

1. kép. Isabella Beeton (1836–1865)10 

Magyarországon is született kisebb kézikönyv a cselédekkel kapcsolatosan, bár jó-

val később. Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné két kötetet is írt a témá-

ban. Az egyik Háziasszonyok útmutatója háztartási alkalmazottak irányítására címen 

jelent meg,11 míg a másik a cselédek oldaláról közelített, címe Háztartási alkalmazot-

tak kis kátéja volt.12 De ezeken kívül számos háztartási tanácsadó könyv is kitért erre 

a kérdésre.  

De maga a magyar cseléd szó honnan is származik? A család szóból ered, mely 

szláv eredetű és már a 12. századtól megtalálható a magyar nyelvű írásos források-

ban. Egyaránt jelenti az együtt élő rokoni csoportot és annak tagját. A szláv eredetű 

szolga, valamint az ótörök eredetű béres szavunk szintén a 12. századtól található 

meg a forrásokban. Ezen szavak mindegyike jelenti a háznép és a családtag fogalmát 

is, de az utóbbi kettőhöz társul a csoport tagjai számára végzett szolgálat fogalma is. 
                                                        
9 www.mrsbeeton.com letöltés ideje: 2014.03.10. 
10 A kép forrása: www.mrsbeeton.com letöltés ideje: 2015.02.21. 
11 Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háziasszonyok útmutatója háztartási alkalma-

zottak irányítására. Katholikus Háziasszonyok országos Szövetsége Családvédelmi Alapítvá-
nya, Budapest, 1943. 

12 Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholikus 
Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 
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Ezekből az következik, hogy a középkori magyar nyelvben nem volt egyértelmű kü-

lönbség a rokonsági viszonyban álló családtagok és a velük élő, különböző eredetű 

szolgák között.  

Egészen a 19. század elejéig a cseléd és a család szót azonos értelemben, egymást 

váltogatva használták, négy különböző jelentésben. Egyrészt jelentette a család tag-

ját, másrészt gyermeket, valamint nőt (a viseletre utalva – fehércseléd, vászoncseléd), 

végül pedig a szolgát. Tehát szinonim gyűjtőfogalomként működött, jelölve különbö-

ző nemű, eredetű, szerepkörű és feladatot végző egyéneket egyazon szóval. Változás 

a 19. század elején észlelhető, mikor a két szó elválik egymástól. Személyhez is köt-

hető a változás: Vörösmarty Mihály hatására az első két jelentésre a család szót hasz-

nálják egyre inkább, míg a cseléd a szolgákra lesz használatos. Ez a szó azonban egy-

re összetettebb tartalmat kezd el hordozni a 19. század közepétől. Így jelöli a főleg 

női házicselédet, a paraszti birtokon dolgozó, mindkét nemhez tartozható gazdasági 

cselédet és a szerződéses bentlakó uradalmi szolgát. Ez, ha a társadalomtörténeti vo-

natkozását kutatjuk, a következőket mutatja: a családtagok elkülönültek a szolgáktól, 

cselédektől; a családon belüli patriarchális rendszer átalakult, a cseléd-gazda viszony 

szerződés szabályozta munkaviszonnyá vált; a cseléd-szolga foglalkozás specializá-

lódott és differenciálódtak a csoportba tartozók.13  

2. A helyszín és a forrás kapcsolódása 

Dolgozatomban a két világháború közötti Salgótarján cselédjei és cselédtartói társa-

dalmának bemutatását és elemzését tűztük ki célul, vizsgálva azt, hogy a cselédkér-

dés, cselédtartás jelenségének általános, mondhatni máig egyetemes jellemzői ho-

gyan jelentek meg az akkor tizenhatezres lélekszámú ipari kisváros életében. Kézen-

fekvőnek tűnt az összehasonlítás módszere – például a cselédtartás összevetése a me-

gye másik hasonló méretű, de teljesen más jellegű városáéval, Balassagyarmattal, ezt 

azonban a forrás jellege, melyről az alábbiakban még szólunk, nem tette lehetővé.  

Salgótarján társadalomtörténetének mellőzött kérdése a város házicselédjei és cse-

lédtartói életének bemutatása és elemzése. Ugyanez igaz országos léptékben mérve 

                                                        
13 Faragó Tamás: Szolga és cselédnépesség a történeti Magyarországon a számok tükrében az első 

világháború előtt. in: Történelmi demográfiai évkönyv 2004.  23-48. p. 
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is, hiszen Gyáni Gábor alapvető munkája óta a házicselédtartás jelensége nem kapott 

jelentős figyelmet.14 Ugyanakkor a cselédtartás a polgári társadalmak közös jellemző 

vonása, valamint a női munkavállalás egyik leggyakoribb formája volt a huszadik 

század első felében, ráadásul fontos adalékokkal szolgálhat a társadalmi nem kutatá-

sához is, ahogy fentebb említettük – tehát közel sem mellékes szegmense egy társa-

dalom életének. Azonban a kevés forrás miatt nehéz átfogó képet adni a cselédekről 

és tartóikról.  

Jelen esetben szerencsés módon egyedülálló forrás adott lehetőséget és egyben ih-

letet is ennek a dolgozatnak a megszületéséhez: országos tekintetben egyedül csak a 

Nógrád Megyei Levéltárban maradtak fenn az Országos Társadalombiztosító Intézet 

un. Háztartási alkalmazott nyilvántartó kartonjai, melyek a Salgótarjánban cselédeket 

tartók neve szerint vannak ABC sorrendben rendezve. Sajnos ez az igen nagy forrás-

értékkel bíró irategyüttes általában selejtezésre került a mai Nyugdíjbiztosító Intéze-

tek jogelődjeinél. Jelen esetben azonban, köszönhetően a levéltárosok és a hivatalno-

kok együttműködésének, ez az iratanyag levéltárba kerülhetett Salgótarjánban.15 

Egy-egy nyilvántartó karton tartalmazza tehát a cselédtartó nevét, lakcímét és fog-

lalkozását, majd alatta, időrendben, az általa alkalmazott cselédek nevét, születési évet 

és az alkalmazás kezdő és végdátumát, mindezt az 1920-1944 közötti időszakban. 

Maga a forrás típusa tehát egyértelmű utat mutatott első látásra, hiszen lehetősé-

get adott különböző statisztikai adatok összegzésére és így a struktúra felőli megkö-

zelítésre, mind a cselédek, mind a munkaadók szempontjából, miután azok számító-

gépes feldolgozásra kerültek.16 Ezek az adatok lehetővé teszik a jellemző tendenciák 

megállapítását, az átlagos megfestését, segítenek közelebb kerülni a cselédek és cse-

lédtartók társadalmához, de a kép kizárólag erre a forrásra támaszkodva fekete-fehér 

marad, hiszen kimaradnak az egyéni sorsok, a számok mögött elvész az egyedi. Így 

                                                        
14 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 
15 Itt szeretném megköszönni a Nógrád Megyei Levéltár egykori igazgatójának, Á. Varga László-

nak, hogy felhívta figyelmem erre a forrásra, valamint Ö. Kovács Józsefnek aki a Miskolci Egye-
temen megkezdett kutatás folytatására buzdított. 

16 Nógrád Megyei Levéltár IX. 502. b. A SZOT TB Főigazgatósága Nógrád Megyei Igazgatóságá-
nak és jogelődjének iratai, háztartási egyéni nyilvántartás. Mintegy 14 levéltári doboz iratanya-
gának adatai kerültek feldolgozásra 1250 cselédtartóról és körülbelül 12 700 alkalmazásról. 
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igyekeztem más forrásokra támaszkodva is megközelíteni a cselédek és a cselédtar-

tók életmódját, életstratégiáikat, a város társadalmában betöltött szerepeiket. 

Számos egyéb forrás – például polgármesteri iratok, anyakönyvek, népszámlálási 

adatok, újságok, anyakönyvek, periratok – is felhasználásra kerültek, kiegészítendő 

az alapforrás feldolgozásával nyert adatokat, kísérletet téve arra, hogy még teljesebb 

kép rajzolódjon ki a város középosztályáról és elitjéről, valamint az általuk alkalma-

zott cselédekről. Igyekeztem egyéni élethelyzeteket, életutakat is bemutatni, hogy 

ezekkel a „mélyfúrásokkal” árnyaljam a cselédekről és munkájukról bennünk élő, né-

ha hamis, de sokszor igaz közhelyekkel teli mentális képet, melyet főleg a szépirodal-

mi alkotások és a filmek alapoztak meg. 

Személyes érintettségem is hatással volt témaválasztásomra, hiszen már iskolásként 

kezembe került dédnagymamám cselédkönyve, majd cselédlányként kézzel írt 100 ol-

dalas szakácskönyve , melyben megsárgult, akkor 50 éves recepteket is találtam kora-

beli újságokból, így a Divat Szalonból és a Recordból. Aztán menetrendszerűen talál-

koztam az Édes Annával, majd Márai írásaival, melyeket lebilincselve olvastam…  

Dolgozatom írásakor fontosnak tartottam, hogy a kutatási területet, mely bár szűk 

időkeretben és térben található, ne válasszam le teljesen a makrotörténeti struktúrák-

ról. Így igyekeztem úgy közelíteni a dolgozat tárgyá(i)hoz, hogy tágabb keretek kö-

zött helyezzem el a salgótarjáni cselédek és cselédtartók társadalmát – így mind a 

jog-, társadalom-, gazdaság-, mentalitás- és nőtörténet vonatkozó részeit is érintettem 

kutatásom során és megjelenítettem a vonatkozó témaköröknél. Úgy gondolom, 

hogy a statisztika és az egyedi példák együtt adnak átfogó képet a témáról. 

Törekedtem arra, hogy a városi társadalom eme rendkívül színes részét, két végle-

tét, több kontextusban bemutassam – léptéket váltogatva – ezáltal rekonstruálva a 

társadalom működését, szövedékét.17 Hiszen, ahogy Kracauer is írta, mikro- és mak-

rorealitások egymás mellett léteznek, egyformán autentikusak.18 Próbáltam e kettőt 

felváltva alkalmazni, bár sokszor nem csak módszertani okok, hanem a források adta 

lehetőségek miatt is. 

                                                        
17 Szijártó M. István: Bevezetés. in: Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. Miskolc, 2003. 16. p. 
18 Sigfried Kracauer: Geschichte – Vor den letzten Dingen Franffurt am Main, 1971. 104-129. p. 
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A források és a téma nemcsak az egyedi, illetve a számok által meghatározott átlag 

megrajzolására ad lehetőséget, hanem egyéb történetírói módszerek előtt is teret nyit. 

Mindkét oldalról megközelíthető a társadalomtörténet írás módszereivel, a sajátos 

fejlődésű kisváros egyedi középosztályának megragadását és elemzését is lehetővé 

teszi, nemkülönben a házicselédek rétegének bemutatását. Ugyanakkor az utóbbi tár-

sadalmi csoport lehetővé teszi a nőtörténetírás módszereinek felhasználását. A cselé-

dek rétegének elemzése elsősorban az általuk betöltött társadalmi szerep bemutatását 

adja, tehát megközelíthető a női munkavállalás irányából. Ugyanakkor mint női nemi 

szerep betöltői, a sajátos gazda-cseléd hatalmi viszony vagy a családban betöltött sa-

játos szerep tagjaként is tárgyalható a házicselédség története. Úgy gondolom, hogy 

mindegyik megközelítési mód csak gazdagítja ennek a két rétegnek a bemutatását, és 

nem zavarossá, hanem sokkal inkább sokszínűvé és teljesebbé teheti az általam felvá-

zolt képet. Nem csak a város cselédtartóinak és cselédeinek társadalmát akartam 

megrajzolni, hanem választ találni arra a kérdésre, mennyiben hasonlított ezeknek a 

társadalmi rétegeknek az életmódja és a statisztikai adatokból kinyerhető jellemzői 

fővárosi társaikéra. Mennyire volt hasonló és mennyire volt különböző életük ebben 

a sajátos fejlődésű kisvárosban, és az hogyan változott abban a negyedszázadban, 

amit górcső alá vettem. Az első világháborút követő gazdasági válság, a trianoni ha-

tárváltozás, majd a konszolidáció és a háborús gazdaság volt-e hatással a cselédtar-

tásra, a cselédek életére, vagy mindvégig homogén a kép. 

Az alapforrás – Országos Társadalombiztosító Intézet un. Háztartási alkalmazott 

nyilvántartó kartonjai – a következőképpen néz ki:  
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2. kép. Az alapforrás egyik irata – Köntzey Ferenc mérnök egyik kartonja 
munkavállalóiról – azaz házicselédeiről19 

Mintegy 1232 salgótarjáni alkalmazó kartonja szerepel a forrás együttesben. Eze-

ket az adatokat egy Excel táblázatba vittem fel a következő formátumban:  

                                                        
19 Nógrád Megyei Levéltár IX. 502. b. A SZOT TB Főigazgatósága Nógrád Megyei Igazgatóságá-

nak és jogelődjének iratai, háztartási egyéni nyilvántartás. 
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Háztartási alkalmazott nyilvántartó kartonok Salgótarjánban 
(az alapforrásból készült táblázat részlete) 

 

Munkaadó 
Foglal-
kozás 

Lakcíme Cseléd neve 
Élet-
kora 

Munka-
viszony 
kezdete 

Munka-
viszony 

vége 

Időtar-
tam (hó) 

Para Viktória 28 1931.01.15 1931.08.01 6,60 
Pászti Mária 25 1931.05.18 1931.06.15 0,93 
Ponyi Rozália 16 1931.09.07 1932.03.01 5,87 
Sipos Teréz 32 1932.03.01 1932.06.30 4,03 
Pászti Mária 19 1931.01.25 1931.04.23 2,93 
Varga Ilona 16 1932.07.01 1932.07.09 0,27 
Varga Julia 18 1932.08.09 1933.02.01 5,87 
Preiber Vilma 22 1933.02.01 1933.03.15 1,40 
Hurai Mária 25 1933.03.15 1933.06.16 3,10 
Faltányi Pálné 25 1933.09.01 1933.10.31 2,00 
Katona Margit 24 1933.11.01 1934.03.17 4,53 
Hudoka Anna 28 1934.03.19 1934.07.01 3,47 
Král Gyuláné 
Kukucska Irén 20 1934.07.26 1934.10.05 2,37 
Kohlovics Olga 29 1934.10.05 1934.11.14 1,33 

Obrincsák 
Ernő 

építész Székely u. 7. 

özv. Házi Jánosné 
Terényi Margit 41 1941.09.01 1941.10.01 1,00 
Zám Erzsébet 25 1933.02.28 1933.06.30 4,07 
Oláh Erzsébet 21 1934.04.15 1935.01.31 9,70 
Fekete Ilona 19 1935.02.21 1936.09.15 19,07 
Kerekes Ilona 22 1936.10.01 1937.07.15 9,57 
Szuhány Ilona 21 1937.11.15 1938.10.01 10,67 
Kopela Ilona 18 1937.11.15 1938.04.15 5,03 
Lóczi Mária 18 1938.10.01 1939.10.19 12,77 
Kiss Erzsébet 34 1940.01.31 1940.09.01 7,13 
özv. Házi Jánosné 
Terényi Margit 41 1941.10.15 1941.12.01 1,57 

Obrincsák 
Jenő 

bányatiszt-
viselő 

Dr. Chorin F. u. 6. 

Pál Istvánné 21 1943.12.15 1944.11.15 11,20 
Mikuska Margit 20 1942.11.02 1942.11.03 0,03 
Oláh Irén 23 1943.03.05 1943.04.05 1,03 
Mehr Jánosné 
Nagy Margit 30 1943.04.16 1943.06.12 1,90 
özv. Smirek 
Jánosné 45 1943.07.30 1943.09.01 1,10 
Szoó Anna 18 1944.01.15 1944.03.31 2,53 
özv. Kovács 
Istvánné 56 1941.01.04 1941.02.10 1,23 
Mikuska Margit 20 1942.01.01 1942.02.28 1,93 
Radics Mária 26 1942.04.16 1942.04.25 0,30 

Dr. Okos 
Ernő 

m. kir. 
hadnagy 

Füleki u. 37. 

Rusz Ilona 21 1942.06.01 1942.06.14 0,43 

 

A felvitt adatok alapján megkaptuk, hányan és név szerint kik tartottak a vizsgált 

időszakban a városban cselédet, statisztikát készíthettünk a cselédet tartók foglalko-

zása alapján. A lakhely segítségével részben azonosíthatóvá váltak a lakások is és 

összevethetőek a népszámlálási ívekkel. Felmérhetővé váltak azok a városrészek, 
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ahol a legtöbben tartottak házicselédet. Kiszámolható volt az átlagos alkalmazási idő-

tartam, azaz mennyi ideig állt egy adott cseléd alkalmazásban, hiszen mind a belé-

pés, mind a kilépés szerepel a feldolgozható adatok között. Ebben az esetben a hó-

nap, mint mértékegység bizonyult a legalkalmasabbnak a megfelelő értelmezéshez, 

mivel a szubjektív benyomás szerint az alkalmazások a pár naptól akár a több évig is 

terjedhettek, de leginkább hónapban volt mérhető, amit aztán a statisztikai adatok 

alapján be is bizonyosodott. A nyilvántartó lapokon szerepelt a cselédek életkora is, 

amiből az átlagéletkor is kiszámítható volt, illetve adatokat nyerhettünk arra, hány 

százalékban voltak 20 év alatt, 20-25, 25-30, 30-35 év között, illetve afölött a cselédlá-

nyok. A nevek segítségével kiszámolható volt a hajadonok, a férjezettek és az özve-

gyek száma és aránya is. Különböző éveket kiválasztva vizsgálhatóvá vált, hogy az 

adott évben mennyien tartottak cselédet, hogy a cselédtartók száma növekedett, illetve 

csökkent-e a korszakban, hogy a háború hozott-e változást a cselédtartók összetételé-

ben, illetve a cselédtartás gyakorlatában. 
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II. A TÉR ÉS AZ IDŐ  

1. Salgótarján ipari fejlődése  

Hogy lássuk a cselédtartók és a cselédek életének terét, szervesen el tudjuk őket he-

lyezni a város társadalmában, nélkülözhetetlen felvázolni, igaz, csak nagyvonalak-

ban, a falu majd város történetét, mely egyébként számos sajátos vonással bír a ma-

gyar városfejlődés történetében. 

Salgótarján kialakulását, majd fejlődését, a lakosok életmódját, megélhetését a tör-

ténelmi tényezők mellett a földrajzi adottságok is jelentősen befolyásolták. Így eleinte 

a domborzat és növénytakaró, azok katonai és mezőgazdasági hasznosítása volt 

meghatározó, később pedig a szén és az ehhez kötődő ipar volt a település életének a 

döntő tényezője.20  

A város története a honfoglalással kezdődött, de a szénbányászat megkezdéséig a 

város megyei viszonylatban is csak egy közepes nagyságú falu maradt. Az, hogy Sal-

gótarján és környéke alatt a földben szén található, csak a 19. század elején derült ki. 

1813-ban a Salgó hegynél gyulladt meg egy felszínhez közeli szénréteg, melyet meg-

tudott két pesti kádármester, akik mintát is vettek a jutalom reményében, melyet a 

helytartótanács tűzött ki a szénlelőhelyek felfedezőinek. Azonban a Jankovich család, 

mely a terület birtokában volt, mindent megtett, hogy ne nyissanak bányát a faluban. 

Így Salgótarjánban csak 1856-ban, Jankovich Antal halála után kezdődött meg a feltá-

rás és 1860-ban szervezték meg Windsteig Gergely bécsi vállalkozó pénzügyi támo-

gatásával a Salgótarjáni Kőszénbánya Társaságot (Firma Salgótarjáner Steinkohlge-

selschaft), melynek a működését a helytartótanács engedélyezte. 1861 július 31-én jó-

váhagyták az alapszabályt, így ettől kezdve Szent István Kőszénbánya Rt-ként mű-

ködött, pesti igazgatósággal.21 

Az olcsó szénszállítás érdekében a Budapest – Hatvan – Salgótarján – Losonc –

Rutkai vasútvonal első, a salgótarjáni József rakodóig terjedő szakaszát 1867. május 

                                                        
20 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 13. p. 
21 Salgótarján Történelmi Kronológiája I. szerk.: Á. Varga László. Nógrád Megyei Levéltár. Salgó-

tarján, 1996. 22. p. 
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19-én adták át a forgalomnak.22 A vasutat az állam 1868-ban megvásárolta, így ez lett 

a MÁV első vonala.23 A vasút a szénszállítás mellett bekapcsolta Salgótarjánt az or-

szág vérkeringésébe, a tőkével rendelkező vállalkozókat így késztetve ipari üzemek 

létesítésére.24  

 

 

3. kép. Salgótarján un. külső pályaudvara, a Nagyállomás egy korabeli képeslapon25 

Így alapították meg elsőként 1868-ban a Salgótarjáni Vasfinomító Rt-t, gróf And-

rássy Manó, Szontágh Pál, Schmidt Ottó és Latinák Miklós kohótulajdonosok és vas-

kereskedők. A társaság a területet a Szilárdy családtól vette meg, a településtől 

észak-keletre a Salgó patak mentén. Ez a terület szénnel is bírt, így 1869-ben a vállalat 

szénfeltárásba kezdett.26 A gyár 1871-ben kezdett dolgozni, különböző sajtolt, ková-

csolt, hengerelt árukat gyártottak. Ugyanezen évben a Salgótarjáni Vasfinomító és a 

Rimamurányi Vasmű fuzionált, neve Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt. lett, mely-

nek vezérigazgatósága, műszaki-igazgatási központja Salgótarjánba került. A keres-

                                                        
22 Salgótarján Történelmi Kronológiája I. szerk.: Á. Varga László. Nógrád Megyei Levéltár. Salgó-

tarján, 1996. 23. p. 
23 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 34. p. 
24 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 99. p. 
25 Forrás: http://vasutmania.blogspot.hu/2012/12/a-budapest-salgotarjan-ruttka-vasutvonal.html 

Letöltés ideje: 2015.02.20. 
26 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 100. p. 
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kedelmi-pénzügyi igazgatás irányítását pedig a társulat budapesti székhelyén intéz-

ték. 1889-ben a Thomas eljárás bevezetésekor a gyár a Salgótarjáni Acélgyár nevet 

kapta.27  

Az ipari üzemek közül harmadikként az Egyesült Magyarhoni Üveggyár Rt. Sal-

gótarjáni Üveggyára alakult meg és főleg palackokat gyártott. 1907-ben a neve Salgó-

tarjáni Palackgyár lett.28 1914-ben már 440 főt alkalmazott. Sok munkás érkezett 

Ausztriából, Csehországból és Németországból is a községbe. 1922-ben a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt. felvásárolta a cég részvényeinek kétharmadát, majd 1925-ben a 

részvények száz százalékának a tulajdonosa lett. A gyár fejlődése nem állt meg, 1929-

ben megépítették az első finomüveg gyártására alkalmas fazekas kemencét – így ez-

után export termékeket is képesek voltak előállítani. Az export leginkább díszített 

üvegáruból állt. A fejlődés ez irányban ment tovább: létrehozták 1931-ben a csiszoló-, 

majd a festő műhelyt és 1932-től indult meg a színes üveg gyártása. A gyár az 1930-as 

évek végén az ország legmodernebb üveggyárai közé tartozott és 1933-tól Salgótarjá-

ni Üveggyár Rt. néven működött tovább. 

1894-ben alapították a gépgyárat Kessler Antal, Böhm Béla és Bauer Miksa keres-

kedők és zálogház-tulajdonosok. Kályha- és tűzhely öntvényeket és vasúti féktuskó-

kat gyártottak. Az 1898-ban bekövetkező tulajdonosváltás után a Hirsch és Frank Bu-

dapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde nevet vette fel, majd 1922-ben Budapest-

Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt. név alatt folytatta működését. A gyár a község-

től és a palackgyártól délre épült fel, a Tarján pataktól Keletre.29 1927-ben megindult 

a kályha- és tűzhelygyártás, a termékeket külföldre is exportálták. 1944 szeptemberé-

ben a gyártelepet súlyos károkat okozó bombatámadás érte, ezután pedig december-

ben a gyár szerszámgépeit, készáruit és üzemanyag készletét kiszállították Németor-

szágba. Pontos munkáslétszámra adat csak 1945-ből maradt fenn, ekkor 378 fő dolgo-

zott a gyárban.  

Az ipari üzemek megváltoztatták a község pénzügyi arculatát is, 1869-ben Szilár-

dy Ödön kezdeményezésére megalapult a Salgótarjáni Takarékpénztár, majd 1908-

                                                        
27 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján 1997. 105. p. 
28 Salgótarján Történelmi Kronológiája I. szerk.: Á. Varga László. Nógrád Megyei Levéltár. Salgó-

tarján, 1996. 39. p. 
29 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 164. p. 
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ban a Salgótarjáni Népbank.30 Elkészült a falu villanytelepe is a Forgách utcánál, így 

1895-től a városi villanyvilágítás is lehetővé vált.31  

2. A város szerkezete 

A bányák alapításához és az üzemek telepítéséhez földterületekre volt szükség, me-

lyet a falu birtokosaitól vásároltak meg. Ezekre építették az üzemek épületeit, a vasu-

tat, a helyi iparvágányokat, a rakodókat, a munkások bérlakásait.32  

A vasút a tarjáni völgyet két részre osztotta, a nagy iparvállalatok, társulatok pe-

dig két pólusként, a településtől elkülönülve alkották meg külön telepeiket. A két pó-

lus közt a faluban építkező lakosság a fővölgyben végighúzódó út mellett, a mocsa-

ras völgy-fenéket elkerülve, annak két szélén csoportosult. A házcsoportok, tekintet 

nélkül az utakra és a kanyargó patakokra, vízmosásokra, úgyszólván egymás hátára 

épültek a keskeny parcellákon.  
 

 

4. kép. Az Acélgyár látképe a két világháború között (korabeli képeslap)33 

                                                        
30 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 242. p. 
31 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján 1997. 109. p. 
32 Szvircsek Ferenc: Tények, adatok, összefüggések a nógrádi szénbányászat gazdasági és társa-

dalmi hatásáról. in: Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve. Salgótarján, 1985. 90. p. 
33 Forrás: http://tarjanikepek.hu/?p=3442; letöltés ideje: 2015.02.21. 
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Ezt a sajátos városszerkezetet nagyon találóan fogalmazta meg Szabó Zoltán: „Sal-

gótarján az a város, amely nem született, hanem készült. Készült pedig nem olyan 

szempontok szerint, hogy miként lehetne szebb és városibb város, hanem egyedül és 

kizárólag az üzemek szempontjai szerint. Ennek következtében ma négy Salgótarján 

van. Az egyik a rimai, a másik a bányai, a harmadik az üveggyári, a negyedik a 

Hirsch-gyári Salgótarján. A négy vállalati városrész közepén, egyikhez sem tartozva 

és egyiknek sem fontosan terül el a tulajdonképpeni városközép és a vasútvonalon 

túl a hivatalnokok városa. Mindezek még további részekre bomlanak és Salgótarján-

nak a szélein vannak a középpontjai, belvárosa pedig Budapesten; – a vállalatok köz-

ponti igazgatóságainak épületeiben. (…) Salgótarjánt a szélein kezdték el építeni, há-

rom-négy helyen, az üzemek céljai szerint és egy ideig csak ezek az üzemek voltak 

meg s mellettük a falu. Lassan aztán kiépült az üzemek közötti rész is, ezzel az egyes 

telepek városépítészetileg összenőttek, de társadalmilag egyáltalán nem. Salgótarjá-

non ma is négy-öt üzem igazgatóságának különféle építési alapelvei látszanak és eb-

ben a városban az egyes városrészeknek van egyénisége, az egész városnak alig.”34 

Mivel a település őslakossága nem szívesen ment le az ismeretlen bányába, ezért 

Ausztriából, Csehországból, Stájerországból, Karintiából, morva és lengyel területek-

ről kellett munkásokat toborozni. A megnövekedett népességnek lakóhelyre volt 

szüksége. Először a hegy oldalába vájtak kis üregeket, melyeknek bedeszkázták az 

elejét; később a Kőszénbánya Rt. 1870-ben külön lakótelepet épített munkásainak a 

falu nyugati részében. A lakásokat a lehető legegyszerűbb módon és formában épí-

tették, hogy minél olcsóbb legyen. Az állandó jellegű munkásszállások, az altiszti s 

tiszti lakások kőből és téglából épültek, az ideiglenesek fából.35 A házak között kikö-

vezett utcák vezettek és kutak adták a vizet. A veszélyes munka miatt kórházra is 

szükség volt, így 1870-ben a bányakórház is megépült.36 Az igazgatósági épület köze-

lében működött 1880-tól a Kaszinó, mely a bányai vezetők szórakoztatásáról gondos-

kodott. 1871-ben nyílt meg az első bányatelepi általános iskola a volt Jankovich kú-

                                                        
34 Szabó Zoltán: A tardi helyzet. Cifra nyomorúság. Budapest, 1986. 231-232. p. 
35 Szvircsek Ferenc: Tények, adatok, összefüggések a nógrádi szénbányászat gazdasági és társa-

dalmi hatásáról. in: Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve. Salgótarján, 1985. 89. p. 
36 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 105. p. 
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riában.37 1872-től a bányászok és családtagjaik részére élelem és ruharaktárat nyitot-

tak, sütőműhellyel, vágóhíddal és mészárszékkel.38 

A Salgótarjáni Acélgyár hasonlóan működött, a munkások szintén főleg külföldről 

jöttek, olaszok, németek, elzászi franciák, belgák, angolok.39 Az építkezés a gyárat a 

községgel összekötő út mentén zajlott, az út elején a vezérigazgatóság épületével, 

emellett a tisztviselők lakásaival majd a munkások egyemeletes házaival.  A település 

ezen része sokkal tágasabb, modernebb, rendezettebb volt mind a falunál, mind a 

„bányász negyednél” is. Idővel még több telepet építettek a munkások számára 

(1880: Amerika, 1907: Jónásch telep). 1870-ben megnyílt az első elemi iskola egy ta-

nárral és egy tanteremmel.40 1910-ben már hat tanterme és hat tanítója volt. 1871-re 

megépült a kórház.41 1877-ben Olvasóegylet és színjátszó-csoport alakult.42 1885-ben 

könyvtár nyílt, 1901-ben pedig megalapították az Acélgyári Sport Egyesületet.43 1890-

ben a bányához hasonlóan élelmiszer üzletet, italmérést, élelemraktárat nyitottak egy 

épületben, melynek emeletén kaszinó működött könyvtárral.44 A két utóbbi négy év-

vel később új épületet kapott, oda költözött az olvasóegylet a kulturális csoportokkal 

egyetemben. 

                                                        
37 Szvircsek Ferenc: A nagyipar szerepe Salgótarján város arculatának formálásában. in: Palócföld 

1993/1. sz.  27. p. 
38 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 135. p  
39 Lizsnyánszky Antal: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek száz éve. Salgótarjáni Kohászati Üze-

mek. Salgótarján, 1968. 22. p. 
40 Lizsnyánszky Antal: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek száz éve. Salgótarjáni Kohászati Üze-

mek. Salgótarján, 1968. 51. p. 
41 Lizsnyánszky Antal: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek száz éve. Salgótarjáni Kohászati Üze-

mek. Salgótarján, 1968. 53. p. 
42 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 151. p. 
43 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 151. p. 
44 Lapsánszky János: Társadalmi élet Salgótarjánban. in: Salgótarjáni Almanach. Salgótarján,  

1926. 97. p. 
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5. kép. Az acélgyári igazgatóság épülete, a tiszti kaszinó, 
az acélgyári kórház, a fogaskerekű vasút45 

A Hirsch és Frank Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde szintén főleg kül-

földi munkásokat foglalkoztatott, akik részére egy egyemeletes épületet építtetett.46 

A Palackgyár munkásai részére szintén tíz kolóniát építtetett 167 lakással. Ezek a 

munkáslakások eldugva, a gyártelepek mögött, a Tarján patak és a vasút között he-

lyezkedtek el.47 

Az ipari üzemeken kívül a község, az egyházak és az egyletek is számos építkezés-

be kezdtek. 1878-ban felépült a községháza, 1882-ben az evangélikus templom a pap-

lakkal. Az 1870-es évek végén a Vadász szálló után megépült a Pannónia szálló is. 

1892-ben a Fő utcában hidat építettek a patak fölé, 1888-ban pedig beindult a villany-

világítás.48 1902-ben felépült az új izraelita templom, 1907-ben megnyitották az első 

mozgófilm színházat, 1909-ben pedig polgári iskolát adtak át. 1910-ben felépült a 

menház, 1912-ben az Ipartestület székháza, 1913-ban a Fő téri vasútállomás, 1914-ben 

                                                        
45 Forrás: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0013/9.html; Letöltés ideje: 2015.02.21. 
46 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 172. p. 
47 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 197. p. 
48 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján 1997. 244. p. 
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pedig a posta palota.49 A bányai kisvasutakat pedig mindenki használhatta a helyi 

közlekedésben. 

Mint látható, a település a 19. század végére az észak és dél felől kialakuló ipari te-

lepek közé szorult, melyek meghatározták fejlődését. Az üzemi telepek stílusa, szer-

kezete eltért a település többi részétől, így nem volt egységes a falu struktúrája, sőt, 

össze sem forrtak azzal, hanem külön egységként működtek. Csak a várossá válás 

után indult meg a városias arculat kialakulása, egységes koncepció kialakítása.50 

  

 

6. kép. Korabeli képeslap a belvárosról51 

                                                        
49 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 139. p. 
50 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 92. p. 
51 Forrás: http://www.medveskepekben.eoldal.hu/fenykepek/salgotarjan-regi-kepek/salgotar-

janregikepek/foutca.html; Letöltés ideje: 2015.02.21. 
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3. A fejlődés és közigazgatás változása 

A nagyközség a megnövekedett funkciók és a megnövekedett lakosság miatt már a 

dualizmus alatt otthont adott járási szintű hivataloknak: működött járásbíróság, adó-

hivatal, főszolgabíróság. Trianon hatásaként még tovább nőtt a lakosság száma, nőtt 

a város szerepe országos szinten is a kereskedelemben és az iparban is. A városi rang 

megpályázása többször is felvetődött, így 1908-ban, 1912-ben és 1913-ban is. 1920-ban 

aztán a nagyközségi képviselőtestület, a számos nagyvállalat és a Salgótarjáni Ipar-

testület közös kezdeményezése egybeesett az országos törekvésekkel és a történelmi 

változásokkal. A trianoni béke ugyanis különösen jelentős változásokat hozott a vá-

ros életébe. Következményeképpen Nógrád vármegye megcsonkított határvárme-

gyévé vált. Az új határ a Karancs-Medves hegyvonulatot és az Ipolyt követte, és az 

eredeti, 4128 km²-es terület 42,3%-át szelte le mintegy 95 ezer lakossal. Az 1910. évi 

járási beosztás szerint a hét járásból csak kettő, a nógrádi és a sziráki maradt egyben. 

A csehszlovák oldalra került 117 település, a gácsi és a losonci járás egésze, a balassa-

gyarmati fele, a füleki több mint harmada, a szécsényinek pedig ötöde. A határon túl-

ra került az egyetlen nógrádi rendezett tanácsú város, Losonc is.52 Mindennek az volt 

a következménye, hogy felborult a térség addigi munkamegosztása, így az egész or-

szágra jellemző problémák mellett Salgótarjánt ez is sújtotta. Hiszen a megye északi 

részén korábban termékeny földterületek voltak, melyek műveléséhez a salgótarjáni 

gyárakban gyártott mezőgazdasági gépeket és szerszámokat használták. A salgótar-

jániak pedig az itt termelt élelmiszereket és a losonci textilipari termékeket vásárol-

ták. Ezek a gazdasági vonzáskörzetek szétszakadtak, az árucsere megszűnt. A község 

képviselő testülete 1920-ban írásban benyújtotta sérelmeit a határmegállapító bizott-

ságnak.53 Ezek szerint a település elvesztette élelmiszerbázisát, iparát és kereskedel-

mét pedig a legnagyobb és legjobb közönségétől fosztották meg. Megnehezült a me-

gyeszékhely, Balassagyarmat megközelítése is a Somoskőújfalu-Losonc-Litke vasút-

vonal elvesztésével. Ugyanígy megnehezült a közlekedés Cered és Salgótarján kö-

zött, mert a Somoskőújfalu-Fülek-Ajnácskő vasútvonal szintén „elveszett”. Mindezek 

                                                        
52 Cs. Sebestyén Kálmán: A trianoni béke hatása Nógrád megyében. in: Nógrád Megyei Múzeu-

mok évkönyve. Salgótarján, 1991. 62. p. 
53 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 115/1920., 3886/1920. 
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következtében megszűnt az összeköttetés a losonci kereskedelmi gócponttal. A válla-

latok is nehéz helyzetbe kerültek. Így például az Acélgyár érdekkörébe tartozó szá-

mos ipartelepet, vas- és mészkőbányát, erdőbirtokokat, széntelepeinek jelentős részét 

Csehszlovákiához csatolták, ami problémákat okozott a termelésben. A vállalat min-

dent elkövetett, hogy Salgó, Medves és Vecseklő térségében határigazítás következ-

zen be a szénellátás biztosítása érdekében, ami sikerült is, hiszen 1922-ben ez be is 

következett.54  

Ugyanakkor a város jelentősége ipara miatt felértékelődött, így a Magyar Királyi 

Belügyminisztérium 118446/1921. számú rendelete tíz másik nagyközséggel együtt 

szabad utat adott Salgótarjánnak a várossá alakulás előkészítésére. A város 1922. ja-

nuár 27-én megkapta a rendezett tanácsú város címet.55 Később pedig, 1929 decembe-

rében Salgótarján rendezett tanácsú városból megyei várossá alakult. 

                                                        
54 Szvircsek Ferenc (szerk.): A Salgótarjáni Kohászati Üzemek 125 évének története 1868-1993. 

Salgótarján, 1993. 53. p. 
55 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 111. p. 
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7. kép. Salgótarján rendezett tanácsú város 1927-es belterületi térképe56 

                                                        
56 Forrás: http://lazarus.elte.hu/salgotarjan/terkep/1927.jpg Letöltés ideje: 2015.02.21. 
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4. A fejlődés és a társadalom változása 

Milyen társadalmi keretek közt éltek hát a város cselédjei és cselédtartói? A 19. szá-

zad végén a település lakosságának kétharmada az ideérkezett idegen munkásokból 

állt, így a falu őslakossága elvesztette súlyát ebben az embertömegben, ugyanígy a 

környékről bejáró munkások is. A munkások legnagyobb számban toborzás útján ke-

rültek a községbe, illetve a gyárakba, bányába dolgozni. A toborzás 1890 körül vált 

elterjedtté, ekkor kezdett jelentősen nőni a község lakossága. A toborzók a Salgótar-

jántól viszonylag távolibb falvakban élő tanítók, postamesterek, tisztviselők, papok 

voltak, akik munkájukért cserébe jutalékot kaptak a beszervezettek után. A képzet-

tebb munkaerőt, mérnököket, altiszteket a bécsi és budapesti újságokban történő hir-

detések alapján toborozták.57 Nagyon sok szlovák anyanyelvű tót és lipták érkezett a 

Felvidékről, illetve sok szepességi szász, valamint német munkás is érkezett.58 A be-

települők jelentős része mindenféle adminisztratív eljárás nélkül érkezett, élt és dol-

gozott a városban, így 1905-ben A Salgótarjáni Hírlap szeptember 17-i számában fel-

hívást tettek közzé arról, hogy a három hónapnál régebben a községben tartózkodók-

nak lakhatási engedélyért kellett folyamodnia a rendőrségen.59 Mindezt tették hivat-

kozással a külföldiek letelepedéséről szóló 1886. évi XXII. tc. 15. §-ára, valamint két 

másik körrendelet alapján – 54091/1888. és 12969/1901. – melyek kötelezővé tették a 

letelepedők rendőrségi bejelentkezését.60 A századforduló után azonban felgyorsult a 

lakosság elmagyarosodása, a külföldiek jelentős része hazatért szülőföldjére, az itt 

maradottak és gyermekeik pedig megtanultak magyarul. Ez a folyamat mintegy fél 

évszázadot vett igénybe.   

 

                                                        
57 Horváth István: Forrongó XX. század Nógrádban. Salgótarján, 1999. 8082 p. 
58 Nickel Réka: A Rimai indentitás kialakulása/kialakítása a salgótarjáni acélgyári kolónián. in: 

Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve 2011. Salgótarján, 2012. 57-80. p. 
59 Salgótarjáni Hírlap 1905. szeptember 17. sz.  
60 Nickel Réka: A Rimai indentitás kialakulása/kialakítása a salgótarjáni acélgyári kolónián. in: 

Nógrád Megyei Múzeumok évkönyve 2011. Salgótarján, 2012. 57-80. p. 
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A város lakosságának összetétele a beszélt nyelvek alapján61 
 

évszám magyarul németül szlovákul egyéb tud magyarul 

1890 5684 (60,0%) 1050 (11,1%) 2103 (22,2%) 641 (6,7%) 7513 (79,3%) 

1910 12588(91,6%) 445 (3,2%) 617 (4,5%) 96 (0,7%) 13307 (96,8%) 

1930 16289(95,3%) 239 (1,4%) 394 (2,3%) 58 (0,4%) 16921 (99,7%) 

 

A táblázatból jól látszik, hogy negyven év alatt a lakosság szinte teljes egészében 

magyar nyelvű lett. A magyarosodás egyrészt spontán módon zajlott, másrészt előse-

gítették a gyárak által alapított olvasóegyletek, a gyártelepek iskolái. Ugyanakkor a 

lakosság számának ugrásszerű gyarapodása is igen jól látható, főleg, ha hozzá-

tesszük, hogy 1826-ban a község mindössze 717 lelket számlált.  

Hogy nézett ki a rohamosan fejlődő község, majd város? Hogyan változott a nagy-

arányú betelepedés hatására? A megvásárolt paraszti telkek előkertjébe az új tulajdo-

nosok egyemeletes házakat építettek üzletekkel. Mivel ez az új város a parasztok bel-

telkeinek a helyén épült az egyetlen út mentén, nem alakult ki a fejlődés során köz-

ponti, zárt térrel egy falumag. A falu két külön településnek tűnhetett. A Tarján-pa-

takkal párhuzamosan futó megyei út két szélén helyezkedett el a falu nagyobbik ré-

sze, s vele átellenben, a Meszes hegylábánál, de már a patakon túl a másik része.62   

Az első bejegyzett üzletet Seidner Mózes vegyeskereskedő nyitotta meg 1869-ben. 

A kereskedések, kávéházak, vendéglők, kocsmák túlnyomó részét zsidó polgárok 

működtették. Így 1895 nyarán megalapították az Ortodox Izraelita Hitközséget.63 A 

kereskedők és a kisiparosok száma hírtelen nőtt, hisz a falut a gyors növekedés miatt 

a korlátlan lehetőségek hazájának tekintették. A megnövekedett forgalom miatt a 

piacot az Erzsébet térről áthelyezték a vasútállomás melletti nagyobb térre. 

Az értelmiség szintén a bevándorlók köréből tevődött össze és a gyárakhoz, bá-

nyákhoz volt köthető jelentős részük. Számarányuk az országos átlag felét, harmadát 

sem érte el, mindössze 3%-ot tettek ki az összlakosságot tekintve. A falutól elkülönül-

ve, a gyárak melletti kolóniákban éltek, alig-alig bekapcsolódva a település életébe.64 

                                                        
61 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 117. p. 
62 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 92. p. 
63 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 110. p. 
64 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 122. p. 
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Szabó Zoltánt idézve: „Polgárság Salgótarjánban nincs, mert nem is lehet. Tarján egy 

csapásra vált földesurak községéből ipari vállalatok üzemévé és a közbeeső időben 

polgárság kifejlődésére nem volt alkalom. Annál is inkább, mert Salgótarján eképp 

egyik uraság alól a másik uraság alá került, a földesúri uralom csebréből a kapitalista 

oligarchák vedrébe. Közbeeső idő nem volt a város fejlődésében és az üzemek közé 

eső tér, ahol a város és polgárság megvethette volna lábát, szintén kicsiny.”65 Itt meg 

kell jegyeznünk, hogy Szabó az értelmiséget és a hivatalnoki réteget, más terminoló-

giával az úri középosztályt tekinti  középosztályként az idézett műben. Ugyanakkor 

azt tartotta, hogy Magyarországon nem alakult ki a városiasodás és iparosodás során 

szerves fejlődés eredményeképpen igazi polgárság. Nem számol hát a polgári életvitelt 

folytató kereskedőkkel, iparosokkal, akik, mint majd látjuk, és már fentebb is emlí-

tettük, fontos szerepet töltöttek be mind a cselédtartók között, mind a város életében. 

Igaza van-e Szabó Zoltánnak? Folytattak-e polgári életvitelt a salgótarjáni cseléd-

tartók, volt-e polgársága a városnak? Többek között erre is keressük a választ a kö-

vetkező fejezetben, valamint igyekszünk fogalmilag meghatározni, kit is tekintünk 

polgárnak. 

A falu parasztsága, bár eleinte idegenkedett a bányától és a gyáraktól, idővel be-

szivárgott az iparba. A századfordulón az egész országot tekintve Salgótarjánban 

volt a legmagasabb a munkásság aránya, elérve a 73%-ot is.66 A munkások a falutól 

elkülönülve éltek a már említett telepeken, melyek külön kis faluként működtek saját 

iskolával, kulturális egyesületekkel, kaszinókkal, kereskedéssel, orvosokkal. Ahogy 

például Szabó Zoltán írta az Acélgyárról: „A rimamurányi-városrész északon már 

másik világ. Úgy viszonylik a déli részhez, mint Kopenhága az Angyalföldhöz. Bejá-

ratán sorompó és felírás hirdeti, hogy az innen következő út: magánút. A vállalat ma-

gántulajdona s ha neki úgy tetszik, elzárja idegen kocsik és emberek elől. Az út sze-

gélyén zölddel futtatott hatalmas munkásházak állnak, erkélyekkel és nagy ablakok-

kal, az ablakokból rádió szól és loggiákban ülnek a családok. A nyitány az úthoz: na-

gyon szép, hatalmas modern templom, a ferenceseknek építtette a vállalat és a mun-

kások; egyszerű síma falai magasan nyúlnak a házak fölé. Oldalában kultúrház van, 

                                                        
65 Szabó Zoltán: A tardi helyzet. Cifra nyomorúság. Budapest, 1986. 243. p. 
66 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 91. p. 
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előadóteremmel és ferences rendház. Messzebb kisebb munkásházak következnek, 

frissen átfestve vidám színekre. Kéken, sárgán és halványpirosan virítanak a jegenye-

sorok mögött.”67 

A különböző vállalatok munkásai alig érintkeztek egymással, amit a gyárak veze-

tői még támogattak is. Még a fiatalok is egymás között házasodtak.68 Az iparban és a 

bányászatban foglalkoztatottak jövedelmi viszonyaiban, lakáskörülményeiben, isko-

lai és művelődési lehetőségeiben hatalmas különbségek voltak, attól függően, hogy a 

felsorolt nagyvállalatok milyen munkáspolitikát folytattak. Ismét Szabó Zoltán idéz-

ve: „A bánya telepei a magyar kapitalizmus kezdőkoráról beszélnek, mely itt csak 

úgy, mint másutt, nem terhelte magát fölösleges szociális aggodalommal és gondok-

kal. Az üveggyári és a Hirsch gyári kolóniák a mai átlagkapitalista gondolkodásmó-

dot fejezik ki városrész formájában. A Rimamurány-városrész annak a haladó, hu-

szadik századi kapitalizmusnak az arcát mutatja, mely nemcsak azzal törődik, hogy a 

jelenben kihasználhasson anyagot és embert, hanem a jövőt is igyekszik biztosítani.”69 

 

 

 

                                                        
67 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/05200/ 

05259/05259.pdf letöltés ideje: 2015. 01.11. 152. p. 
68 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Cserépfalvi kiadása, 1939. 141. p. 
69 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Cserépfalvi kiadása, 1939. 238. p. 
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III. A SALGÓTARJÁNI CSELÉDTARTÓK 

Gyáni Gábor szerint a cselédtartás tipikusan a polgársághoz tartozó jelenség, a közép-

osztályhoz való tartozás egyik státusismérve. Általa behatárolhatjuk a polgári középré-

tegeket szociológiai és néprajzi szempontból is.70 A polgári családokban ugyanis a 20. 

század első felében az uralkodó polgári családideál következtében megváltoztak a ne-

mi szerepek, a nő lett a család „lelke”. Átértékelődött a családon belüli munkamegosz-

tás, megnőtt a privát szféra jelentősége. A családban a nő feladata már nem a háztartás 

ellátása volt, hanem annak irányítása, amihez nélkülözhetetlen volt a cseléd.71 A cse-

lédtartás presztízskérdés volt tehát. Egyéb ismérvek még a foglalkozás, a jövedelem, a 

vagyon, az iskolázottság lehet. A foglalkozás, mint ismérv igen sokat nyom a latban, 

mivel hozzá igen jól körülhatárolható anyagi-egzisztenciális helyzet kötődik. Azonban 

önmagában igen kevés lehet, hiszen azonos foglalkozású rétegeken belül is igen jelen-

tős tagoltság jöhet létre.72 Vajon a cselédtartás és egy bizonyos foglalkozás kombináció-

ja minden esetben a középosztályhoz, polgársághoz tartozás ismérve-e? 

Amennyiben elfogadjuk ezt, ezen a nyomvonalon elindulva felvázolhatóak, sőt, 

név szerint is meghatározhatóak a salgótarjáni polgári családok. Kik voltak hát ők, 

mi volt a foglalkozásuk? Hol éltek a városban? Milyen életmódot folytattak? Milyen 

lakásokban laktak? Hol töltötték és mivel szabadidejüket? A város társadalmának 

mekkora részét tették ki? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ ebben a fejezetben. 

Ugyanakkor itt, jelen bevezetőben próbáljuk meghatározni, mit is értünk polgár-

ság alatt. A két világháború közötti polgárság definíciója előtt muszáj visszatekinte-

nünk a korábbi időszakokra. Maga a szó eredendően a városi polgárságot jelenti, 

méghozzá azt a városi polgárságot, amely már a rendi társadalomban szabad város-

lakó volt. Így főként kézműveseket és kereskedőket foglalt magába. Életformájuk a 

szabad versenyt és az egyéni függetlenséget hirdette, melynek során a polgár az or-
                                                        
70 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 14. p. 
71 Czingler Szilvia–Tóth Eszter Zsófia: Pest feketére fest? – Cselédek Budapesten 1920-1960. in: Úr 

és szolga a történettudomány egységében – Társadalomtörténeti tanulmányok. In Memoriam 
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72 Magyarország a XX. században. I. kötet. szerk.: Kollega Tarsoly István. http://mek.oszk.hu/ 
02100/02185/html/212.html 
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szág autonóm, felelős tagja. Így tehát már nem csak életformát, hanem politikai jelen-

tést is kap a szó. Magyarországon a polgári átalakulás csak a 19. században követke-

zett be, mikor a polgári átalakulás kezdeményezője a nemesség volt. Így háromféle 

alaptípusból tevődött össze a polgárság: 1. a nyugat-európai értelemben vett polgár-

ból, aki már a rendi társadalomban is városlakó polgár volt, 2. a nemesből lett polgár-

ból, 3. valamint a parasztpolgárból. Innen ered a magyar polgárságnak az a jellemző-

je, hogy a nemesi eredetű polgárság magasabb rendűnek érezte magát a többivel 

szemben, és vice versa, a nem nemesi eredetűek urak is szerettek volna lenni.73  

Benda Gyula fogalmazta meg két megközelítésben a polgár szó jelentését. Így tág 

értelemben a polgári átalakulásra utal, tulajdonosi szereppel és gazdasági érdekekkel 

bíró társadalmi rendre vagy osztályra, míg szűk értelemben magát a polgári életmó-

dot, egy külön mentalitást, városiasodást, individualizmust jelent. Négy alapvető jel-

lemzőt sorol fel: 1. A vállalkozói magatartást, ami számol a piaci viszonyokkal. Vagy-

is vagyoni helyzet függvénye is. 2. Az individualizációt. 3. Az állampolgárrá válást, 

mely azt jelenti jelen esetben, hogy az egyén a nemzet tagja. Ilyen értelemben össze-

függ a választójoggal. 4. Életmódot és mentalitást, a polgári otthontól a gyermekne-

velésen át a szabadidő eltöltéséig.74 

Azt is meg kell említenünk, hogy míg a 19. században polgár illetve középréteg 

alatt a családok, műhelyek, cégek élén álló férfit tekintette a közfelfogás, addig a szá-

zadfordulóra majd a második világháborúra a réteg kiszélesedett, belekerültek kü-

lönböző alkalmazotti rétegek, valamint a nők helyzete is jelentősen megváltozott. 

Persze a kispolgársághoz, polgársághoz tartozás nem jelentett mindig egyet a közép-

osztályhoz való tartozással, a két fogalom nem teljesen fedi egymást. Hiszen a közép-

osztályhoz tartozás kritériuma az érettségi volt, a kereskedőkre, esetleg jómódú ipa-

rosokra ez pedig nem állt. Ugyanakkor a tisztviselő, aki sokszor jóval szerényebb 

anyagi körülmények között élt, már inkább nevezhette magát középosztálybelinek. 

Ebből a kettősségből eredt a korban és utána is igen népszerű kettős társadalom mo-

dellje az úri középosztály és a polgári középosztály szembeállításával, gondoljunk 

                                                        
73 Gerő András: A magyar polgárosodásról. in: Magyarország társadalomtörténete I/1. szerk.: 

Kövér György. Budapest, 1998. 47-51. p. 
74 Benda Gyula: A polgárosodás fogalmának történelmi értelmezhetősége. Századvég, 1991. 62-

63. 169-176. p. 
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Erdei Ferenc vagy Weis István munkásságára. Ugyanakkor ma az a megközelítés az 

elfogadott és bizonyított, miszerint a két fogalom nem választható el olyan élesen, 

mint azt a két korabeli szerző írta, hanem ugyan csak heterogén rétegekről van szó, 

melyeknél sokszor nem látjuk, hol kezdődik az egyik, és hol folytatódik a másik.75  

A dolgozat jellegéből és a felhasznált forrásokból adódóan egyértelmű, hogy a 

Benda által felsorolt 4. pont alapján közelítjük meg a polgárság fogalmát, megfelelő-

en Max Weber viselkedésszociológiai megközelítésének: vagyis az egy adott társa-

dalmi csoportba tartozókat nem jogszabályok definiálják, mint a rendi társadalom-

ban, nem is pusztán a vagyoni helyzetük, hanem életvitelük normái, formái.76 Három 

tényezőt talál meghatározónak: 1. az életvitelt, 2. a formális nevelést és 3. a származá-

si és foglalkozási presztízst.77  

Ebben a fejezetben keresünk választ arra, hogy a cselédtartók életmódja, normái 

egybeestek a középosztályéval, hogy a cselédtartás a középosztályhoz, illetve a pol-

gársághoz való tartozás egyik ismérve volt-e.  

Ezen kívül fontosnak tartottam nem csak önmagában vizsgálni a várost, hanem 

amennyire a felelhető irodalom és a források engedik, összehasonlítást tenni. Egye-

dül Budapesttel kapcsolatban sikerült összevethető adatokat felellni, bár, mint fen-

tebb említettük, egy megyén belüli, más típusú város kézenfekvőbb választás lett 

volna. Ugyanakkor, hogy választ találjunk arra a kérdésre, hogy volt-e Salgótarján-

nak középosztálya vagy polgársága, ezt a megközelítést is fontosnak tartottuk.  

1. A cselédtartók társadalmi összetétele az alapforrásból készült kimutatás alapján 

A fentebb bemutatott alapforrás lehetővé tette statisztikai kimutatás készítését a cse-

lédtartók foglalkozásáról. Igen nehéz döntés minden kutatás esetében, hogy egy 

adott csoport, jelen esetben a cselédtartók foglalkozási összetétele milyen releváns 

kategória-rendszerben legyen elhelyezve. Jelen esetben az alapforrásban szereplő 
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adatokat felhasználva a cselédtartók a korabeli népszámlálásokban megadott kategó-

riákba lettek sorolva. Miért döntöttem e mellett a besorolás mellett? Takács Tibor 

nyíregyházi városi elitkutató könyvében írja: „Ezek (ti. a korabeli forrásokban fellel-

hető meghatározások, kategóriák) a kortársak nézőpontját tükrözve jelzik, hogy a he-

lyi közösség (esetünkben a kartont kitöltő OTI tisztviselő) milyen csoportba sorolta 

az illető személyt, bár értelemszerűen nem pontosan adja vissza azt, hogy az egyes 

elittag megélhetése, kenyérkeresete milyen forrásból táplálkozott”. Vagyis például 

egy ügyvéd esetében nem biztos, hogy esetleg nem háztulajdona, vagyona az, mely 

biztosítja megélhetését például. Ugyanakkor foglalkozása kifejezte társadalmi státu-

szát, azt, hogy miként jelent meg a közösség szemében.  

Miután a foglalkozás szerinti besorolást megtettem, három évet kiválasztva elkészült 

az alábbiakban látható 1. számú táblázat. Ez azt jelentette, hogy csak az adott évben cse-

lédet tartókat vettem alapul. Mivel az adatok hiányosak voltak (sok esetben üresen 

hagyták ezt a rész a kartonon), nem kaphattunk pontos eredményeket, de a számada-

tok így is megengedik bizonyos tendenciák, összefüggések kimutatását. Jeleztem azt is, 

hogy az adott évben hány ismeretlen foglalkozású cselédtartó van. A metszetek készíté-

se mellett azért döntöttem, mert természetesen csak az adott évek adatai tartalmaznak 

abszolút számokat és mutatják meg szám szerint az adott év cselédtartóinak és cseléd-

jeinek a számát. Az összesített adatok (vagyis az 1920-1944 között cselédet tartók) az 

arányok tekintetbe vételével elemezhetőek. A százalék kiszámításakor az ismert foglal-

kozású cselédtartók képzik a 100%-ot az adott évben, illetve az összesítésben.  

A táblázat felénél összesítettem az értelmiség és közszolgálatban összesen dolgo-

zókat, ezzel is másolva a népszámlálási kategóriákat, valamint gondolva a polgárság-

úri középosztály elméletre. Ezután ezt az oszlopot és a kereskedők oszlopát pirossal 

kiemeltem, segítve az összehasonlítást. 

A táblázat talán kicsit nehezen követhető komplexitása miatt, de fontosnak tartot-

tam mind az abszolút számok, mind a százalékok felhasználását, valamint a korsza-

kon belül különböző évek összevetését, hogy látható legyen az esetleges változás. 

A számokat figyelembe véve látható, hogy a béke időszakában (1931-ben, illetve 

1936-ban) számszerűen nőtt a cselédtartók száma – 254-ről 267 fő-re, ha nem is nagy-

ságrendekkel, de ilyen kis arányú lakosságszámnál (1930-ban majd 17000 fő) 13 fő 
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sem elhanyagolható. Az 1941-es évi adatokat nézve visszaesés tapasztalható (256 fő), 

de még ekkor sem ment az 1931-es adat alá. 

1931-ben és 1936-ban a legtöbb cselédtartó a kereskedők köréből került ki, az első 

évben 75 fő, azaz az ismert foglalkozású cselédtartók 39,7%-a, a második évben már 

88 fő, az ismert foglalkozású cselédtartók 41,3%-a dolgozott kereskedőként. Ez az 

arány 1941-re 31,1%-ra, mintegy 60 fő cselédtartó kereskedőre esett vissza, ami igen 

jelentős változás a korábbi évekhez képest. Mivel a cselédtartók száma a három 

évben nagyságrendileg jelentősen hasonló arányú, joggal feltételezhetjük, hogy a cse-

lédtartó kereskedők arányának csökkenése a zsidótörvények életbelépésével hozható 

összefüggésbe. Az 1939-ben hozott II. törvény szerint minden iparengedéllyel vagy 

iparigazolvánnyal bíró lakosnak bejelentést kellett adni születési és vallási adatairól. 

Maximálták a zsidóknak kiadható iparengedélyek és iparigazolványok számát, a 

fennálló italmérési és italeladási engedélyeket két év alatt vissza kellett vonni, majd 

1944-ben sor került az üzletek hatósági bezárására is: „Nógrád vármegye Alispánjá-

nak 1944. évi április hó 16-ám kelt és a polgármesteri hivatalhoz 1944 évi április 17-én 

távirati úton érkezett rendeletére dr. Fekete Kamill városi aljegyző ellenőrzése mellett 

a Salgótarjánban lévő zsidó aranyművesek, ékszerészek, órások üzletei 1944 évi április 

hó 17-én lezárattak, az üzletek ajtajai pedig a város pecsétjével lepecsételtettek, az üzle-

tek kulcsai pedig megőrzés végett dr. Fekete Kamill v. aljegyzőnél tétettek le.78  

Az iparosok aránya is némi csökkenést mutat a kereskedőkhöz hasonlóan. Ugyan-

akkor 1941-re jelentősen megnőtt a közszolgálat és értelmiség kategóriákba sorolt 

foglalkozású cselédtartók aránya, ami relációban lehet a cselédtartó kereskedők ará-

nyának a csökkenésével, vagy azzal, hogy ekkora anyagilag jobb helyzetbe kerültek 

ezek a rétegek az első világháború utáni helyzetükhöz képest. Ebben a kategóriában 

számottevő növekedést mutat a cselédtartó „véderő” száma, ami 1931-hez és 1936-

hoz képest a kétszeresére nő. Mindez a háborús helyzettel hozható összefüggésbe, 

valamint azzal, hogy az elégedetlenkedő munkások sorozatos sztrájkja miatt szüksé-

ge volt a fegyveresek jelenlétére. 

Számottevő növekedést mutat az iparban dolgozó cselédtartók, így a műszaki tisztvi-

selők, mérnökök aránya. Míg 1931-ben 19-en tartottak közülük cselédet, addig 1936-ban 
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már 24-en, öt évvel később pedig 29-en. Ezzel az összes cselédtartó közül 9,6 százalékról 

15,2 %-ra nőtt az arányuk. Ez egyértelműen a hadiipar beindulásával magyarázható. 

Nézzük meg az 1930-as népszámlálás adatait is a 2. számú táblázatban, hogy ada-

tokat kapjunk arra, melyik foglalkozási kategória engedhette meg leginkább magá-

nak a cselédtartást.79 Az adatok alá beírtuk az 1931-ben cselédet tartókat szám sze-

rint, majd a keresők és cselédtartók adatait százalékszámítással vetettük össze. Esze-

rint a közszolgálat és szabadfoglalkozás kategóriában dolgozók majd 8%-a tartott 

cselédet. Ez a számarány a kereskedők esetében majd 14%, tehát majdnem a duplája, 

mint az előző kategóriában. A városban tehát ők voltak abban az anyagi helyzetben, 

akik a leginkább megengedhették maguknak a cselédtartást. Az ipar kategória a nép-

számlálás esetében magába foglalta a gyári tisztviselőket és a munkásokat is, így ezt 

az adatot nehéz elemezni. Ugyanígy ebben a kategóriában szerepeltek a kisiparosok 

is. Több, mint négyezer iparban dolgozó közül, melynek jelentős része munkás lehe-

tett, csak 53-an tartottak cselédet, ez 1,2 %-ot tesz ki.  

A táblázat jól mutatja, hogy cselédtartásra csak a kereső népesség igen szűk köre, 

mintegy 3,39%-a volt képes 1930-ban Salgótarjánban. Vagyis 7480 kereső főből 254 fő 

tartott cselédet.  

Mindez feltűnő mértékben alacsonyabb a budapesti adatoknál. Gyáni Gábor ada-

tai szerint tíz értelmiségi családból hét, tíz tisztviselői családból 6 volt cselédesnek 

mondható. Iparos-kereskedő rétegek esetében pedig csak négy. Bár más matemati-

kai-statisztikai megközelítéssel operálnak ezek az adatok, akkor is jól látszik, 

mennyivel kevesebben engedhették meg maguknak a cselédtartást Salgótarjánban.80 

Ráadásul ha megnézzük a népszámlálási adatokat és a keresők között a cselédek ará-

nyát, az is hatalmas különbséget mutat: 1930-ban Budapesten a keresők 18%-a cseléd-

ként dolgozott, míg ugyanez az arány Salgótarján esetében csupán 5,4%-ot tesz ki.81 

                                                        
79 Az 1930. évi Népszámlálás II. rész Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek, to-
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80 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 35. p. 
81 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 26. p.; valamint Az 1930. 
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1931 20 13 6 5 4 6 54 4 75 35 1 18 2 189 65 

% 10,5% 6,9% 3,2% 2,6% 2,2% 3,1% 28,5% 2,1% 39,7% 18,6% 0,5% 9,6% 1% 254 cselédtartó 

1936 20 15 4 7 8 7 61 2 88 32 3 24 3 213 54 
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2. táblázat. Salgótarján lakossága 1930-ban (fő) – és a cselédtartók aránya82 
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3. táblázat. A salgótarjáni cselédtartók foglalkozás szerinti megoszlása részletesebb foglalkoztatási adatokkal (1920-1944) 
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Az összes, ismert foglalkozású, 1920-44 között Salgótarjánban cselédet tartó ada-

taival készült a fenti, 3. számú táblázat. A táblázatban egyes foglalkozási kategóriá-

kon belül nyerhetünk részletesebb képet a cselédtartókról. Jól látható, hogy a tisztvi-

selők döntő többsége a városnak dolgozott. Az egyháznak dolgozók főként katoliku-

sok, mely a város vallási összetételéből ered. Az iparban dolgozó cselédtartók túlnyo-

mó része a városi üzemekben dolgozó főmérnökök, mérnökök, tisztviselők közül ke-

rülnek ki, azonban találhatunk néhány munkást is meglepő módon, ha még részlete-

sebben vizsgáljuk az adatokat. A Palackgyárban 3 üvegcsiszoló és egy üvegfúvó is 

tartott cselédet. Az acélgyári 4 cselédtartó munkás közül egy művezetőként, egy pe-

dig mesterként van jelölve. Valószínűsíthető, hogy ők esetleg a jól megfizetett szak-

munkás művezetők közül kerültek ki. A legtöbben a Bányában és az Acélgyárban 

dolgozók közül tudtak cselédet tartani. A számok egyik magyarázata a két vállalat 

nagysága, a másik pedig a fizetések nagysága. Az alábbiakban láthatjuk, hogy a leg-

jobb körülmények között az itt dolgozó mérnökök és tisztviselők éltek.  

A másik figyelemreméltó és feltűnő adat, hogy arányaiban a pedagógusok közül ke-

rült ki a legtöbb cselédet tartó nő. 61 főből 15 volt nő (24,6%) a tanárok, óvónők közül. 

Cselédtartó nő rajtuk kívül még az egészségügyben dolgozók közül került ki, 40 főből 

mintegy öt nő (12,5%) cselédtartó volt. Rajtuk kívül csak a kereskedő cselédtartók kö-

zött találhatunk nőket, a 258 főből mintegy 47 volt nő (18,2%). Ezek voltak azok a szak-

mák, ahol a nők önálló egzisztenciát tudtak fenntartani. Hiszen a törvény szerint a cse-

léd alkalmazója egy családon belül a férj volt, a nő a munkáját irányította általában.  

A táblázat tükre annak, hogy egyes foglalkozási kategóriák mennyire sokszínűek, 

tagoltak és összetettek, még így is, hogy az átláthatóság kedvéért sokat egyszerűsítet-

tük az adatokat. Ebben az esetben a cselédtartás az, ami a közös tényező és a bizonyí-

téka annak, hogy az anyagi helyzet függvénye is volt. árnyalná a képet az, ha kimu-

tatnánk azokat, akik folyamatosan voltak képesek cselédet tartani a korszakban, de 

ez amiatt nem lehet pontos, hogy nem tudjuk, kik laktak végig a városban, kik köl-

töztek el és be. Kik voltak azok, akik esetleg csak néhány hónapig tartottak cselédet 

anyagi helyzetük függvényében. 
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A fenti adatokat részben össze tudjuk venni 1930-as és 1941-es budapesti adatok-

kal. A Gyáni Gábor által feldolgozott statisztika más kategóriákkal és más nézőpont-

ból operál, de módot ad bizonyos összevetésre:83 

 

A nőcselédek megoszlása a munkaadók foglalkozási összetételében 
Budapesten – 1930/1941 

 

Foglalkozási kategória 1930 1941 

 a. sz. % a. sz. % 

önálló iparos   6732 11,6   4399   7,7 

önálló kereskedő   9837 16,9   6137 10,8 

magántisztviselő 10764 18,5 10622 18,7 

köztisztviselő   9941 17,1 11189 19,5 

szabadfoglalkozású értelmiség   5324   9,2   5364   9,4 

vagyonából élő nyugdíjas 10809 18,6 12080 21,3 

földbirtokos, bérlő   1191   2,1   1137   2,0 

iparos-kereskedő segédszemély   1563   2,7   2826   5,0 

 

A fentebbi táblázat adataival összevetve –amennyiben ez az eltérő kategóriák mi-

att lehetséges, látható, hogy vannak azonosságok, például a földbirtokos cselédtartók 

alacsony aránya nagyon hasonló: Budapesten mindkét évben 2% körüli, míg Salgó-

tarjánban 1,4%. Ugyanakkor a kereskedő és az iparos cselédtartók Salgótarjánban 

sokkal nagyobb arányban képviselték magukat a cselédtartók között: 1941-ben pél-

dául a cselédtartók 31,1%-a volt kereskedő, 14,1%-a pedig iparos, addig Budapesten 

ez 10,8 +5% (a segédszemélyekkel együtt) illetve 7,7%+5%. Fordított a helyzet a tiszt-

viselők esetében: Salgótarjánban a cselédtartók mintegy 10,5% volt köztisztviselő 

1931-ben, addig Budapesten ez az arány 17,1% egy évvel korábban. Ha nem is tudjuk 

az adatokat egy az egyben összevetni az eltérő kategóriák miatt, az látszik, hogy a fő-

városban a tisztviselők és az értelmiség képviselték a cselédtartó rétegek bázisát, hi-

szen az összes cselédtartó háztartás felén osztoztak.84 Salgótarjánban viszont ez a ré-

teg a cselédtartó mintegy harmadát tette ki, többen voltak a kereskedők, iparosok, 

                                                        
83 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 41. p. 
84 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 41. p. 
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iparban dolgozók. Ez mindenképp a város ipari jellegével hozható összefüggésbe. Az 

alábbiakban látni fogjuk, milyen jelentős volt a nagyipar, valamint a kisiparosok és 

kereskedők szerepe a város életében az egyéb felhasznált források alapján. 

2. A városi elit 

Természetesen a városi elit majd minden tagja a cselédtartók közé sorolható, nevük 

fellelhető a nyilvántartó kartonokon. De kiket tekintünk a városi elit tagjainak?  

Dolgozatomban elitnek tekintem Takács Tibor definíciója alapján egyrészt azt a 

társadalmi csoportot, amely a helyi közösséguralmi viszonyai között szerveződött és 

e viszonyok által meghatározott – vagyis azokat, akik döntöttek a városi közösség 

életét meghatározó kérdésekben, akik betöltötték azokat a pozíciókat, melyek meg-

határozóak voltak a döntéshozatal szempontjából.85 De az elitbe soroltam ebben a fe-

jezetben a vagyonosokat, vagyis a gazdasági elitet is, mert mint alább látjuk, egybefo-

nódik a kettő, hiszen sokszor a vagyon nagyon is meghatározta az uralmi hierarchiá-

ban elfoglalt helyet. 

A városi elit tagjait számba véve egyértelmű, hogy a kiegyezés utáni törvények, 

melyek megteremtették az új, immár polgári közigazgatási rendszert, a helyi önkor-

mányzatok vezetését a tulajdonos polgárság és az intelligencia számára biztosították, 

amiben a klasszikus liberális alkotmányjogi elvek tükröződtek. Ezek szerint ugyanis 

a közéletben résztvevőknek meg kell felelni a polgári műveltség elvárásainak 

vagy/és a polgári vagyon bírásának azért, hogy önállóan és függetlenen dolgozhas-

sanak a köz érdekében.86 

Így a városi elit tagjai közé tartozott a hagyományos elit, a földbirtokosok:  szá-

muk a város földrajzi jellege miatt viszonylag alacsony volt, hiszen a hegyek miatt 

erősen széttagolt földterületek ráadásul még rossz minőségűek is voltak. A földes-

urak a földjeiket eladták művelésre a bányának, az acélgyárnak, sőt a városnak is. 

                                                        
85 Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán, a XX. század el-

ső felében. Budapest, 2008. 9-11. p. 
86 Uo. 57. p. 
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Mellettük a város sajátos fejlődésének köszönhetően a városi elitben vezető szere-

pet töltöttek be a bánya vezetői és magas beosztású műszaki tisztviselői, valamint az 

acélgyár vezetői és magas beosztású műszaki tisztviselői. 

Az elitbe tartoztak még a többi kisebb üzem vezetői, a bankok vezetői és a legtehe-

tősebb polgárok: orvosok, jogászok, gazdag kereskedők és iparosok. Közös pontjuk, 

hogy minden fontos pozíciót birtokoltak, melyen keresztül beleszólhattak a város éle-

tébe. Vagyonuknál fogva ők voltak a képviselő-testület virilis tagjai, de ők voltak az 

egyesületek bizottságok vezetői és tagjai is. 

A városi egyletek elnökei és alapítói például a földbirtokosok voltak, utánozva az 

acélgyári egyleteket, miután látták, hogy az milyen rangot, anyagi és erkölcsi hasznot 

jelent. 

A földbirtokosok közül meg kell említenünk Szilárdy Ödönt, majd Szilárdy Ist-

vánt és Luby Gézát, akiknek gazdasági és hatalmi befolyása csak az eredeti város-

magra terjedt ki, hiszen az ezt övező részek a bánya és az ipari üzemek tulajdonába 

kerültek. A Luby birtok mintegy 596 holdat tett ki, 17 cseléd dolgozott rajta. Szilárdy, 

akinek nagyobb, mintegy 1933 holdas birtoka volt 38 cseléddel, volt a Salgótarjáni 

Polgári Kaszinó, Luby pedig a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egylet elnöke.87 Emel-

lett mindketten tagjai voltak a Salgótarjáni Hitelszövetkezet igazgatóságának is.88 

A két legjelentősebb nagyvállalat, a bánya és az acélgyár vezetői szintén részt vet-

tek mind a városi, mind a vállalati egyleti élet vezetésében. Míg a bánya befolyása in-

kább a városházán érvényesült, addig az acélgyár befolyása a helyi társadalmi szer-

vekre volt jelentős.89 A városi képviselőtestületbe azonban virilis jogon 1929-ig 

mondhatni automatikusan bekerültek. 

A két földbirtokos mellett a vállalatok vezetői és a befolyásos jómódú polgárok ott 

voltak a bankok és a hitelszövetkezetek felügyelő-bizottságaiban is. Így 1942-ben a 

Salgótarjáni Takarékpénztár igazgatósági tagja volt Wabrosch Béla acélgyári igazga-

tó, Róth Flóris bányaigazgató, Kovács Béla és Kovács Nándor szesznagykereskedők 

                                                        
87 Lapsánszky János: Társadalmi élet Salgótarjánban. in: Salgótarjáni Almanach. Salgótarján, 1926. 

98-101. p. 
88 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 213-214. p.; Nógrád Me-

gyei Levéltár V. 183. a. Polgármesteri iratok 279/1922. 
89 Lizsnyánszky Antal: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek száz éve. Salgótarjáni Kohászati Üze-

mek. Salgótarján, 1968. 123. p. 
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és özv. Liptay B. Jenőné volt acélgyári igazgató felesége.90 A Salgótarjáni Népbanknál 

igazgatósági tag volt Szauer Andor gyógyszerész, dr. Pollatsek Ármin ügyvéd és Kil-

czer Béla építőmester.91 Rákos Gyula gyógyszerész, az Őrangyal patika tulajdonosa 

pedig a Városi Villamossági Rt. Igazgatója és a Népbank igazgatósági tagja is volt. 

A városi elit feltérképezéséhez alapvető segítséget nyújt a virilis képviselők névso-

ra. Hiszen a helyi társadalomban ők bírtak a legfőbb döntési és befolyásolási kompe-

tenciákkal. Salgótarján várossá alakulásakor 152 tagú képviselőtestület alakult, mely-

nek 76 tagja virilisi jogon, 76 tagja pedig választások útján került a testületbe.  A kor-

szakban 1920-ban, 1922-ben, 1924-ben, 1928-ban tartottak választásokat a városban. 

1929. december 8-án rendkívüli választásokat tartottak, mivel Salgótarján rendezett 

tanácsú városból megyei jogú város lett. Az 1929. évi XXX. törvény szerint a város 

képviselőtestülete szabályrendeletet alkotott, mely a korábbi 76-ról 30-ra csökkentet-

te a választott képviselők és a virilis képviselők számát is, valamint jogi személy nem 

lehetett virilis képviselő, amely érzékenyen érintette a nagyvállalatokat.92 Ugyanak-

kor nem vesztették el befolyásukat, hiszen több gyárigazgató (Szente László, Hor-

váth Géza, Fabini Henrik) is sikeresen indult a jelöltek listáján, és immár a választá-

sok során kerültek be a képviselőtestületbe, nem pedig virilisi jogon. Fontos megje-

gyeznünk, hogy az 1929-ben legtöbb adót fizető 50 személy közül 42 a feldolgozott 

kartonok szerint tartott cselédet (az ő nevüket félkövér betűk jelölik):93 

 

A legtöbb adót fizetők névsora – Salgótarján, 1929 
 

 adófizető neve foglalkozás/pozíció adó (pengő) 
1. Róth Flóris bányaigazgató 4914 
2. dr. Winter Samu orvos 4658 
3. Balhauser István acélgyári főmérnök 4062 
4. Wagner Rezső bányaigazgató 3760 
5. Pántyik Árpád acélgyári főmérnök 2956 
6. dr. Varga Kálmán ügyvéd 2871 
7. Bérczi Sándor bányai gondnok 2772 
8. Szauer Andor gyógyszerész 2716 

                                                        
90 Magyar Országos Levéltár Z19 15. Magyar Nemzeti Bank Hitelinformációk 1924-1944. 103/98. 

1942. szeptemberi információ a Salgó-Tarjáni Takarékpénztár hitelkérelméhez.  
91 Magyar Országos Levéltár Z19 15. Magyar Nemzeti Bank Hitelinformációk 1924-1944. 103/98. 

1942. szeptemberi információ a Salgó-Tarjáni Takarékpénztár hitelkérelméhez.  
92 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15437/1929. 
93 Ua. 
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 adófizető neve foglalkozás/pozíció adó (pengő) 
9. Szilárdy István  földbirtokos 2690 
10. Horváth Lajos  háztulajdonos 2617 
11. dr. Bellák Gyula orvos 2424 
12. Kovács Nándor szesznagykereskedő 2272 
13. Tóth Gyula  kereskedő 2063 
14. Deutch Henrik háztulajdonos 2029 
15. Hankus Lajos gyógyszerész 1931 
16. Eisele Gusztáv acélgyári igazgató 1884 
17. dr. Deutch Manó orvos 1882 
18. Rameshoffer Béla bányagondnok 1874 
19. Molicska Nándor bányaigazgató 1796 
20. dr. Takács Adolf bányai orvos 1768 
21. Biheller Jakab kereskedő 1762 
22. Friedmann József háztulajdonos 1634 
23. Hoffmann Emil kereskedő 1567 
24. Kilczer Béla  építő mester 1540 
25. Vehovszky István kőműves mester 1540 
26. Schreiner Jenő bányagondnok 1540 
27. Laufer Lőrinc  kereskedő 1491 
28. dr. Soltész József bányai orvos 1456 
29. dr. Tobola Nándor orvos 1385 
30. Ruttkay Sándor lelkész 1337 
31. Breiner Károly kereskedő 1327 
32. Spielberger József kereskedő 1310 
33. Bogenglück Jakab kereskedő 1294 
34. Bogenglück Dávid kereskedő 1294 
35. özv. Horovitz Béláné kereskedő 1264 
36. Klein L. Márkus kereskedő 1257 
37. Horváth Károly acélgyári mérnök 1256 
38. Soldner Károly kereskedő 1244 
39. Kainer Mór kereskedő 1231 
40. Feuerstein Adolf kereskedő 1205 
41. Kiss Gyula mészáros-vendéglős 1201 
42. Schweizer Ignác kereskedő 1157 
43. Krajcsovics Gyula pék 1147 
44. Kovács Béla szesznagykereskedő 1136 
45. Kovács Dezső szesznagykereskedő 1136 
46. Kluka Pál szesznagykereskedő 1125 
47. dr. Keszler Kamill orvos 1124 
48. Slotstein Ignác kereskedő 1106 
49. Rokosz Gabriella háztulajdonos 1106 
50. Sonnenschein Dávid kereskedő 1090 

 

A kérdésre, hogy miért nem tartott minden virilis cselédet, egyrészt az lehet a vá-

lasz, hogy voltak köztük olyanok, akik nem laktak állandóan a városban, így például 

a bányaigazgató, valamint feltételezhetően több esetben nagy család élt együtt és 
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más családtag alkalmazta a cselédet. Az is előfordult, hogy a vállalat vagy a város 

biztosított cselédet az alkalmazottjának, így az nem került be ebbe a nyilvántartásba. 

A virilisek közt kis számban voltak jelen a földbirtokosok, ami jól mutatja, hogy a 

mezőgazdaságnak nem volt jelentős szerepe a város életében. Nagy számban szerepel-

tek azonban köztük vállalkozók, iparosok, kereskedők és szabadfoglalkozású értelmi-

ségiek is, főleg orvosok. A virilisek között iparos is található, például Krajcsovics Gyu-

la pékmester, akit még az 1931-es iparos almanach is említ. A szócikk szerint a Fő utca 

20. szám alatt lakott és vitte műhelyét. 1865-ben Udvarnokon született, 1882-ben Léván 

szabadult fel, majd Aranyosmaróton, Léván, Budapesten és Salgótarjánban dolgozott 

cselédként és 1906-ban lett önálló. Három segéddel vitte virágzó üzletét.94   

Több szesznagykereskedő nevét is megtaláljuk a listában, közülük három vezeték-

neve Kovács. Ők az 1923-ban elhunyt Kóhn Lipót fiai. A cégük gyökerei 1874-ig men-

nek vissza, mikor is megalapították Lip-

pe–Keszler–Böhm cégeként. Ezt a céget 

vették át az 1890-es években Kóhn és Her-

czeg vállalkozók, majd 1912-től lett Kóhn 

Lipót az egyedüli tulajdonos.95 1923-tól a 

cég tevékenységi köre rum- és likőrgyár-

tással bővült, majd 1928-től neve Kohn Li-

pót Salgó Likőr és Rumgyára lett.  

 

 

 

 

 

8. kép. Kohn Lipót salgótarjáni likőrgyáros korabeli 
reklámplakátja96 

 

                                                        
94 A magyar ipar almanachja. Budapest, 1931. 220. p. 
95 Nógrád Megyei Levéltár VII. 4. Balassagyarmati kir. Törvényszéknél bejegyzett egyéni és társas 

cégek. 
96 Forrás: http://www.antikregiseg.hu/kep_ajandek.php?nev=nosztalgia_poszterek_plakatok_ salgo 

_keseru__kohn_lipot_likor_es_rumgyar_salgotarjan__plakat_2713&id=_3 Letöltés ideje: 2015.02.21. 
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Nem hiába foglaltak el a tulajdonosok ilyen tekintélyes helyet a virilislistán, hiszen 

már az 1920-as években önálló kádárműhelye, saját teherautói voltak. Többek közt 

alkalmaztak két gépkocsivezetőt, irodai munkára nyolc tisztviselőt, öt fő raktári 

munkást, két kádármestert és egy pincemestert is.97 

Kohn Lipót már 1901-ben szerepelt a virilis listán, amin gyorsan tört előre: 1918-

ban a 7., négy évvel később már a harmadik a legtöbb adót fizetők között. 1923-ban 

jóval megelőzve mindenkit az első helyen áll. 1929-ben fia a fentebb idézett listán a 

12. helyen szerepel. A Magyar Nemzeti Bank Hitelinformációi szerint vagyona ingat-

lanjai beszámításával 3-400 millió koronát tettek ki 1924. januárjában. 1931-ben a fiúk 

által továbbvitt cég az ország egész területén szállított, 12-14 alkalmazottat tartott.98 

Ez a család sem csak a város gazdaságában foglalt el figyelemreméltó helyet, ha-

nem mint az elit jelentős része, a város kulturális-vallási életében is fontos szerepük 

volt. Az apa, Kóhn Lipót 1906-tól az Izraelita Hitközség elöljáróságának tagja, majd 

halála után, fia, Kovács Béla annak alelnöke. Kovács Béla anyagi helyzetének minősé-

gét mutatja az is, hogy egyszerre két cselédet is tartott éveken át a feldolgozott nyil-

vántartó kartonok szerint. 

 

Kovács Béla likőrgyáros házicselédei (1928-1941) 

 

Házicseléd neve kora alk. kezdete alk. vége 
munkában 

eltöltött hónap 
Aszász Lajosné 34 1933.12.06 1935.03.30 15,97 
Mai Mária 20 1934.09.01 1935.07.21 10,77 
Kucsa Jánosné 43 1935.03.30 1941.04.30 74,10 
Korensky Anna 23 1935.07.25 1936.07.02 11,43 
Barfholmer Hermina 21 1936.10.01 1937.08.26 10,97 
Reiner Borbála 20 1936.09.01 1936.10.05   1,13 
Schocher Mária 33 1937.09.07 1938.03.15   6,30 
Buzik Istvánné 29 1937.10.15 1938.03.03   4,63 
Zeke Erzsébet 16 1938.03.03 1938.10.14   7,50 
Gottschlig Gizella 28 1938.10.15 1939.09.04 10,80 
Jancsi Etel 20 1938.10.14 1939.08.16 10,20 
Bábi Gyuláné 34 1939.08.17 1939.10.15   1,97 
Krocsidló Erzsébet 34 1941.04.02 1941.04.26   0,80 
Krocsidló Erzsébet 34 1941.01.15 1941.02.22   1,27 
Habel Julianna 18 1929.01.10 1929.08.26   7,60 
Gáspár Gusztávné 32 1928.02.01 1929.01.15 11,63 

                                                        
97 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2784/1929. 
98 Magyar Országos Levéltár Magyar Nemzeti Bank Hitelinformációk 1924-44. Z19 103/98. 
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Házicseléd neve kora alk. kezdete alk. vége 
munkában 

eltöltött hónap 
Copka Emma 20 1929.01.01 1930.09.28 21,17 
özv. Dévai Istvánné 59 1929.01.15 1929.02.14   1,00 
özv. Bóna Józsefné 44 1929.04.01 1929.08.25   4,87 
Hrábel Ilona 19 1929.08.26 1930.04.29   8,20 
Nagy Mária 60 1929.11.05 1930.09.28 10,90 
M….csik Róza 21 1930.05.01 1930.11.15   6,60 
Kovács Ilona 17 1930.08.25 1930.11.15   2,73 
Nagy Mária 61 1930.09.29 1932.01.15 15,77 
Lapka Emma 21 1930.09.29 1932.01.15 15,77 
Habel Margit 15 1930.01.15 1931.01.15 12,17 
Lebitsch Regina 30 1932.01.15 1932.09.27   8,53 
Virág Ferencné Mede Erzsébet 30 1932.01.15 1932.04.15   3,03 
Fábik Klára 40 1932.04.15 1932.07.02   2,60 
Kucsa Jánosné 40 1932.07.02 1933.12.06 17,40 
Mai Adél 19 1932.11.07 1934.09.01 22,10 
Aszász Lajosné 34 1933.12.06 1935.03.30 15,97 
Mai Mária 20 1934.09.01 1935.07.21 10,77 

 

A táblázatban jól látszik, hogy a mintegy hét éven át Kovács Bélának dolgozó Ku-

csa Jánosné mellett viszonylag folyamatosan voltak alkalmazva házicselédek (az ő 

adataikat dőlt betűvel jelöltük), tehát egyszerre két háztartási alkalmazottat is foglal-

koztatott a likőrgyáros. 

A virilisek között találunk háztulajdonosokat is, akik nem munkájukból, aktív te-

vékenységükből megkeresett pénzük jogán kerültek az elit közé, hanem vagyonuk-

ból, esetleg járadékból éltek.  

Egy a helyi újságban megjelent hír jól tükrözi az elit életmódját. „Róth Flóris bá-

nyaügyi főtanácsos, Liptay B. Jenő kormányfőtanácsos és felesége nyári szabadsá-

gukról visszatértek. (…) Olaszországban és Svájcban jártak. (…) Az utazásnál mindig 

nagy hasznát vették annak, hogy Liptay igazgató több nyelvet kitűnően beszél.”99 

Liptay, mint az értelmiség jelentős része, nem salgótarjáni származású volt. 1878-ban 

született Budapesten, itt szerezte gépészmérnöki oklevelét is. 1904-ban helyezték Sal-

gótarjánba, ahol 1919-től dolgozott gyárigazgatóként a Rimamurány-Salgótarjáni 

Vasmű Rt-nél. Igazgatóként kibővítette a vasöntödét, a kórházat, fejlesztette a vízhá-

                                                        
99 Munka c. városi hetilap 1926. szept. 18. 3. p. 



 55 

lózatot, de ő volt az aki megkezdte a gyári lakótelepek fejlesztését is, így a Liptay sort 

és az Acélgyári fasort, mely a város egyik legszebb, legrendezettebb része lett.100  

Az elit tagjai voltak azok, akik gyermekeiket a magas tandíj ellenében a város gim-

náziumában taníttatták – ahol a tandíj egységesen 280 pengő volt évente, ők szóra-

koztak a város kaszinóiban és ők engedhették meg maguknak a Pannonia szálloda 

vagy a Nemzeti első osztályú éttermeit. Ők voltak azok, akik először vásároltak ma-

guknak autót. 1930-ban a városban 85 autótulajdonos volt.  Tíz volt vállalat vagy hi-

vatal tulajdonában, a többi  pedig a város tehetős polgárai kezében volt. Megtaláljuk 

az autótulajdonosok listájában a fentebb említett Kovács Béla szesznagykereskedőt, a 

földbirtokos Szilárdy Istvánt, Kretsch Lajost, Quitt Gyulát, Jankovich Miklóst, de szá-

mos tehetős iparost is.101 Országos szinten ekkor körülbelül tizenhatezer autót tartot-

tak számon, döntő többségüket Budapesten. Az autók egy része taxi volt vagy válla-

lati tulajdon. A magántulajdon igen nagy luxusnak számított.102 

Az elit háztartásának tehát nélkülözhetetlen részét képezte a házicseléd, aki teher-

mentesítette a háziasszonyt a háztartás gondjai alól, hogy  megfelelhessen azoknak a 

feladatoknak, melyek a férj pozíciójával jártak: a reprezentációnak.  

3. Közszolgálat és szabadfoglalkozás 

3. 1. Tisztviselők 

Az első világháború vége a történeti Magyarország szétdarabolásával és annak min-

den negatív gazdasági következményével a középosztály elszegényedését hozta. So-

kan pénzüket korábban hadikötvényekbe fektették, így elvesztették anyagi tartalé-

kaikat, az infláció pedig elértéktelenítette az addig viszonylag magas fizetésüket. A 

trianoni békeszerződés következményeképpen mintegy háromszázezer, főleg tisztvi-

selő hagyta hátra az elcsatolt országrészeket, otthon hagyva vagyonát, állását. Az 

egyetemekről kikerült középosztálybeli fiatalok jelentős része szintén a munkanélkü-

liek táborát gyarapította.  
                                                        
100 Salgótarjáni új almanach. szerk.: Cs. Sebestyén Kálmán, Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1997. 

210. p. 
101 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5109/1930. 
102 Magyarország a XX. században. I. kötet. szerk.: Kollega Tarsoly István. http://mek.oszk.hu/ 

02100/02185/html/11.html Letöltés ideje: 2015.01.08. 
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Ugyanakkor erejüket meghaladó módon igyekeztek fenntartani korábbi életmód-

jukat, életstílusukat. Fenntartották legalább kétszobás lakásukat, gyermekeiket to-

vábbra is iskoláztatták és cselédet tartottak. Ők azok, akiket a történeti irodalom 

anyagi helyzetüktől függetlenül is a középosztályba sorol felsőfokú iskolai végzettsé-

gük, társadalmi gyökereik, életmódjuk miatt. Ugyanakkor ekkor már, ahogy Gyáni 

Gábor írta: „Az úri rend, a keresztény középosztály és a köztisztviselői kar minden 

további nélkül aligha tekinthetők pusztán szinonimáknak.”103 Hiszen már ebbe az úri 

középosztályba már nem lehetett csak születés és élethivatás alapján bekerülni. An-

nál már sokkal átjárhatóbb volt és sokkal több annál, mint amit a tisztviselői karral 

való azonosítása jelentett volna. Ide tartoztak már a jómódú, magasan képzett értel-

miségiek, vagy ritkább esetben a vállalkozó középpolgárok is akár.  

 

 

9. kép. Dr. Förster Kálmán, Salgótarján polgármestere 1922-1944104 

Salgótarjánban a várossá válás előtti korszakban igen kevés köztisztviselő, közal-

kalmazott és szabadfoglalkozású értelmiségi élt. Az 1920-as évek második felében 

nőtt meg a számuk akkor, mikor a városi rang miatt nagyobb közigazgatási appará-

                                                        
103 Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy korban. In: Századok. 1997. 6. sz. 

1278-1279. p. 
104 Forrás: Dr. Förster Kálmán visszaemlékezései. Salgótarján, 2012. 319. p. 
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tusra illetve munkaerőre volt szüksége a városnak és az újonnan létesült közintézmé-

nyeknek. A település gyors fejlődéséből, ipari jellegéből következően ez a réteg nem 

jöhetett létre belső, szerves fejlődés eredményeképpen.105 A város vezetésébe az el-

csatolt területekről származó, ott már hasonló pozícióban gyakorlatot szerzett tisztvi-

selők kerültek. A polgármester, dr. Förster Kálmán korábban Poprádon töltötte be 

ugyanezt a pozíciót, Horváth László jogügyi tanácsos Aradról érkezett, Köntzey Fe-

renc műszaki tanácsos pedig a Kassa-Odenburgi vasút főmérnöke volt korábban.106 

A polgármester mellett a közgyűlésből választott elöljáróság, a zömében korábbi 

nagyközségi tiszti kar tevékenykedett. A polgármester Még Poprádról magával hoz-

ta Magyarországra a család hűséges szolgálóját, Franckát, akiről az alábbiakban lesz 

még szó. Ugyanakkor a város a fizetése mellett természetbeni juttatásként a lakás, a 

kerthasználat, a fűtés és a világítás mellett cselédtartást is biztosított neki.107 

Ehhez hasonlatosan a város ipari nagyüzemeinek a vezetői és a műszaki értelmi-

ség sem volt helyi születésű. Ugyanakkor ezek az idegen, de iskolázott műszaki 

szakemberek hamarosan aktívan bekapcsolódtak a város életébe, annak irányításába, 

és sokat tettek együtt a város tisztviselőivel a szellemi és kulturális élet kialakításáért 

és formálásáért. Így, bár nem a város szülöttei voltak, szívügyüknek tekintették a vá-

ros sorsát. Bár igyekeztek, de nem sikerült egységes, társadalomszervező erővé válni-

uk, hiszen a város mellett párhuzamosan élő üzemek miatt nagyon nehéz volt egysé-

ges kulturális életet, szellemi irányt kialakítani.108  

Mint említettük, a városi, járási tisztviselők jelentős számban képviseltették magu-

kat a város cselédtartói között is. Persze a tisztviselői elitről van szó, akiknek a fizeté-

se lehetővé tette a cselédtartást, hiszen a tisztviselők jelentősebb része inkább a kis-

polgárság számát gyarapította.  

A Horthy-kor a megörökölt állami bürokráciát nem volt képes eltartani, így az 

1920-as években igyekezett csökkenteni számukat. Ez Salgótarjánra nem volt jellem-

ző, hiszen a városi ranggal és a Trianon következtében kialakult új szerepkörrel a vá-

rosnak tisztviselőkre volt szüksége. 1938-44 között azonban országosan kétszeresére 

                                                        
105 Cs. Sebestyén Kálmán: Salgótarján társadalma 1922-44. in: Palócföld 1993/1. sz. 37. p. 
106 Uo. 
107 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 938/1924. 
108 Cs. Sebestyén Kálmán: Salgótarján társadalma 1922-44. in: Palócföld 1993/1. sz. 37. p. 
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emelkedett az állami alkalmazottak száma. Salgótarjánban a városi rang elnyerése új 

hivatalok telepítésével járt együtt. Többek között a székesfehérvári gyalogezred egy 

zászlóalja, majd az egri gyalogezred egy zászlóalja települt át a városba, megszervez-

ték az Államrendőrségi Testületet, létrehozták a Vámőrszakasz parancsnokságot.  

A tisztségviselők közül kiemelném a polgármester anyagi helyzetét, amit levéltári 

forrás is jól bemutat, hiszen a városi képviselőtestület részleteiben meghatározta a 

juttatását. A VI. fizetési osztályba tartozó bére mellett lakást kapott, emellé 120 mázsa 

kőszenet és 4 űrméter tűzifát a fűtése biztosítására, melyet házhoz is szállítottak. Bár 

magánúton is tartott cselédet, egy főt kapott magáncélra a házába a városi szolgasze-

mélyzetből. Reprezentációs költségként 24.000 koronát kapott 1923-ban és ugyanek-

kora összeget kocsi használatra is. Egy évre rá a reprezentációs költséget mindenkori 

fizetése 50%-ban állapították meg.109 

Természetesen a többi alkalmazott is részesült támogatásokban, így egy tanácsnok 

például havi 72 kg búzát kapott, ha volt felesége, gyermeke után pedig 42 kg búza 

járt. Egy díjnok viszont már csak 43 illetve 20 kg búzában részesült családtagjai után. 

Tehát ez a réteg önmagában is nagyon differenciált volt, hiszen például csak maxi-

mum kétharmaduk jövedelme érte el a középosztályi szintet, vagyis kétharmaduk 

400 pengőnél kevesebbet keresett havonta. Ez pedig kevés volt a polgári életvitel ve-

zetéséhez.110 Ugyanígy csak egyharmaduk lakáshelyzete felelt meg a középosztályi 

státus követelményeinek, azaz csak annyian bírtak háromszobás lakással. Budapes-

ten pedig mindössze egyötödük tartott cselédet.  

Összességében elmondható, hogy a trianoni Magyarország állama elszegényedett, 

bürokráciája a leépítések ellenére is túlméretezett maradt, ebből következően a tiszt-

viselők fizetése drámaian csökkent. A 20-as évek elején a békebeli fizetésük 20-30%-

át, és később, a fizetésemelést követően is csak 30-40%-át keresték.111 Ugyanakkor 

említésre méltó egy városi képviselőtestületi vita, mely a városi tisztviselők fizetés-

emelése körül csúcsosodott ki. Liptay B. Jenő és Szenthe László három tagú bizottság 

                                                        
109 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2890/1923., 9381/1924. 
110 Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy korban. in: Századok 1997. 6. sz. 

1265-1304. p. 
111 Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy korban. in: Századok 1997. 6. sz. 

1265-1304. p. 
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alakítását javasolta a fizetésrendezés kivizsgálására, de Tóth Gyula képviselőtestületi 

tag már ekkor közölte, hogy a tisztviselők egyáltalán nincsenek kétségbeejtő helyzet-

ben: „tudomása szerint a városi tisztviselők sok olyan dolgot engednek meg maguk-

nak, amit más polgár nem képes magának megengedni. (…) ahány bőgőt letörnek, 

ahány cigányba belelőnek, ahány kocsmai verekedés van, azt mind a városi tisztvise-

lők csinálják.” Ennek ellenére egyszeri segélyt szavaztak meg 1925 júniusára, s minden 

tisztviselő, díjnok, napidíjas családtagonként plusz 100-100 ezer koronát, az altisztek és 

szolgák pedig 50-50 ezer koronát kaptak. Erre a képviselőtestület iparos-kereskedő 

tagjai – Gádor Ferenc, Praznovszky Sándor, Fiedler Samu és Tóth Gyula nemmel sza-

vaztak. A mellékelt lista szerint mintegy 26 fős tisztviselői kar intézte a város admi-

nisztratív ügyeit, látta el egyéb kötelezettségeit 6 napidíjas és 5 szolga segítségével. 

Ezen felül 12 napibéres szolga dolgozott még a városnak. A 26 fős tisztviselői kar:112 

 

Salgótarján rendezett tanácsú város tisztviselői kara 1924-ben 
 

1. dr. Förster Kálmán polgármester 14. Nékám Ervin iktató 

2. Koós Mihály főjegyző 15. Pethő Erzsébet kiadó 

3. Horváth László tanácsnok 16. Szelekorszky János fogalmazó 

4. Kováts József tanácsnok 17. Reguly Lajos állatorvos 

5. Olay Gyula tanácsnok 18. Figus Béla gazdasági ügyintéző 

6. Bodó János tanácsnok 19. Vanker Lajos adótiszt 

7. Köntzey Ferenc tanácsnok 20. Jaeger Mária nyilvántartó 

8. Hiros Viktor főszámvevő 21. Bán Gyula számtiszt 

9. dr. Varga Kálmán főügyész 22. Keiáry István végrehajtó 

10. dr. Clementis Kálmán főorvos 23. özv. Sukán Rezsőné védőnő 

11. Nékám István aljegyző 24. Seszták Mária óvónő 

12. Katona János pénztárnok 25. Omilyákné Szabó Gizella óvónő 

13. Radenar P. Sándor pénzügyi ellenőr 26. Partényiné G. Ilona óvónő 

   

                                                        
112 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8246/1924. 
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Közülük mintegy tizenketten (a félkövér betűkkel szedettek) tartottak cselédet. 

Látható beosztásukból, hogy azok, akik magasabb fizetési kategóriákba tartoztak. 

3.2. Értelmiség 

Ebbe a körbe sorolhatjuk azokat, akik egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkez-

tek és nem tisztviselőként dolgoztak. Ide tartoztak tehát az orvosok, ügyvédek, taná-

rok, újságírók, művészek, mérnökök. Nézzük őket sorjában. 

Salgótarjánban az orvosok társadalma is az ipartelepekhez köthető. Az első kórhá-

zat a Kőszénbánya Rt. építtette dolgozói részére 1870-ben 36 ággyal. 1920-ban kezd-

ték el építeni a rendelő intézetet, 1923-ban pedig járványkórház épült. A kórház fo-

lyamatosan bővült, korszerűsödött, helyet kapott a röntgen, ellátták melegvízzel és 

gőzkonyhával is.113 A bányához hasonlóan az Acélgyárnak is működött kórháza, me-

lyet 1871-ben alapítottak és 1924-ben felújítottak, minek során a bentlakó orvos külön-

álló szolgálati lakást kapott, az eddigi orvosi lakásból pedig többek között betegszo-

bákká alakították át.  Mivel a munka az Acélgyárban balesetveszélyes volt, a kórház-

ban fontos szerepet játszott a sebészet. Az 1920-as években a kórháznak egy sebészfő-

orvosa, két belgyógyásza (az egyik szemész is volt egyben), és egy fogorvosa is volt. 

Az 1930-as években új járványkórházat építettek 11 ággyal. Ez a kórház is bírt közpon-

ti melegvízellátással, központi fűtéssel, röntgennel, korszerű műtővel és fogászattal.114  

A városnak viszont nem volt állami közkórháza. A városi betegek sürgős esetben 

kaphattak csak ellátást az üzemi kórházakban, dupla díjazás ellenében. A többi rá-

szoruló csak a távoleső közkórházakban kaphatott ellátást.115 A városnak 1922-ben 

csak egy saját orvosa volt, egy betegápolója és öt bábaasszonya. A városi tiszti orvos 

1925-ben a várostól 28 300 korona értékű házat kapott, valamint a tisztviselői kar el-

látásáért külön tiszteletdíjban részesült.116  

1928-ban nyílt meg a város tüdőgondozója,117 1931-ben adták át az egészséghá-

zat,118 1934-ben pedig a nemibeteg gondozót, melynek létrehozásához hozzájárult a 

                                                        
113 Eiszele Gusztáv: A Salgótarjáni Kőszénbányák története. in: Salgótarjáni Almanach 1925. 83-84. p. 
114 Lizsnyánszky Antal: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek száz éve. Salgótarjáni Kohászati Üze-

mek. Salgótarján, 1968. 119. p. 
115 Salgótarjáni Almanach 1925. 83-84. p. 
116 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1925/3442. 
117 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 219. p. 
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bánya, az acélgyár és az OTI is. A város önálló kórházának szerepét a bányakórház 

vette át 1942-ben, ahol a járványkórházzal és a sebészeti pavilonnal együtt már 105 

ágy állt a betegek rendelkezésére.119  

A város fejlődésének, a lakosságszám növekedésének köszönhetően a korszakban 

az orvosok száma is megnőtt. Míg 1920-ban 10 orvosa volt a településnek, addig 15 

évvel később már 35. Mindez országos szinten is igaz, hiszen 1920 és 1938 között az 

orvosok létszáma megduplázódott, 4500 főről 10 600 főre. Ennek oka az egészségügyi 

ellátórendszer bővülése volt, melyet jól példáz Salgótarján is. Ekkor alapítottak szá-

mos kórházat, valamint a biztosítási törvények miatt elterjedt a biztosítási körorvosi 

és szakorvosi rendszer is.120 Egy 1924. évi kimutatás név szerint felsorolja a városban 

dolgozó orvosokat, kitérve születési helyükre, fizetésükre, lakásviszonyaikra. Az 

alábbi táblázatban foglaltam össze a rájuk vonatkozó, sokat mondó adatokat:121 

 

 Név sz. ideje, helye beosztása fizetése 
egyéb 

juttatás 
1. dr. Soltész Zoltán 1893. Losonc körorvos 1.180 e. K 

IX. osztály 
III. alosztály 

természetbeni 
fuvar 

2. dr. Tobola Ferdinánd 1892. Szabadka pénztári 
orvos 

„  

3. dr. Deutsch Manó 1894. Nagyberek MÁV orvos „  
4. dr Bellák Gyula 1877. Budapest fogorvos   
5. dr. Kerkay János 1885. Besenyőtelek acélgyári 

orvos 
2.200 e. K. fűtés, 

világítás 
6. dr. Lobányi Pál 1878. Felső Visó acélgyári fő-

orvos, sebész 
2. 260. e. K.  

7. dr. Takács Adolf 1878. Ozalaj bányafőorvos 2. 660 e. K. lakás 
8. dr. Clementis Kálmán 1894. Nagyszombat városi tiszti 

orvos 
VIII. 3. osztály  

9. dr. Soltész József 1862. Katta bányaorvos 2. 500 e. K. lakás 
10. dr. Lővinger Rezső 1846. Tata ny. községi 

orvos 
 saját lakása 

van 
11. dr. Kovács József 1861. Budapest bányaorvos 2.500 e. K lakás 
12. dr. Winter Simon 1864. Alaug    
 

 

                                                                                                                                                                             
118 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 255. p. 
119 Dr. Gajzágó Aladár: A salgótarjáni iparvidék. Salgótarján, 1962. 105-106. p. 
120 Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy korban. in: Századok 1997. 6. sz.   

1291. p. 
121 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 779/1924. 
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Jól látható, hogy minden orvos idetelepült, egyikük sem volt helyi születésű. A 

gyári és a bánya orvosok természetbeni juttatásokban is részesültek, könnyebb viszo-

nyok között éltek. 

Az egészségügyben dolgozó cselédtartók közt találjuk a gyógyszerészeket is. A 

városban az 1920-as, 30-as években több gyógyszertár is működött.  A legfontosab-

bak az 1870-ben alapított Őrangyalhoz patika, melynek tulajdonosa Rákos Gyula, 

bérlője László László volt; az 1893-ban alapított Magyar Korona: tulajdonosa Hankus 

Imre, bérlője Klüberz Pál, valamint az 1903-ban alapított Remény, melynek tulajdo-

nosa és működtetője Szauer Andor volt. Neve megtalálható a fentebb bemutatott vi-

rilis listán. Tekintélyes vállalkozásában öt alkalmazottat foglalkoztatott: egy gyógy-

szerészt havi 320 pengő bérért, négy laboránsnőt és egy pénztárost havi 30-80 pengő 

közötti fizetésért.122 

Az orvosok száma a cselédtartókon belül, mint az a fentebbi táblázatban látható, 

igen alacsony, ez azonban csak a lakosságon belüli számarányuk miatt van. Egy 1932-

es polgármesteri iratban szereplő 19 orvos közül 14-ről található adat, mint cselédtartó-

ról. Ilyen magas arányban egy foglalkozási kategória sem tudott cselédet tartani.  

Reguly Lajos (1894-1939) városi állatorvos 1939-es hagyatéki leltára jól illusztrálja 

az orvosok életmódját, anyagi helyzetét, szokásait.123 Bár nem humán orvosról van 

szó, de városi állatorvosként valószínűsíthető, hogy életmódja, anyagi lehetőségei 

közel álltak egy átlagos orvoséhoz. A doktor a Székely u. 3. szám alatt lakott. A szá-

mottevő és változatos bútorzat részét képezte egy íróasztal, melyhez írógép is tarto-

zott. Az állatorvos könyvtára 115 könyvből állt, melynek fele volt szakkönyv. Volt 

fényképezőgépe és villanyvarrógépe is. A konyhai felszerelések között említi a leltár 

a cselédágyat, tehát a cselédje a konyhában lakott. A leltár tartalmaz még arany ék-

szereket, lószerszámokat (nyilván lóval ment ki „pácienseihez”) és ruhákat is.  A la-

kásviszonyoknál a hagyatékot még részletesebben megemlítem. Ő azon kivételek kö-

zé tartozik, akik Salgótarjánban születtek. Munkája mellett ő volt a Polgári Lövész 

Egylet titkára és a hűtő és jéggyár igazgatója is.124 A világháború alatt egy évet töltött 

a román fronton, ahol gránátnyomás és tüdővérzés miatt hadirokkant lett. Katona-
                                                        
122 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2796/1929. 
123 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15795/1939. 
124 Dr. Ladányi Miksa: Nógrád és Hont vármegye. Budapest, 1934. 336. p. 
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múltjára utalnak a leltárban a katonaruhák, a kard, a katonapokrócok is. Rendelke-

zett telefonnal is, melynek beszereléséről tájékoztatta a város lakosságát.125 A városi 

újságban szerepelt még az eljegyzésének híre is Szobissek Gréte (Margit) polgári is-

kolai tanárnővel 1927 nyarán, akit feleségül is vett ugyanazon év októberében.126 A 

házasság azonban mindössze 6 évig tartott. A Balassagyarmati Törvényszék iratai 

közt fellelhető a válóper iratanyaga.127 A perben a feleség volt a felperes, tanúvallo-

mása szerint férje durva magaviselete, éjszakázó életmódja, anyagiassága miatt már 

1932-ben elköltözött a közös háztartásból. Így a házasságot a bíróság a férj hibájából 

bontotta fel. 

A két világháború között Salgótarjánban hat elemi iskola működött, kettőt az 

Acélgyár és a bánya működtetett három tagiskolával együtt, négy pedig körzeti álla-

mi iskolaként működött összesen kétezer tanulóval. A körzeti állami iskolák a feleke-

zeti iskolák államosításával jöttek létre a század elején. Az iskolák túlzsúfoltak és 

korszerűtlenek voltak. Egy 1923-ban született jelentés szerint az állami elemi iskolák-

ban egy tanteremben 56-75 gyerek foglal helyet, a padokban hárman ülnek. A higié-

niás viszonyokat tűrhetetlennek minősítette a felmérés, mivel az „árnyékszékek lát-

ványosan koszosak”, az iskolaudvaron található kutak fedetlenek, nincsenek lefedett 

szemetesek. Ráadásul a katonaság a tantermekben ki-be járkál, ha nincs tanítás.128 A 

hat iskolában összesen 45 tanító dolgozott, így egy tanítóra 45-63 gyerek jutott az is-

kolákban.129 A négy körzeti iskola 17 korszerűtlen épületben, rossz körülmények kö-

zött működött. Az acélgyári elemi iskola működött egyedül megfelelő körülmények 

között, miután 1929. november 5-én felavatták az új, 700 e. pengő költséggel, állami 

segítség nélkül épült iskolát, melynek országos hírneve lett, hiszen tornateremmel, 

műhelyekkel, klubszobával és zuhanyzós öltözőhelyiségekkel is bírt. 

 Bár tervezték az állami iskolák bővítését is, de a háború miatt erre már nem nyílt 

lehetőség. 

                                                        
125 Munka c. városi hetilap 1926. aug. 21. 3. p. 
126 Munka c. városi hetilap 1927. júl. 18. 2. p. 
127 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati kir. Törvényszék P. 2319/1933. 
128 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2791/1923. 
129 Diósi József: Salgótarján népoktatásügye 1868-1948 között. in: Egyesületek, iskolák, nemzetisé-

gek Nógrád vármegyében a 18-20. században. Salgótarján, 1990. 313-314. p. 
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10. kép. Az úgynevezett „acélgyári iskola” – a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
modern  népiskolája130 

 

A város tanítóinak jövedelmi viszonyai jobbak voltak a megye más településein ta-

nítóknál. Ugyanakkor többször is csökkentették fizetésüket.  Erről így nyilatkoztak a 

járásköri ülésen 1933-ban: „A tanítóság kétségbeejtő anyagi helyzetbe jutott a fizetés 

leszállítások miatt. A kultuszkormányzatnak tudatára kell ébrednie, hogy ha a ma-

gyar tanítóság az élet súlyos terhe alatt elkedvetlenedik, ez a kultúrfölény gyengülé-

sét vonja maga után… a kultúra munkásaitól elvont fillérek a magyar feltámadást 

késleltetik.”131  A társulati iskolák tanítói mintegy 25-30%-kal többet kerestek városi 

kollégáiknál. 

A település polgári iskolája 1903 szeptemberében kezdte meg működését, de csak 

1910-ben kapott saját épületet.132 1936-ban a polgári iskolának 18 tanára volt.133 Az is-

kola célja az volt, hogy előképzettséget adjon más középfokú iskolákhoz, mint az ipa-

                                                        
130 Forrás: http://indafoto.hu/lordgeorg/image/11152779-9d004f65 Letöltés ideje: 2015.02.23. 
131 NHK 1933. 9. szám 87. p. 
132 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 149. p. 
133 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18940/1937. 
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ri és kereskedelmi iskolák, tanítóképzők. Ezen kívül működött még a városi tanoncis-

kola, mely működésére alább még kitérünk. 

A Chorin Ferenc Gimnázium pedig 1923-ban nyitotta meg kapuit a középiskolá-

sok előtt 53 tanulóval, 7 osztállyal és 8 tanárral.134 Az iskola a nevét alapítójáról, a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elhunyt elnökéről 1925-ben kapta. Az épületet szintén a 

salgótarjáni kőszénbánya Rt. biztosította. Az iskola tanulói létszáma folyamatosan 

emelkedett, 1935-36-ban elérte a 265 főt is. 1929-től állami gimnáziumként működött. 

A fenntartásnak csak az 50%-át fedezték az üzemek, a fennmaradó részt tandíjjal pó-

tolták, ami országos átlagban igen magas volt.135 A gimnáziumra nagy szükség volt, 

hiszen az új határok miatt a losonci gimnázium elveszett, az aszódi és a balassagyar-

mati pedig nehezen volt megközelíthető. A gimnázium létrehozását támogatta a Sal-

gótarjáni Kőszénbánya Rt., az Észak-Magyarországi Kőszénbánya Rt. és a Rimamu-

rány Salgótarjáni Acélgyára is. A gimnáziumot 1939-ben államosították, a nyolc osz-

tályos gimnáziumot megszüntették. Négyosztályos gimnázium lett helyette, a felső 

négy osztályból pedig kereskedelmi osztályokat indítottak.136  

Ha megnézzük a pedagógusok összlétszámát, láthatjuk a cselédtartók számával 

összehasonlítva, hogy csak töredékük engedhette meg magának a cselédtartást. A 

korszakban cselédet tartó pedagógusok főleg igazgató tanítók, polgári iskolai taná-

rok, gimnáziumi tanárok voltak, tehát a pedagógusok „elitje”. A Salgótarjáni Állami 

Polgári Fiú- és Leányiskola  tizennégy tanára közül például mindössze öten tartottak 

cselédet.  

A gimnázium tanárai messze a legjobban megfizetett pedagógusok közé tartoztak. 

Természetbeni juttatást is kaptak, így 118 pengő értékben 3 szobás lakást, fűtést, vilá-

gítást, illetve 77 pengő értékben 2 szobás lakást, fűtést, világítást, vagy pedig 27 pen-

gő értékben egy szobás lakást, fűtést és világítást. Fizetésük 220 pengő és 540 pengő 

között mozgott.137 

                                                        
134 Dr. Szabó Lajos: Adatok iskolánk történetéből. A Salgótarjáni Chorin Ferenc reálgimnázium 

értesítője az 1927/28 tanévről. 20. p. (Nógrád Megyei Levéltár) 
135 Balázs László: A Salgótarjáni Chorin Ferenc Gimnázium története (1923-1940). in: Nógrád Me-

gyei Múzeumok Évkönyve 1977. 265. p. 
136 Balázs László: A Salgótarjáni Chorin Ferenc Gimnázium története (1923-1940). in: Nógrád Me-

gyei Múzeumok Évkönyve 1977. 271-272. p. 
137 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1922/7160. 
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A cselédtartók közé tartozott dr. Dornyai Béla gimnáziumi tanár is, a bölcsészettu-

dományok doktora, aki 1887-ben Keszthelyen született és 1923-ban érkezett Salgótar-

jánba. Ezt megelőzően Rózsahegyen, Veszprémben és Magyaróvárott tanított. Rózsa-

hegyen megalapította a Liptó vármegyei múzeumot, Magyaróvárott pedig ő volt a 

vezetője a Moson vármegyei múzeumnak.138 Salgótarján megismerését hasonlóan 

fontosnak tartotta, érkezése után két évvel már cikket írt az Almanachban a város ter-

mészeti környezetéről. Diákjaival való kirándulásai során növényeket, állatokat, ás-

ványokat, régészeti emlékeket gyűjtött, lerakva ezzel egy helyi múzeum alapjait, me-

lyet 1929-ben nyitott meg a városháza egyik termében. Régi, a város múltjával kap-

csolatos latin nyelvű okleveleket fordított le, valamint lefordította a francia utazó, 

Beudant könyvének azt a részét, mely a szerző salgótarjáni látogatását taglalta.139 

Több cikket, tanulmányt, értekezést írt mind a városról, mind más történeti témákról. 

Tagja volt számos egyesületnek, bizottságnak is. A cselédtartók között találjuk még a 

Salgótarjáni Állami Polgári Fiú- és Leányiskola igazgatóját, Prohászka Lajost, de Dr. 

Szabó Lajost, a Chorin Ferenc Reálgimnázium igazgatóját is.  

Itt kell még megemlítenünk a jogszolgáltatásban dolgozó értelmiséget is. A már 

említett értelmiségi statisztika szerint 1936-ban a Salgótarjáni királyi Járásbíróságon 

öt diplomás beosztott dolgozott, a járásbírósági elnök, két járásbíró, egy joggyakor-

nok, valamint egy irodatiszt. Közülük négyen tartottak cselédet.  

                                                        
138 Horváth István: Történelmi tükörcserepek Salgótarján 1918-1968 közötti életéből. Salgótarján, 

1992. 55. p. 
139 Horváth István: Történelmi tükörcserepek Salgótarján 1918-1968 közötti életéből. Salgótarján, 

1992. 55. p. 
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11. kép. A Salgótarjáni Járásbíróság új épülete az 1930-as években140 

A városban 10 ügyvéd dolgozott, közülük egy, dr. Varga Kálmán a város alkalma-

zásában, aki városi tiszti ügyész lett. Ugyanakkor saját ügyvédi irodát is működte-

tett, ahol irodavezetőjének havi 320 pengő bért, gépírónőjének pedig havi 140 pengőt 

fizetett.141 A fentebb már említett Pollatsek Ármin alkalmazottainak is fennmaradt a 

listája és fizetési jegyzéke: 

 

Pollatsek Ármin gyógyszerész alkalmazottainak fizetési jegyzéke – 1929 
 

1. dr. Holcsek Béla irodavezető sz. 1896 238 pengő/hó 
2. Komka Ilona gépírónő sz. 1900 160 pengő/hó 
3. Jánossy Beátrix gépírónő sz. 1906 120 pengő/hó 
4.  Godó Juliánna szobalány sz. 1910 32 pengő 
 

                                                        
140 Forrás: http://indafoto.hu/lordgeorg/image/11113719-f1dc540d Letöltés ideje: 2015.02.23. 
141 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2777/1929. 
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A szobalánynak pluszba a béréhez 40 pengő természetbeni juttatást is számoltak. 

Ennek ellenére jól látható, hogy csak a töredéket kereste például a gépírónők fizetésé-

nek, ugyanakkor a munkájából adódóan szinte 24 órás készenlétben volt.142 

Egy ügyvédnek, Dr. Radetzky Istvánnak (1881-1939) fennmaradt a hagyatéki leltá-

ra is.143 Kétszobás lakásban lakott, ami jól mutatja a középrétegek szerényebb élet-

módját. Ugyanakkor a harmadik helyiségben volt az ügyvédi irodája is. Hagyatékát a 

lakáshelyzet fejezetben részletesen ismertetjük.  

4. Kisiparosok és kereskedők 

A korszakban a város növekvő lakosságának szüksége volt a szolgáltató iparra, a kis-

iparra a kereskedelemre a mindennapi élethez. Ennek hatására a múlt század folya-

mán számos kisiparos és kiskereskedő érkezett Salgótarjánba az ország minden terüle-

téről és a parasztoktól megvásárolt telkeken felépítették első házaikat, műhelyeiket, 

boltjaikat. Bár a gyárak termelése tovább növekedett, a kisipar az országos termelésben 

a maga 25%-ával azért fontos tényező maradt. A háborút követő gazdasági válság 

nagy terheket rótt a kisiparosokra és kiskereskedőkre, hiszen a határváltozások miatt 

elvesztették fogyasztóik jelentős részét, ráadásul a vásárlóik is elszegényedtek. Ezért a 

két világháború között a túlélésért való küzdelem határozta meg nagy részük életét. 

A két világháború között mintegy 300 ezren vallották magukat önálló iparosnak és 

kereskedőnek, vagyis családtagjaikkal együtt, 900 ezer embert számolva az ország la-

kosságának a 10-11%-át tették ki.144  

 

* * * 

 

A kisiparosokat a két világháború között két csoportba sorolták. Az egyik a képesí-

téshez kötött iparosoké volt, ide tartozott legtöbbjük. Ezeknek a szakmáknak az elsa-

játításához hosszabb tanidőre, tanoncévekre és segédi gyakorlatra volt szükség. A 

másik csoportba tartoztak a képesítéshez és engedélyhez kötött iparok. Ilyen iparnak 

                                                        
142 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2776/1929. 
143 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5523/1941. 
144 L. Nagy Zsuzsa: A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború 

közötti Magyarországon. Debrecen, 1997.  27. p. 
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számított például a fogadók, vendéglők, kocsmák vezetése. Ezeknél a szakmáknál a 

város, illetve a község szabályrendeletben előre meghatározta a kiadható engedélyek 

számát. Az 1920-as években a mestervizsga letétele még nem volt kötelező. Ezért az 

iparosok, ha rendelkeztek mestervizsgával, cégtáblájukon, hirdetésekben mindig fel-

tüntették.145  

A korszakban a legtöbb kisiparos az élelmiszer, vendéglátó és ruházati iparban dol-

gozott. Az 1920-as években a következő volt az iparosok szakma szerinti összetétele:146 

 

Képesítéshez kötött 
iparosok száma 

Engedélyhez kötött 
iparosok száma 

cipész 37 kocsmáros 49 
hentes-mészáros 31 vendéglős 15 
pék 31 kőműves 15 
asztalos 26 ács 5 
férfi szabó 15 söröző, kávézó tulajdonos 4 
női szabó 13 gáz- és vízvezetékszerelő 3 
borbély-fodrász 10 fogtechnikus 2 
csizmadia 7 taxis 2 
fényképész 4 fogadós 2 
kovács 4 téglagyártó 1 
lakatos 4 kosárfonó 1 
kárpitos 3 lakatos és puskaműves 1 
órás-ékszerész 3 kőfaragó 1 
nyomda és kötészet 3 villanyszerelő 1 
szűcs 3 kéményseprő 1 
villanyszerelő 3 cementgyártó 1 
szitakészítő 3   
cipőfelsőrész készítő 3   
bádogos 2   
ács 2   
kőműves 2   
nőikalap-készítő 2   
bélfeldolgozó 2   
kőfaragó 1   
tetőfedő 1   
esztergályos 1   

                                                        
145 Közigazgatási ismeretek. Összeállította: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Ipari szak-

könyvtár sorozat. Budapest, 1942. 
146 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai. Salgótarjáni járás főszolga-

bírájának iparlajstroma 1922-1930. 8. sz. füzet. Természetesen egyszerre nem ennyien dolgoz-
tak, ez a tízéves intervallumra igaz. Az arányok azonban sokatmondóak. 
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Képesítéshez kötött 
iparosok száma 

Engedélyhez kötött 
iparosok száma 

tűzhelykészítő 1   
üveges 1   
daráló 1   
férfikalap-készítő 1   
kosárfonó 1   
kerékgyártó 1   
fazekas 1   
betonozó 1   
címfestő 1   
fűtésszerelő 1   
Összesen: 226  104 
 

A cselédtartó kisiparosok közül a legmagasabb számban szintén a ruházati ipar-

ban dolgozók, nevezetesen a férfiszabók képviseltették magukat, őket a hentesek kö-

vették. A következőkben azonban eltér az iparosok, illetve a cselédtartó iparosok sor-

rendje, ugyanis a cselédtartó iparosok harmadik helyén a kőművesek állnak, őket kö-

vetik a bérkocsisok, illetve a fodrászok. Ezek voltak tehát azok a szakmák, melyek vi-

szonylag nagy bevételt hoztak művelőiknek, valamint nem űzték túl nagy számban 

őket, lehetővé téve a cselédtartást.  

A vendéglősök és kocsmárosok száma sem elhanyagolható a cselédtartók között, 

ami nem is csoda, ha megnézzük mennyi alkoholt fogyasztottak egy év alatt a város 

polgárai: 

 

Éves alkoholfogyasztási kimutatás Salgótarjánban – 1928 
 

• 218 753 liter bor 

• 98 728 liter pálinka 

• 10 078 liter édes 

• 11 184 liter szesz 

• 211 252 liter sör 

 



 71 

A város lakossága ekkor 16 980 főt számlált, ez a mennyiség tehát valamivel több, 

mint fejenként 32 litert jelentett évente.147  

A cipészek rendkívül népes táborának nagy része segéd nélkül dolgozó, javító-fol-

tozó kisiparos volt. Persze köztük is voltak jómódúak. Ilyen volt Guttmann Mátyás 

Főtér 7. szám alatt dolgozó cipészmester, akinek 1929-ben 11 alkalmazottja volt és 

természetesen tartott cselédet.148  

   

Guttman Mátyás cipészmester alkalmazottainak havi keresete pengőben – 1929 
 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 
1. Bortel Annus fűzőnő   60   64   80   64   64   64 
2. Báthory Lajos cipészsegéd 116 100 130 140 112 113 
3. Czikora István -"- 109 109 124 108 109 127 
4. Kovács Ferenc      -"-   80   75   90 102   96 107 
5. Tóth Árpád -"-   51   60 144 128   82 104 
6. Szabó Mihály -"-   62 106 152 111 115 111 
7. Sinka Mihály -"- 100   91 131   98 115 125 
8. Strauszky Gyula -"- 112 110 109   92   91 110 
9. Sípos Lajos -"- 109   98 120 107 102 110 
10. Korczik József -"- 104 - - 111 - 109 
11. Miklós Gáspár szabász   96 110 140 112   73   84 

 

Tehát 1929 januárjában például 999 pengőt fizetett ki alkalmazottainak, a házi-

cselédjén kívül, aki ebben a listában nem szerepel. A háztartási alkalmazott nyil-

vántartó kartonok és az adatbázis alapján ekkor Győri Erzsébet 25 éves cseléd-

lányt foglalkoztatta, valószínűleg mint mindenes cselédként, mert egyszerre csak 

egy cselédet alkalmazott.  

Ennek az iparosnak a sikeressége és módossága a ritka kivétel közé tartozik. 

1930-ban a Pénzügyminisztérium kimutatásai szerint azonban az iparosok 83%-á-

nak a kereseti adóalapja kevesebb évi ezer pengőnél, 11%-a adózik évi egy-kétezer 

pengő és csak 6%-a kétezer pengőn felüli kereset után. Tehát a kisiparosok rétege 

meglehetősen differenciált volt. Voltak közöttük szerényebb körülmények között 

élők, de jómódúak is, akik elismert tagjai voltak a város társadalmának. Az utób-

                                                        
147 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 149. p. 
148 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2778/1929. A forrás nem tér 

ki arra, hogy teljesítménybérről, vagy fix bérről van-e szó. 
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biak közül kerültek ki az ipartestület tisztségviselői és vezetői, valamint a városi 

képviselőtestületbe virilisi jogon bekerült képviselők. A legtöbb adót fizető kisipa-

rosok között mindenféle szakma képviselői jelen voltak. Nagy számban szerepel-

tek köztük mészárosok (1926-ban például a 20-ból 4 volt mészáros), de volt köz-

tük számos kőműves és kocsmáros is, sőt találunk köztük kéményseprőt és szoba-

festőt is. Döntően meghatározta a kisiparos társadalmi rangját az is, hogy melyik 

szakmában dolgozott. A módosabbak közé tartoztak a fényképészek, fogtechniku-

sok, órások, ékszerészek, nyomdászok, taxisok, kiknek jelentős tőkére volt szüksé-

gük műhelyük beindításához, illetve ritkább szakmát űztek, vagy a korszakban új-

donságnak számító technikát (villamos áram, rádiózás) alkalmaztak. Szintén meg-

határozó volt, hogy hol feküdt a műhely vagy bolt, volt-e fióküzlete és melyik ré-

teghez tartozott a vásárlóközönsége. A leglátogatottabb és legszínvonalasabb bol-

tok a Fő utcán, az Erzsébet téren és a Kassai soron álltak. 

Egy polgármesteri irat írja le Tisch Gyula bádogos Fő utcai házát, mely két üz-

lethelyiségből, egy műhelyből, három lakószobából, egy cselédszobából, egy fo-

lyosóból, egy fürdőszobából, egy konyhából, egy angol WC-ből (kavicsbetonból 

készült pöcegödörrel) állt, valamint vízvezetékkel is fel volt szerelve (egy 1000 li-

teres tartállyal, amely a kútból szivattyúval nyerte a vizet).149 A konyha és a für-

dőszoba vize pedig betoncsőben volt kivezetve a patakba. Ez csak egy példa egy 

jómódú cselédtartó kisiparos lakáshelyzetére, sajnos egyéb adatunk nincs az élet-

módjuk rekonstruálására. Halála után felesége vitte tovább az üzletet, olyan siker-

rel, hogy mindvégig tudott cselédet tartani:  

 

özvegy Tisch Gyuláné alkalmazottai 1928-44 között 
 

házicseléd neve 
élet-
kora 

alk. kezdete alk. vége 
munkában 

elt. hó 
Domoszlai Erzsi 24 1928.10.17 1929.02.25 4,37 
Domány Rozália 18 1929.02.06 1929.03.13 1,17 
Kotroci Mária 23 1929.03.15 1929.10.19 7,27 
Varró Károlyné 30 1929.10.25 1929.12.05 1,37 
Varró Károlyné 30 1929.12.03 1930.01.14 1,40 
Priska Erzsébet 22 1930.02.05 1930.02.27 0,73 

                                                        
149 Nógrád Megyei Levéltár: V.183.c. Salgótarján polgármesteri iratai: 1983/1924 
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házicseléd neve 
élet-
kora 

alk. kezdete alk. vége 
munkában 

elt. hó 
Zsunyecz Anna 17 1930.03.20 1930.05.01 1,40 
Rierák Ferencné 21 1930.05.10 1930.07.01 1,73 
Szábol Margit 21 1930.07.25 1930.11.01 3,30 
Valus Julianna 20 1930.11.15 1931.10.15 11,13 
Varga Borbála 14 1931.05.07 1931.05.15 0,27 
Manyasz Ilona 23 1931.11.15 1932.03.01 3,57 
Andó Mária 23 1932.03.15 1932.05.01 1,57 
Kozma Béláné Kotróci Mária 26 1932.05.01 1932.07.01 2,03 
Manyacz Ilona 24 1932.07.02 1933.04.02 9,13 
Róth Irén 20 1933.04.07 1933.06.05 1,97 
Tóth Istvánné Sándor Anna 38 1933.06.06 1933.06.19 0,43 
Nagy Lajosné Nagy Erzsébet 31 1933.06.20 1933.08.01 1,40 
Farkas Mária 33 1933.08.10 1933.08.15 0,17 
Dutka Borbála 19 1933.08.15 1933.08.20 0,17 
Szekerka Mária 21 1933.09.05 1933.11.22 2,60 
özv. Forgács Istvánné Lukocsky Anna 57 1933.12.19 1934.02.01 1,47 
Populuska Mária 25 1934.02.01 1934.03.15 1,40 
Juhász Anna 20 1934.03.17 1935.05.04 13,77 
Berkes Julis 25 1935.05.04 1935.06.01 0,93 
Koós Margit 16 1935.06.05 1935.07.27 1,73 
Klement Ilona 17 1935.08.05 1935.10.15 2,37 
Erdélyi Piros 26 1935.10.18 1935.11.25 1,27 
özv. Bognár Pálné 20 1935.11.25 1936.05.15 5,73 
Gyalog Julianna 26 1936.05.17 1936.07.15 1,97 
Kerek Anna 18 1936.07.15 1936.08.15 1,03 
Simon Mária 23 1936.08.25 1936.09.05 0,37 
Podubnik Anna 26 1936.09.09 1936.09.15 0,20 
Oravec Mária 19 1936.10.10 1937.04.01 5,77 
Somoskői Julia 19 1937.04.01 1938.01.19 9,77 
Gordos Erzsébet 21 1938.02.01 1938.07.15 5,47 
Veréb Erzsébet 15 1938.07.26 1938.09.22 1,93 
Somoskői Julia 20 1938.09.20 1939.10.01 12,53 
Kis Erzsébet 33 1939.10.02 1940.01.15 3,50 
Válóczi Józsefné 30 1940.01.19 1940.01.25 0,20 
Kapás Mária 21 1940.02.02 1940.04.01 1,97 
Menczel Rózsi 17 1940.04.03 1940.11.01 7,07 
Csongrádi Anna 18 1940.11.06 1940.12.31 1,83 
Babel Ilona 19 1940.01.05 1941.09.01 20,17 
Treszkony Anna 17 1941.06.02 1941.06.28 0,87 
Bábel Julia 16 1941.11.01 1942.03.15 4,47 
Gordos Verona 35 1942.03.20 1942.07.01 3,43 
Tóka Borbála 17 1942.10.01 1943.03.01 5,03 
Pintér Mihályné 55 1943.03.07 1943.07.27 4,73 
Mikuska Margit 21 1943.07.10 1943.08.21 1,40 
Horváth Erzsébet 25 1943.11.17 1944.02.17 3,07 
Matinkovics Anna 17 1944.03.12 1944.04.25 1,47 
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A kisiparosok nagyobb része azonban szerényebb körülmények között élt és se-

géd nélkül vagy egy segéddel dolgozott. Ennek oka anyagi lehetőségeik szerény-

sége, valamint tőkeszegénységük volt. Forgótőkéjük a legjobb esetben is csak 100-

150 Pengőt tett ki, ezért sokszor arra kényszerültek, hogy előleget kérjenek meg-

rendelőiktől. Külön problémát jelentett, hogy a kisiparosok nagyon nehezen jutot-

tak hitelhez. Két szervezet segíthette őket ebben: az Iparosok Országos Központi 

szövetkezete és a Budapesti Kisipari Intézet.150 Azonban csak elenyésző részük 

volt hitelképes, hiszen csak keveseknek volt ingatlanjuk, értékes felszerelésük, 

amelyek fedezetül szolgálhattak volna. Emiatt maximum 500 pengő erejéig vehet-

tek fel kölcsönt, amire fedezet a szakértelmük és becsületességük volt. Tovább ne-

hezítette helyzetüket a verseny, főleg azokban az ágazatokban, melyek a hétköz-

napi élet igényeit szolgálták ki. Ezekben az években különösen megugrott a kon-

tárok száma, ami együtt járt a gazdasági válsággal. Sokan varrtak feketén ruhát, 

vagy sütöttek kenyeret mindenféle képzettség és adófizetés nélkül. De az igazi 

konkurenciát a gyáripar jelentette, melynek termékeit, a cipőket, ruhákat, bútoro-

kat stb. a kereskedők jóval olcsóbban kínálták, mint a kisiparosok.  

Nagy volt a verseny a közmunkára való pályázatok esetében is. Az 1921. június 

6-i közgyűlésen a salgótarjáni ipartestület kérte a képviselőtestületet, hogy a köz-

ségi munkáknál vegyék figyelembe a helyi kisiparosok érdekeit.151 Ezt a város 

több esetben is teljesítette. 1929-ben Kilczer és Vehovszky kőművesek tervet nyúj-

tottak be a vasút utcai régi járásbíróság helyén építendő bérházra. A kétszintes 

ház emeletenként két háromszobás, hat kétszobás, nyolc egyszobás lakással lett 

tervezve, négy lakáshoz egy árnyékszéket, a lakásokhoz kamrát, vízvezetéket, csa-

pokat szántak. A tervet a városi testület elfogadta. Szintén városi kisiparosok épí-

tették meg a város első illemhelyét és javították meg a Pécskő és a Tarján patak 

támfalát.152 A legnagyobb presztízzsel járó munka a református egyházközség 

templomának felépítése volt, melyet 1929. november 24-én szenteltek fel. Tervező-

je Prokisch János, építője Obrincsek Ernő kőműves kisiparos volt. 

                                                        
150 L. Nagy Zsuzsa: A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború 

közötti Magyarországon. Debrecen, 1997.   
151 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3445/1921. 
152 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 6958/1926., 8682/1927. 



 75 

A kisiparosok helyzetét tovább nehezítették a nagy adóterhek. Még a háború 

alatt bevezették a forgalmi, jövedelem- és vagyonadót, amiket ideiglenesnek szán-

tak, de a háború befejeztével sem szűntek meg. A forgalmi adót ráadásul becslés 

alapján, átalányban kellett fizetni, ez pedig gyakran irreálisan magas volt, mert túl 

nagy forgalmat feltételeztek. Jövedelemadó csak azokat sújtotta, akik több, mint 

1000 Pengőt kerestek egy év alatt. Kereseti adót azokra róttak ki, akiknek jövedel-

me meghaladta a heti húsz Pengőt. Ezek voltak a közvetlen adófajták. Ezeket az 

adókat figyelembe véve az ország összes közterhéből a legnagyobb részt az ipar 

és a bányászat fizette (30%), ezen belül a kisipar részesedése 16%, még a gyáriparé 

13% volt. A közvetett adókat nézve, melyet mindenki fizetett, aki megvett egy-egy 

árucikket, ismét az ipar és a bányászat vezetett 38,9%-kal. Ennek 45,54%-át a kis-

iparosok fizették. Tehát az adóterhek mindig, aránytalanul a kisipart sújtották.153  

A cselédtartó kisiparosok azonban a jobb módúak közé tartoztak, így ők vállal-

ták fel az ipartestület megszervezését és vezetését a városban. Miután az 1872. 

VII. tc. megszüntette a céheket, szükség volt új, más jellegű szakmai szervezetek 

létrehozására. Az 1884. XVII. tc. oldotta meg a problémát, mely szerint a „legalább 

100 képesítéshez kötött iparossal bíró község az iparosok kétharmadának a kíván-

ságára, az illetékes kereskedelmi és iparkamara meghallgatásával és a törvényha-

tóság hozzájárulásával az iparhatóság által egyesület alakítható.”154 Ezeket az or-

szágszerte megalakuló egyesületeket hívták ezután ipartestületeknek. 

Salgótarjánban az ipartestület 1886-ban alakult meg. Az ipartestületi tagság a 

20-as években még önkéntes volt. Majd 1927. május 2-án a városi ipartestület 

rendkívüli ülésén elfogadták az új alapszabályzatot, mely szerint minden iparos 

iparjogosítványának elnyerésével egyidejűleg a testület tagja lett.155 A tagság köte-

lező tagdíjfizetést vont maga után, melynek nagyságát a jövedelmi viszonyokhoz 

igazították. A tagdíj nagyon alacsony volt, mindössze néhány pengő évente. 

A törvények előírták ipartestületi elnök és egy vezetőtestület megválasztását. 

Az utóbbi 20 tagból és 6 póttagból állt, akiket évente a közgyűlés választott. Csak 

                                                        
153 L. Nagy Zsuzsa: A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború 

közötti Magyarországon. Debrecen, 1997.   
154 dr. Figus Béla: A salgótarjáni ipartestület 50 éves története. Salgótarján, 1936. 5. p. 
155 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8008/1927. 
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azok vehettek részt a választáson, akiknek nem volt tagdíjbefizetési elmaradásuk. 

Ez pedig igen gyakori eset volt. A tagdíjbefizetés elmaradása nem tudható be sem 

a feledékenységnek, sem a szegénységnek. Valószínű, hogy a szegényebb kisipa-

rosok azt látták, hogy a vezetők a jobb módúak közül kerültek ki, ezért hiábavaló-

nak érezték részvételüket a választásokon. 

Az 1919-24 közötti időszakról nem maradt ránk feljegyzés az elnök személyé-

ről. 1922-24 között az ipartestület elnöke Ponyi Antal, alelnöke Takács Ferenc volt. 

1925-ben Vehovszky István lett az új elnök. Őt követte Timaróczky Sándor, majd 

Takács Ferenc. Hogy ők mennyire megbecsült tagjai voltak a város társadalmá-

nak, arról sokat mond az az újsághír, mely szerint „folyó hó 15-én du. 5 órakor 

tartotta esküvőjét ifj. Takács Ferenc, az ipartestület elnökének fia, Nagy János vá-

rosi tisztviselő leányával, Toncsikával.156 Az elnökök természetesen a legjobbmó-

dúbb iparosok közé tartoztak, cselédet is tartottak. Timaróczky Sándor például 

műszerész és villanyszerelő volt, a város központjában, az Erzsébet tér 6. szám 

alatt lakott. Ő salgótarjáni születésű volt, a városban született 1888-ban. Budapes-

ten tanult az Unió magyar villamossági rt-nél. A tanoncvizsga-bizottság tagja volt, 

városi képviselő, törvényhatósági bizottsági tag, adófelszólamlási bizottsági tag, 

az ipariskolai felügyelőbizottság tagja.157 Az előtte elnökösködő Ponyi Antal pedig 

vendéglős volt, Timaróczky elnöksége alatt díszelnöki rangot kapott. Ő is salgó-

tarjáni születésű volt, eredetileg kovács. 1884-ben szabadult, majd segédként Bu-

dapesten, Rimaszombaton, Eperjesen és Losoncon folytatott gyakorlatot. 1896-tól 

folytatott 32 éven át önálló ipart. 18 éven át volt az ipartestület elnöke. A világhá-

borúban az orosz és a román fronton is harcolt.158 

Az ipartestület saját székházában folytatta tevékenységét, melyet 1901-ben épí-

tettek. A kis alapterületű épület földszintjén helyezkedett el a kamra, az italmérés 

és két iroda. Az emeleten pedig kettő darab 9,4x5 m nagyságú terem állt a köz-

gyűlés és a különböző közösségi programok rendelkezésére. 1928. március 1-jén a 

székház bővítésének ügyében követség ment a kereskedelmi miniszterhez, aki tíz-

ezer pengő adományt folyósított az ipartestületnek. Egy év múlva pedig nyolcezer 
                                                        
156 Munka c. városi hetilap 1926. máj. 27. 2. l. 
157 A magyar ipar almanachja 1931. Felelő szerk.: Dr. Ladányi Miksa. Budapest, 1931. 222. p. 
158 A magyar ipar almanachja 1931. Felelő szerk.: Dr. Ladányi Miksa. Budapest, 1931. 222. p. 
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pengő népjóléti segélyhez jutottak a népjóléti és munkaügyi minisztertől. Ezen 

összegek már elegendőnek bizonyultak az építkezés beindításához, ami 1930 jú-

niusától 1931 májusáig tartott.159 Eredménye: egy 20x12 m-es parkettás nagyterem 

színpaddal és egy 12x8 m-es kisebb terem lett. Salgótarján városa a már említett 

harmincezer pengős kamatmentes kölcsönért cserébe azt kérte, hogy évente két 

hónapig a nagyterem városi célokra rendelkezésre álljon. 

A városi képviselőtestülettel kapcsolata ezen kívül is igen szoros volt. 1921-ben in-

dult meg a nagyközség rendezett tanácsú várossá alakulását célul kitűző mozgalom. 

Ebben fontos kezdeményező szerepet játszott az ipartestület, melynek székházában tar-

tották az átalakulás megszervezésére irányuló első tárgyalásokat. Mindezek mellett az 

iparosok érdekeinek képviseletéért is gyakran fordultak a város vezetőségéhez. 1925-

ben az ipartestület azt kérte, hogy a városi munkák, beruházások megrendeléseinél a 

„helybeli kisiparosság érdekei mindenkor szem előtt tartassanak és megóvassanak”.160 

1927-ben levélben tiltakoztak az üzletek vasárnap délelőtt 10 óra utáni nyitva-

tartása, valamint a hétfői vásárokon résztvevők vasárnap délutáni viselkedése mi-

att. (Már ekkor el kezdték verni a sátrakat.) A keresztény iparosok és kereskedők 

vallásos érzületük megsértését látták mindebben.161 

Salgótarján iparosainak is messzemenően meghatározta helyzetét az, hogy a 

polgármesteri hivatalhoz kellett fordulni iparengedély kiadásáért, ott kellett le-

mondani az iparigazolványról is. A város sok kisipari szolgáltatás árát meg is 

szabta. Ránk maradt az 1922-es borbély-fodrász árszabás, mely szerint egy borotvá-

lás 10 koronába, a bajuszigazítás 3 koronába, a szakállvágás géppel 15 koronába 

került. A borotválásra még havi bérletet lehetett váltani, 80 koronáért.162 Ebben az 

évben (1921. december) egy kiló burgonya 12 koronába, 1 kg kolbász 100 koroná-

ba, egy tojás pedig 10 koronába került.163 

Az ipartestület nem csak a kisiparosok érdekeire fordított hangsúlyt, hanem 

kötelességeikre is. E célból műhelyvizsgáló bizottságokat állítottak fel, melynek 

                                                        
159 A magyar ipar almanachja 1931. Felelő szerk.: Dr. Ladányi Miksa. Budapest, 1931. 222. p. 
160 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3445/1921. 
161 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8266/1927. 
162 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2249/1922. 
163 Molnárfi Tibor: Áralakulás a két világháború között. Ipari termékek ára. Budapest, 1973. 358-

359. p. 
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tagjai rendszeresen ellenőrizték a helyi műhelyeket, a termékek és szolgáltatások 

minőségét. A várost öt kerületre osztották és kerületenként két tagot jelöltek ki az 

ellenőrző munka elvégzésére.164 Az ipartestület nemcsak a kisiparosok, hanem a 

város életének is szerves részévé vált, gazdasági, társadalmi és kulturális téren is. 

 

* * * 

 

Salgótarjánban a 19. század második felében megjelenő nagyüzemek, az SKB 

Rt. És a Rimamurányi Vasmű már említett magazinjai teljes körű ellátást biztosí-

tottak munkásaik részére, főleg eleinte, letelepült kereskedők híján.165 A lakosság 

többi része  a piacon vásárolt, ami az Erzsébet tér helyén a megyei út, a Pécskő út 

és a Karancsalja utcák találkozásánál álló három kofasátorban. A település és a la-

kosság növekedésével megjelentek az első fűszerüzletek a településen, majd meg-

kezdődött az üzletek szakosodása. A város kereskedelmében jelentős szerepe volt 

a zsidóknak, akik több hullámban érkeztek. Ők építették a Fő utcán álló első eme-

letes házakat, ők nyitották az első vaskereskedéseket, bútorkereskedéseket, 

könyvkereskedéseket.  

Az élelmiszerkereskedelem egy része a fűszerkereskedésekben, másik része a 

piacokon zajlott, ahol eleinte az őstermelők árulták terményeiket. Később a piacon 

egyre többen árultak egyéb kereskedelmi cikkeket is, ami  a piaci árusok és keres-

kedők csatáját eredményezte. Így a városi képviselő testület 1922-ben megtiltotta 

a kereskedelem körébe tartozó áruk (kávé, kakaó, csokoládé, tea, bors, paprika, fa-

héj, gyömbér, vanília, cukor, rizs, köménymag, liszt stb.) árusítását.166  

Trianon gazdasági hatása a kiskereskedőket is érzékenyen érintette, így a kép-

viselőtestület 1925-ben elfogadta, hogy a kétnapos vásárok első napján csak hely-

béli kereskedők és iparosok rakodjanak ki. A gazdasági helyzet javulása a kiske-

reskedők számának növekedését vonta maga után, 1930-ra csaknem kétszeresére 

emelkedett számuk. A kereskedői engedélyek száma minden évben meghaladta 

                                                        
164 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9251/1923. 
165 Balogh Zoltán: Mozaik Salgótarján rt. Város kezdeti kereskedésének történetéhez. in: Nógrád 

Megyei Múzeumok Évkönyve 1990. 315. p. 
166 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2130/1922., 7757/1922. 
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az ipari engedélyek számát.167 A kereskedés ugyanis kedvezőbb, biztosabb egzisz-

tenciát nyújtott. Ennek oka a népességszám növekedése, az élelmiszervásárlás 

kényszere volt. 1932 és 1944 között a kereskedők megoszlása a következőképpen 

alakult a kiadott engedélyek alapján:168 

 

Kereskedők Salgótarjánban 1930-44 között 
 

Élelmiszer 337 Iparcikk 4 
Rőfös 75 Kegytárgy 4 
Egyéb 58 Üveg 4 
Rövidáru 66 Zománcedény 4 
Divatáru 48 Bőr 3 
Vegyes 34 Ékszer 3 
Ital 21 Festék 3 
Virág 19 Betonáru 2 
Cipő 17 Épületfa 2 
Villamossági cikk 16 Fonál 2 
Baromfi 13 Lakberendezés 2 
Bútor 12 Ló 2 
Vegyi áru 12 Ócskavas 2 
Könyv 11 Porcelán 2 
Tűzifa 11 Díszmű 1 
Vas 11 Erdei termény 1 
Textil 10 Építőanyag 1 
Termény 9 Kép 1 
Állat 7 Mezőgazdasági gépek 1 
Háztartási cikk 7 Műszaki cikk 1 
Illatszer 7 Olaj 1 
Liszt 7 Petróleum 1 
Péksütemény 7 Rongy 1 
Papír 6 Sport 1 
Autó 5 Szerszám 1 
Tégla  5 Szőnyeg 1 
Ecet 4 Takarmány 1 
Fotócikk 4 Zsír 1 
  Összesen 892 
 

                                                        
167 Balogh Zoltán: Mozaik Salgótarján rt. Város kezdeti kereskedésének történetéhez. in: Nógrád 

Megyei Múzeumok Évkönyve 1990. 315. p. 
168 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai. Salgótarjáni járás főszolga-

bírájának iparlajstroma 1930-1952. 213. kötet 
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Természetesen ők nem egyszerre dolgoztak végig a 15 évre vonatkozó statiszti-

ka alatt, hiszen a fentebb közölt népszámlálási adatok szerint 1930-ban mintegy 

541 fő dolgozott a hitel-kereskedelemben, melynek csak egy része lehetett keres-

kedő. Sajnos pontos választ a népszámlálási statisztika adatai miatt nem tudunk, 

az iparlajstrom pedig a kiadott engedélyeket tartalmazza, sok a visszaadásuk ve-

zetése nem pontos. Ugyanakkor az abszolút számok mellett ez esetben fontosab-

bak az arányok, melyek igen beszédesek. Hasonlóan a budapesti adatokhoz, a ke-

reskedők kicsivel több, mint egyharmada, mintegy 37%-a (Budapesten 33%) az 

élelmiszerkereskedelemben dolgozott.  

Mint látható, a következő legtöbb kereskedő pedig ruházati cikkeket árult, ami-

re a legnagyobb volt a kereslet. Budapesten ezek aránya 20%, helyben pedig, egy-

ben számolva a rőfös, divatáru és rövidáru kereskedőket, 21%.169 Ugyanez a sor-

rend a cselédtartó kereskedők esetében is Salgótarjánban. Azonban ha az arányo-

kat nézzük, már megváltozik a helyzet, hiszen az élelmiszerkereskedők közül 

mindössze 27 tartott cselédet, vagyis csak egy töredéke az 1930 és 1944 között arra 

engedélyt kérőknek. Ezzel szemben a tőkeigényesebb vállalkozások vezetői jóval 

nagyobb arányban tudtak cselédet tartani. A cselédtartók között találunk két autó-

kereskedőt, az egyetlen mezőgazdasági gépkereskedőt vagy a négyből két üveg-

kereskedőt. 

A módosabb, cselédtartó kereskedők rendszeresen hirdették üzleteiket a város 

újságában, a „Munkában”, illetve újsághirdetés útján kerestek segédet kereskedé-

sükbe. Erre vonatkozó helyi adatunk nincs, de valószínűsíthetjük, hogy közülük 

kerültek ki azok a kereskedők is, akik segédet tartottak üzleteikben.  

5. Ipar – műszaki értelmiség 

A városban dolgozó műszaki tisztviselőkre a következő adatokat találhatjuk egy 

1936-os statisztika, mely a város diplomás, illetve érettségi bizonyítvánnyal bíró 

munkavállalóit írja össze, a város üzemeinek alkalmazottairól a következő adatokkal 

szolgál: 

                                                        
169 Ránki György: A budapesti polgár a két világháború között.  
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Salgótarjáni Üveggyár R.T.: 21 fő 

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde R.T.: 15 fő 

Hungária Villamossági R.T.:   8 fő 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.T. Salgótarjáni Acélgyára: 59 fő 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.T. Salgói Kőszénbányája:   9 fő 

 

A Kőszénbánya R.T.-nek sajnos nem maradt fenn statisztikai lapja. A cselédtartók 

közül ebben az évben170 a fentebbi adatok szerint mindössze 24-en dolgoztak az ipar-

ban Salgótarjánban. Tehát a diplomás mérnökök közül sem engedhette meg magá-

nak mindenki a cselédtartást.171 Ugyanakkor fentebb azt is láthattuk, hogy számuk az 

évek során folyamatosan emelkedett, valamint hogy milyen jelentős volt az arányuk 

a virilisek között. Ráadásul a szerepük a város egyleti, kulturális életében nélkülöz-

hetetlen és domináns volt, ahogy ez az alábbiakból az életmódod taglaló fejezetekben 

kiderül. 

Ha megnézzük az 1920-44 között cselédet tartó, a város négy legjelentősebb válla-

latánál dolgozók részletes foglalkozási adatait, a következő táblázatot kapjuk: 

 

Iparban dolgozó cselédtartók Salgótarjánban: 1920-1944 
 

Kőszénbánya Acélgyár Palackgyár Vasöntöde 
4 igazgató 3 igazgató 1 igazgató 1 igazgató 

1 igazgató h. 1 igazgató h. 1 aligazgató 1 művezető 
10 főmérnök 1 főmérnök 4 tisztviselő  

8 mérnök 6 mérnök 1 intéző  
20 tisztviselő 20 tisztviselő 2 mester  

3 altiszt 2 altiszt 3 üvegcsiszoló  
4 munkás 7 munkás 1 üvegfúvó  
3 b. biztos    
4 b. intéző    
1 b. mester    

1 b. gondnok    
1 karmester    

 

                                                        
170 Lásd az 1. számú táblázatot a 43. oldalon. 
171 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18340/1937. 
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Egyértelmű, hogy a legtöbb embert foglalkoztató Kőszénbányánál, majd az Acél-

gyárnál dolgozott a legtöbb cselédtartó. Ugyanakkor az acélgyári és a palackgyári 

magasabb fizetésekkel magyarázható, hogy jó néhány munkást, mestert is találha-

tunk a cselédtartók között. Az is ismételten megfigyelhető, hogy mennyire tagolt volt 

egy-egy cselédtartó foglalkoztatási kategória – hiszen cselédtartó lehetett az igazga-

tótól kezdve a főmérnökön át a munkásig számos gyári alkalmazott. De az is igaz, 

hogy míg az igazgatók egytől egyig tartottak cselédet, addig a palackgyár 400 mun-

kása közül csak néhány a 25 év alatt.  

6. A cselédtartók életmódja 

6.1. Oktatás 

A középosztály és a kispolgárság közös jellemzője volt a korszakban, hogy akár ere-

jén felül is vállalta gyermeke taníttatását. A kisiparosok, kereskedők egyrészt arra tö-

rekedtek, hogy gyermekeiket magasabb iskolai végzettséghez juttassák, mint amilyet 

a szülők meg tudtak szerezni, másrészt fenn akarták tartani műhelyüket, boltjukat. A 

középosztály szintén a gyermekei taníttatását, egyetemre küldését tartotta a legjobb 

befektetésnek, hogy így biztosítsa utánpótlását, zártságát.172  

A város iskolai hálózatáról már szóltunk, nézzük meg a tanulók szüleinek szárma-

zását a Chorin Ferenc Gimnázium esetében.173  

 

                                                        
172 L. Nagy Zsuzsa im. 38. p. 
173 A Salgótarjáni Chorin Ferenc Gimnázium értesítői az 1927/28-1939/40 tanévekről (Nógrád 

Megyei Levéltár). 
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Foglalkozás 1926/27 1929/30 1931/32 1933/34 1935/36 1937/38 1939/40 1941/42 

Földbirtokos 3 – 2,7% 1 – 0,6% 1 – 0,5% 2 – 0,8% 2 – 0,7% 4 – 1,7% 2 – 1,3% 1 – 0,4% 
Földműves 1 – 0,9% 4 – 2,5% 3 – 1,6% 4 – 1,5% 6 – 2,3% 7 – 2,9% 4 – 2,5% 10 – 4,6% 
Iparos 4 – 3,5% 8 – 5% 17 – 9% 17 – 6,6% 19 – 7,2% 20 – 8,4% 18 – 10,7% 35 – 16,1% 
Ipari és bányai 
tisztviselő 

13 – 11,7% 20 – 12,4% 19 – 10,1% 35 – 13,6% 55 – 20,7% 45 – 18,9% 26 – 15,6 19 – 8,7% 

Ipari és bányai 
segédszemély 

15 – 13,3% 29 – 18% 16 – 8,5% 36 – 14% 52 – 19,6% 50 – 20,9% 41 – 24,5% 69 – 31,8% 

Napszámos 2 – 1,7% 2 – 1,2% 2 – 1% 7 – 2,7%  3 – 1,3% 2 – 1,3% 9 – 4,1% 
Kereskedő 14 – 12,6% 11 – 6,9% 26 – 13,8% 26 – 10,1% 26 – 9,8% 20 – 8,4% 12 – 7,1% 12 – 5,5% 
Közlekedési 
tisztviselő 

9 – 8% 14 – 8,7% 15 – 8% 15 – 5,8% 6 – 2,3% 5 – 2% 3 – 1,9%  

Közlekedési 
segédszemély 

5 – 4,6% 10 – 6,2% 9 – 4,8% 11 – 4,4% 13 – 4,9% 11 – 4,6% 10 – 5,3% 16 – 7,3% 

Köztisztviselő 8 – 7,2% 12 – 7,5% 16 – 8,5% 18 – 7% 12 – 4,5% 7 – 2,9% 4 – 2,5% 5 – 2,3% 
Tanár, tanító, 
pap 

8 – 7,2% 11 – 6,9% 13 – 7% 20 – 7,8% 23 – 8,6% 28 – 11,7% 21 – 12,5% 9 – 4,1% 

Másféle 
értelmiségi 

10 – 9% 13 – 8% 15 – 8% 11 – 4,4% 7 – 2,6% 9 – 3,7% 6 – 3,6% 4 – 1,9% 

Hivatali altiszt 4 – 3,5% 1 – 0,6% 7 – 3,7% 4 – 1,5% 12 – 4,5% 3 – 1,3% 2 – 1,3% 2 – 0,9% 
Katonai altiszt 3 – 2,6% 2 – 1,2% 5 – 2,7% 10 – 3,9% 6 – 2,3% 3 – 1,3% 3 – 1,9% 6 – 2,8% 
Tőkés, 
járadékos 

3 – 2,6% 2 – 1,2%  6 – 2,3%    1 – 0,4% 

Gazdasági 
tisztviselő 

 2 – 1,2% 4 – 2,1% 2 – 0,8% 4 – 1,5% 2 – 0,8% 1 – 0,7% 4 – 1,9% 

Gazdasági 
segédszemély 

 2 – 1,2% 3 – 1,6% 1 – 0,4%  2 – 0,8%   

Kereskedelmi 
tisztviselő 

   4 – 1,5% 3 – 1,1% 3 – 1,3% 1 – 0,7% 3 – 1,4% 

Kereskedelmi 
segédszemély 

   10 – 3,9% 1 – 0,4% 1 – 0,4% 1 – 0,7%  

Közlekedési 
kisvállalkozó 

     2 – 0,8%  1 – 0,4% 

Nyugdíjas 6 – 5,4% 12 – 7,5% 11 – 5,9% 17 – 6,6% 11 – 4,1% 10 – 4,2% 10 – 5,3% 11 – 5% 
Magánzó 1 – 0,9% 5 – 3,2% 5 – 3,2%      
egyéb 3 – 2,6%  1 – 0,5% 1 – 0,4% 7 – 2,6% 4 – 1,7% 1 – 0,7% 1 – 0,4% 
Összesen: 112 fő 161 fő 188 fő 257 fő 265 fő 239 fő 168 fő 218 fő 
 

A táblázat adatait vizsgálva, a város jellegének megfelelően igen magas a bányá-

ban és iparban dolgozó szülők száma, mellettük azonban magas arányban képvisel-

tették magukat az értelmiségi szülők és (tanár, köztisztviselő stb.) az iparos és a ke-

reskedő szülők. Ez alátámasztja a fenti megállapításokat. A zsidótörvények megho-

zatalával aztán a kereskedő szülők száma jelentősen visszaesett.  
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6.2. Egyesületek 

A két világháború között kereken 40 féle egyesület tevékenykedett ebben a kisváros-

ban.174 Ezek egy része vallási vagy politikai jellegű volt (Salgótarjáni Luther Szövet-

ség, Mária Kongregáció, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga Salgótarjáni Osztálya, 

Polgári Lövészegylet stb.), másik részük szociális jellegű segélyező egyesület volt 

(Hadi-rokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetségének salgótarjáni 

osztálya, több temetkezési egylet), ezeken kívül volt több sportegyesület is (Salgó-tar-

jáni Sport Egylet, Salgóbányai Football Club) – hogy csak néhányat említsünk. 

Azonban az egyesületek legnagyobb része, akár kulturális akár vallási jellegű volt, 

a város egy-egy nagyobb ipari üzeméhez volt köthető (Hirsch és Frank Rt. Alkalma-

zottai Olvasóköre, Keresztényszocialista Vas és Fémmunkások Acélgyári Csoportja, 

Acélgyári Tiszti Casinó), ugyanis a település ipari üzemei és a bánya nem sokkal 

megindulásuk után megindították művelődési intézményeiket is, vagyis a vezetőik 

számára a tiszti kaszinókat, a középrétegeknek és a munkásoknak pedig az olvasó-

egyleteket.  

Ezek közül a legjelentősebb a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Acélgyári Tisz-

ti clubja vagy Kaszinója, valamint a Salgótarjáni Acélgyári Felügyelő és Munkás Sze-

mélyzet Olvasó Egylete, röviden csak Acélgyári Olvasóegylet volt. Ezek működése 

szolgált mintául a város többi üzeme számára is. 

A Kaszinó 1888. január 1-jén alakult azzal a céllal, hogy elősegítse a gyár műszaki 

és adminisztratív dolgozóinak művelődését, szórakozását, társas kapcsolatainak ápo-

lását, nevelését, életmódjának alakítását és politikai szemléletének formálását.175 Ele-

inte az összejövetelek kártyázásból, társasjátékozásból, bankettekből, teniszezésből, 

télen korcsolyázásból álltak. Később szerveztek tartalmasabb kulturális rendezvénye-

ket, zenés-táncos összejöveteleket is, melyeket sokszor közösen az Olvasóegylettel 

rendeztek. Az I. világháború után a Kaszinó és az Olvasóegylet egymás melletti épü-

leteit híddal kötötték össze, hogy javítsák a kapcsolatokat. Így több Kaszinó tag részt 

vett az olvasóegylet működésében, majd vezetésében is. A Kaszinó elnöke a korszak-
                                                        
174 Nógrád Megyei Levéltár IV. 489. Városi Egyesületek – Salgótarján 1868-1945. 
175 Molnár Pál: A Salgótarjáni Kohászati Üzemek Művelődési Központjának története 1878-1978. 

SKÜ Művelődési Központ. Salgótarján, 1978. 14. p. 
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ban a mindenkori gyárigazgató volt. Az Olvasóegyletet is elismert polgár, Wabrosch 

Béla főmérnök vezette, aki egyben a tiszti kaszinó tagja is volt.  

 

 

12. kép. Az acélgyári tiszti kaszinó az 1930-as években176 

A bánya egyesületi élete közel egy évtizeddel később indult meg, mint az acélgyá-

ré. Ennek az volt az oka, hogy ott azok a munkások voltak többségben, akiknek nem 

volt családjuk, személyes kötöttségük, szaktudásuk nem képzettségen, hanem a gya-

korlaton alapult. Mivel nyelvi, nemzetiségi és iskolázottsági összetételük nagyon ve-

gyes volt, nehezen alakult ki a törzsgárda és a tiszti kar is. Így csak 1895-ben alakult 

meg a mérnöki kart tömörítő Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület sal-

gótarjáni osztálya és a Salgótarjáni Kőszénbánya Segédtiszti és Altiszti Olvasó Köre.  

A Palackgyárnál és a Hirsch és Frank Vasöntő és Gépgyárnál a letelepedés után 

pár évvel megindult az egyesületi szerveződés. Ezek az egyesületek a kezdetektől 

fogva magyar nyelvűek voltak és a dolgozók szélesebb részét kapcsolták be tevé-

                                                        
176 Forrás: http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12/204 

Letöltés ideje: 2015.02.23. 
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kenységükbe.177 Ugyanakkor ebben az időszakban már a városi egyesületek is jelen-

tős szerepet játszottak a város életében. A városi egyesületek bázisa az egyre növek-

vő számú középréteg, a vállalati tisztviselőktől kezdve a kisiparosokig, az állami 

tisztviselőkig. Ennek oka az értelmiségi réteg idegen eredete, mely a várossá válás 

során került Salgótarjánba és szüksége volt olyan keretekre, mely megteremtette a le-

hetőségét a társadalmi kapcsolatai kialakítására.178 Az 1925-ös Almanach szerint a 

városnak 30 egyesülete volt. A legjelentősebb városi egyesületek a következők vol-

tak: 1922-ben szervezték újjá a Salgótarjáni Casinót, melynek tagja a városi és vállala-

ti elit volt, tehát a cselédtartók. Az elnök Róth Flóris bányaügyi főtanácsos, igazgatója 

pedig dr. Pollatschek Ármin ügyvéd voltak. Minden egyéb tisztséget cselédtartó pol-

gárok töltöttek be.179 1927-ben 172 taggal, 1928-ban 148 taggal bírtak.180 Név szerinti 

kimutatással nem rendelkezünk, de feltételezzük, hogy a tagság jelentős része cseléd-

tartó volt. A helyiségei egy épületben működtek a Kiss Gyula féle vendéglővel. En-

nek tagjai részben átfedték a Salgótarjáni Polgári Lövészegylet és a Magyarországi 

Kárpátegyesület salgótarjáni osztályának tagságát. Ez volt a három legjelentősebb 

egyesület, mely szabályozta a város és a vállalatok kapcsolatát, hiszen a vállalati 

egyesületek tagjai részt vettek a városi egyesületek életében. Így például Wabrosch 

Béla acélgyári főmérnök a Katolikus Olvasókör örökös díszelnöke is volt.181 Hasonló 

jelenség figyelhető meg a városi kaszinó esetében is 1938-ban, mikor a Kaszinó társel-

nökévé választották dr. Förster Kálmán polgármester mellé Karattur Antal acélgyári, 

Szente László üveggyári és Tarnay Kálmán gépgyári igazgatót.182 Ezekhez kapcsoló-

dott 1933-ban a Balassi Bálint Asztaltársaság, melynek 20-25 tagja több más egyesü-

letben is pozíciót töltött be. Ők voltak a helyi kereskedelmi, pénzügyi, szolgáltató 

szervezetek igazgatósági tagjai is. Így programjaikat egyeztették, illetve sokszor közö-

                                                        
177 Cs. Sebestyén Kálmán: A köz- és magánszféra határán (A civil társadalom néhány elemének 

változása Salgótarjánban). in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1996/97. 41. p. 
178 Cs. Sebestyén Kálmán: A köz- és magánszféra határán (A civil társadalom néhány elemének 

változása Salgótarjánban). in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1996/97. 46. p. 
179 Salgótarjáni Almanach 1926. 101. p. 
180 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1218/1928. 
181 Lapsánszky János: Társadalmi élet Salgótarjánban. in: Salgótarjáni Almanach 1926. 100. p. 
182 Salgótarján történelmi kronológiája I. szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996. 144. p. 
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sen szervezték. 1927-ben a polgármester egy jelentésében meg is jegyzi, hogy Salgótar-

ján az egyletek városa, de „a tagok úgyszólván majdnem mindenütt ugyanazok”.183 

A városi és a vállalati kaszinó mellett meg kell említenünk a Salgótarjáni Helyőr-

ségi Tiszti Kaszinót is. Alapító közgyűlése 1924. május 2-án kinyilvánította, hogy cél-

ja összefogni a Salgótarjánban állomásozó m. kir. 7. honvéd kerékpáros zászlóaljat, a 

m. kir. 1. sz. vámőrszakaszt, a m. kir. Nógrád vármegyei csendőriskola és a csendőr 

járási parancsnokság tisztjeit, a különleges beosztású és nyugállományú volt tartalé-

kos tiszteket, hogy gyakorolják a katonai és egyéb tudományokat és a bajtársiasságot. 

Pár évvel később pedig már aktívan működött a salgótarjáni Helyőrségi Altiszti Ka-

szinó is.184 Eddigre a katonaság a város életébe szervesen bekapcsolódott, pedig 1921 

június 17-én a község polgárai még kérvényezték a katonaság más községbe való át-

helyezését és küldöttséget menesztettek a Honvédelmi miniszterhez és a belügymi-

niszterhez is, mert úgy vélték, hogy a szűkös lakásviszonyok nem teszik lehetővé a 

katonaság elszállásolását, ami, mint fentebb kiderült, az iskoláknak is súlyos károkat 

okozott.185 

6.3. Vendéglők 

Az egyleti élet mellett a vendéglők voltak azok, melyek szórakozási lehetőséget nyúj-

tottak a tehetősebb polgároknak. A jó nevű régi vendéglők rendezték a naptári ünne-

pekhez kapcsolódó rendezvényeket, de zajlottak itt művészeti események is. Például 

a városba érkező színész vándortársulatoknak a Vadász szálloda bocsátotta rendel-

kezésére nagytermét. A már említett Balassi Bálint asztaltársaság a Nemzeti Szálloda 

különtermében tartotta összejöveteleit. A Pannonia szálloda pedig az SBTC (Salgó-

tarjáni Bányász Torna Club) rendezvényeinek adott otthont.186  

Az előadások közt leginkább a népszínművek és a kabaré estek voltak a legked-

veltebbek. Gyakran mutattak be falusi vígjátékokat, operettet, drámát és vígjátékokat 

is. Az előadásokat tánc követte cigányzeneszó mellett. A Pannoniában gyakran ren-

                                                        
183 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. a. Salgótarján polgármesteri iratai: 139/kgy. szám/1929. 
184 Munka c. városi lap 1928. jan. 28. 3. p. 
185 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1923/2791. 
186 Balogh Zoltán: Társasági élet a salgótarjáni vendéglőkben. Nógrád Megyei Múzeumok Év-

könyve 1995. 65. p. 
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deztek táncmulatságokat, ahol előbb helyi cigánymuzsikusok zenéjére táncoltak a 

vendégek, majd a 30-as évektől budapesti cigányzenekarok is felléptek.187 A Szürke 

Fiúk pedig a jazz-t próbálták megkedveltetni a város közönségével.188 Ezekben a 

szállodákban a városi egyletek is gyakran szerveztek programokat. 

 

 

13. kép. A Nemzeti szálló étterme 1940-ben189 

6.4. Színház 

A város kulturális életében jelentős szerepet töltöttek be a színjátszó körök, melyek 

bár sokszor egyletként működtek, külön tárgyalunk. Az egyletekhez, egyesületekhez 

hasonlóan ezek is számos esetben a gyárakhoz kapcsolódtak, az ő támogatásuk mel-

lett működtek. Legjelentősebbek az acélgyári színjátszók voltak, akik a gyári olvasó-

egylet keretein belül kezdték meg működésüket. A nagy presztízzsel működő ama-

tőr társulat igen korán, már 1887. április 2-án alakult meg, elsőként a városban.190 Or-

                                                        
187 Balogh Zoltán: Letűnt „Kocsma csillagok” Salgótarján egén. A PANNONIA. in: Múzeumi Mo-

zaik. Salgótarján, 1991/1. 73. p. 
188 Uo. 
189 Forrás: http://www.nemzetietterem.hu/ Letöltés ideje: 2015.02.23. 
190 Vertich József: Hogy volt… Száz év az acélgyári színjátszás történetéből. Salgótarján, 1987. 125 p. 
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szágos szinten belül is igen jó feltételek közt működtek, hiszen 1937-38 folyamán 

megépült a nagyméretű, mintegy 8x7 méteres színpad a hozzá tartozó 400 férőhelyes 

színházteremmel, díszlettárral és zenekari árokkal. A tárgyalt korszakban több, mint 

negyven darabot mutattak be, népszínműveket, vígjátékokat, zenés vígjátékokat, 

színműveket. Az acélgyári színjátszók mellett működött még színjátszó csoport a Pa-

lackgyárban és a Hirsch gyárban is, de jóval szerényebb lehetőségek között, kisebb 

helyiségekben. Ugyanakkor előbbiek minden évben bemutattak egy három felvoná-

sos színdarabot a vadász vendéglőben vagy a Római Katholikus Olvasókörben.  

A műkedvelői gárdák mellett nyaranta megjelentek a vándor színitársulatok is, 

melyek előadásairól rendszeresen közölt kritikát a helyi újság. 1925-26-ban a színház-

látogatók Miklóssy Gábor kispesti színigazgató társulatát láthatták, mely népszínmű-

veket adott elő, mint a Marica grófnő, Antónia, Postás Katica stb. Ezután a kultusz-

minisztérium újraszervezte a színikerületeket, Salgótarjánba Halmi Jenő színitársula-

ta látogatott el május-június hónapokban. A színháznak az Apolló mozgó adott he-

lyet ezekben az idényekben. Ekkor már igényesebb darabokat is előadtak, így példá-

ul 1927-ben a Noszty fiú esete Tóth Marival c. művet, vagy 1928-ban mint díszelő-

adást Madách Az ember tragédiája-t. Az újságíró azonban megjegyezte: „Az előadá-

sok általában várakozáson felüliek, mégis azt látjuk, városunk művelt nagy társadal-

ma nem támogatja elegendő mértékben és kellő megértéssel a kultúra érdekében dol-

gozó színészeket.”191 

1931-ben a Belügyminiszter rendeletére ismét új színikerületeket alakítottak ki – 

összesen tizenötöt. Salgótarján egy körzetbe került Váccal, Balassagyarmattal, Gyön-

gyössel, Jászberénnyel stb. A Radó László vezette társulat immár az ipartestület új 

székházában, annak színpadán zajlottak. Ennek már szétnyíló függönye volt, két víz-

vezetékes öltözője és két hordozható reflektor biztosította a színpad megfelelő világí-

tását.192 Mintegy 350 ülőhely és 100 állóhely állt a nézőközönség rendelkezésére. A 

polgármesteri hivatal hosszú éveken át együttműködött a színitársulattal, még pénz-

segélyt is adott számukra. 

                                                        
191 Munka c. városi hetilap 1928. jún. 16. 2. p. 
192 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 11634/1942. 
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A színi társulatok működését a korszakban aztán országos szinten szabályozásra 

került ezeknek a társulatoknak a működése. A Magyar királyi belügyminisztérium 

169.953/1928.VII. B.M. rendelete kimondta a következőket: „A műkedvelő társulatok 

és előadások megfelelő ellenőrzése, valamint a legsúlyosabb válsággal küzdő vidéki 

szinészet érdekében a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően elren-

delem, hogy kormányhatóságilag láttamozott alapszabályokkal működő műkedvelő 

előadások tartására alakult egyesületek ezen rendeletem keltétől számított 30 napon 

belül a Magyar Műkedvelői Egyesületek Szövetségébe tagokul belépni kötelesek.” 

Az egyesületeknek és magánszemélyeknek be kellett jelenteni az előadásokat a szö-

vetségnek, ezen kívül engedélyeztetni is kellett a rendőrhatóságnál is. Ráadásul iga-

zolniuk kellett a jogdíj befizetését is. Tovább szigorította a helyzetet a 19.900/1934-es 

rendelet, melynek célja a sekélyes, erkölcstelen művek bemutatásának megakadályo-

zása, vagyis a cenzúra volt. Ezért mintegy 450 mű bemutatása közül lehetett válasz-

tani. A városi műkedvelő körök már 1929-ben sérelmezték a méltatlan bánásmódot, a 

következőkre hivatkozva: „Minket támadnak meg? Azokat az egyesületeket, melyek 

az ifjúságot elvonják a kávéházak és vendéglők fertőző levegőjétől és az éjszakai élet-

től. A trianoni békediktátum által meghagyott egyetlen fegyverünket, nemzeti kultú-

ránkat is cenzúrázni akarják…”193 

6.5. Könyvtárak 

Mindenképpen meg kell említenünk az életmód megtárgyalásánál a könyvtárakat is, 

hiszen azok is színterei voltak a középosztály életének. Mivel a városi népkönyvtá-

rakról nem maradtak fenn olyan adatok, melyek engednének következtetni a könyv-

tárhasználók foglalkozására és társadalmi helyzetére, olyan könyvtárakat ismertetek, 

melyet a cselédtartó középosztály használt.  

A népkönyvtárakról csak annyit, hogy a kevés forrás között fellehető egy olyan 

adat, mely dolgozatunk szempontjából említésre méltó. A Római Katolikus Olvasó-

kör népkönyvtárába és a MANSZ salgótarjáni csoportjának népkönyvtárába azonos 

könyvek kerültek be a fennmaradt vásárlási jegyzékek alapján. Így az 1936-os jegyzé-

keken szerepel számos ismeretterjesztő mű között Szegedy-Maszákné–Stumpfné két 
                                                        
193 Munka c. városi hetilap 1929. jan. 19. 3. p. 
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műve is, a Háztartási alkalmazott kiskátéja és az Úriasszony háztartása, úriasszony 

otthona.194  

Legjelentősebb szerepet vélhetően a tanárok életében töltöttek be a könyvtárak. A 

fentebb említett reálgimnázium tanári könyvtára volt a legjelentősebb, melynek ala-

pítója, adományozója dr. Szabó Lajos volt, a reálgimnázium első igazgatója. Az 

1927/28-as tanévben mintegy 743 kötetből állt 2860.- pengő értékben, de tíz évvel ké-

sőbb már 1509 kötettel bírt mintegy 6058.- pengő értékben.195 Célja elsősorban a taná-

rok szakmai képzése volt, mind pedagógiai, mind szakirány szerint, ugyanakkor 

gyűjtötte az egyetemes és a magyar szépirodalmi műveket is. Általában egy-egy 

irány mellett történt évente a beszerzés, így 1929/30-as tanévben latin klasszikuso-

kat, a következő évben filozófiai műveket, majd még egy ével később magyar és kül-

földi klasszikusokat vásároltak Szécsényitől kezdve Kölcseyn át Shakespeare-ig. Fon-

tos szerepük volt a vállalatok könyvtárainak, így az Acélgyári Tiszti Kaszinó könyv-

tárának, mely ekkor már hosszú évtizedek óta működött. Számos újságot és folyóira-

tot előfizettek, így például 1927-ben járt a Magyarság, a Nemzeti Újság, az Új Nemze-

dék, Acél, Magyar Újság, Napkelet, Pesti Hírlap, Új Idők Képes Krónika, Iparművé-

szet, Fliegende Blatter, Illustrierte Zeitung. A könyvtárban könyvtárosokat is alkal-

maztak főállásban. A kaszinó tagjai a könyvtárat ingyen használhatták, egyszerre 4 

könyvet vehettek ki mintegy négy hétre. A könyvtár állománya 1926-ban 2128 kötet 

volt. Az évben 447 alkalommal kölcsönöztek mintegy 2874 könyvet. Ez elég csekély 

könyvforgalmat jelent, munkanapokra vetítve, heti hat munkanappal számolva, éves 

szinten kb. 300 munkanap esetében átlag másfél kölcsönzés jön ki. Megemlítenék itt 

még egy érdekes színteret, ami átlagtól eltérő és az olvasói köre is kiderül. 1935 októ-

berében Keller Mórné iparigazolvány kiállítását kérvényezte könyv, papír és bazár-

áru kereskedés ügyében a Fő utca 36. szám alatt. Három évvel később az üzletet át-

költöztette a Fő utca 66. szám alá „Adok, veszek, kölcsönzök könyveket” felirattal. 

Egy évvel később, 1939 szeptemberében a Baross Szövetség feljelentette a következő 

indokkal: „Kirakatot is rendezett be ez a nagyszerű üzlet, mely előtt a nap minden 

órájában látunk nemre való tekintet nélkül bámészkodó ifjakat. Ez még nem baj. A 
                                                        
194 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 551/1944. 
195 Dr. Szabó Lajos: Adatok iskolánk történetéből. A Salgótarjáni Chorin Ferenc reálgimnázium 

értesítője az 1927/28 tanévről. 20 p. (Nógrád Megyei Levéltár) 
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baj ott van, hogy sokan közülük be is mennek s kis várakozás múlva megrakva köny-

vekkel jönnek ki. Könyvekkel??? Nem!!! A szó legszorosabb értelmében szemét-

tel.”196 A szövetség pornográfia terjesztésével, vadnyugati könyvek, detektív regé-

nyek kölcsönzésével vádolta Kellernét. A keresztény erkölcsös nevelésre károsnak 

ítélte a kölcsönzőt. A rendőrség és a város is vizsgálatot indított. A detektív jelentése 

szerint a kölcsönzőbe mintegy 50-60 fő járt rendszeresen, havi egy pengőért kölcsö-

nözték a könyveket. Az olvasóközönség teljesen vegyes volt, férfiak, nők, munkások, 

és hivatalnokok (!) is jártak az üzletbe. A szóhasználatával élve világvárosi regénye-

ket, vadnyugati és gengsztertörténeteket is lehetett kölcsönözni. A Budapesti Iparka-

mara véleményére támaszkodva így nem záratták be a kölcsönzőt, mert a működését 

az bevett szokásnak tartotta. Igény volt a működésére, hiszen a város egyéb könyvtá-

raiban inkább szépirodalmat és szakirodalmat lehetett csak olvasni. 

6.6. Kirándulás 

Rendkívül népszerű szórakozást jelentettek a kirándulások. Dornyay Béla keszthelyi 

születésű tanár volt az, aki megteremtette a városi múzeum alapjait és szabadidejét a 

várromok, műemlékek kutatásával, tanulmányozásával töltötte. 

  

                                                        
196 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15752/1942. 
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14. kép. Dornyai Béla gimnáziumi tanár turista társaival a Medves fennsíkon. Háttérben Salgó és a 
Boszorkánykő.197 

Mások is szívesen kirándultak Salgóra, ahová menedékházat is építettek a turis-

táknak, sőt igen kedvelt sport volt a síelés. Az alább említett Plátyik Árpád acélgyári 

főmérnök nekrológjában külön kiemelték: „Még alig néhány nappal ezelőtt láttuk, 

hogy hátizsákkal felszerelve a Mátrába indul, oda, ahol a természet szent templomá-

ban lelki és testi felfrissülést talált mindenkor. Ő sem gondolta, mi sem gondoltuk, 

hogy ez az útja volt a búcsúja az általa annyira imádott természettől.”198 

6.7. A városi hetilap – A munka 

Feltétlenül fontosnak tartom a dolgozat ezen részében a városi hetilap megemlítését, 

hiszen elsősorban a város elitjének és középosztályának íródott, általuk készült. A 

hetilap neve „A Munka” volt, 1923. május 1-én jelent meg először. Neve a város ipari 

jellegére, a munkásság nagy számára utalt, nem ideológiai hovatartozására. Fejlécé-

                                                        
197 Forrás: http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12 Le-

töltés ideje: 2015.02.23. 
198 Munka c. városi hetilap 1935. máj. 4. 2. p. 



 94 

ben társadalmi és politikai hetilapnak minősítette magát. Szerkesztője először Korom 

György volt, majd Szántay István MÁV állomásfőnök lépett a helyébe és 1924-1933 

között volt a lap élén, őt pedig Lapsánszky János városi tisztviselő követte. Az első 

tíz évben hetente egyszer jelent meg, mindig szombaton, mintegy ezer példányban. 

A szerkesztőbizottság 1925-26-ban Salgótarjáni Almanach címmel különkiadást jelen-

tetett meg, bemutatva a város földrajzi, gazdasági, művészeti adottságait, helyzetét, 

így növelve bevételét. A hetilap a Kül- és belpolitikai hírek mellett természetesen bő-

ségesen közölt helyi híreket.  

 

 

15. kép. A városi hetilap 1935 április 13-i címlapja. 

Mindazonáltal a számos rendezvény, egyleti élet sem tudta a város középrétegeit 

egybekovácsolni, ahogy azt Lapsánszky János, a polgármesteri hivatal pénztári el-

lenőre is megállapítja a városi lap almanachjában: „Ha részleteiben figyeljük a telje-

sítményt, melyeket a fent említett egyesületek végeznek, lehetetlen meg nem állapíta-

ni azt, hogy azok mindegyike egy-egy kategóriát jelent, a nagy nyilvánosság előtti 
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szereplés bizonyos kasztszerűséget mutat. Nem a természetes szeparálódás az, ami 

útját állja az arányaiban esetleg óriási eredményeknek, hanem az erőszakos széttago-

lása városunk közönségének.”199 

Melyek is voltak ezek az elkülönült körök? Természetesen egyrészt a vállalatok-

hoz tartozó kaszinók, legfőképpen a bánya illetve az acélgyár tiszti kaszinói, emellé 

harmadik pólusként a városi kaszinó, de nem feledkezzünk meg a már említett ipar-

egyesületről sem. Fentebb külön alfejezetben már részletesebben szóltunk róluk, em-

lítettük, hogy több tucatnyi különböző egyesület működött a városban. Úgy látszik, 

hogy a város gyártelepek szerinti megosztottsága, ahogy azt fentebb is említettük, a 

kulturális életében, a szabadidő eltöltésében is szükségszerűen leképeződött. 

6.8. Lakáshelyzet 

Általánosságban vizsgálva a város lakáshelyzetét megállapíthatjuk, hogy az ipari 

üzemek és a bánya kiváltotta tömeges bevándorlás, a népességnövekedés folyamatos 

lakáshiányt okozott. Ez egyébként a korszakban országos jelenség volt, ugyanígy 

igaz volt Budapestre is. A két világháború közötti időszakban a gyárak és a bánya fo-

lyamatosan építették munkásaik számára a lakásokat, ezek tervei, a használatbavételi 

engedélyek fellelhetőek a polgármesteri iratokban. Mint a bevezetőben elmondtuk, 

mind a gyárak, mind a bánya épített munkásainak és műszaki tisztviselőinek lakáso-

kat. Ezek még az 1870-es években épültek meg kőből és téglából a munkásoknak és a 

tiszteknek, altiszteknek. A telep a falu nyugati részén a felépült irodaházzal, iskolá-

val, kórházzal, kövezett útjával, a Dr. Chorin Ferenc utcával városiasabb benyomást 

keltett, mint maga a település az akkor még vályogból és fából épült viskóival, sáros 

útjaival.  

A következő évtizedekben főleg egyes aknák területén építkezett a bányavállalat 

(Károly-aknán, Új-aknán, Somlyón, Józsefin).200 A bánya például 1921-ben tiszti és 

munkáslakásokat építtetett, de készültek folyamatosan az iskolák, orvosi rendelők, 

munkás- és tiszti olvasók és fürdők is nem csak Tarjánban, hanem a környező telepü-

léseken is. A munkások elhelyezése tehát zökkenő mentesebben zajlott, mint a tiszt-

                                                        
199 Lapsánszky János: Társadalmi élet Salgótarjánban. in: Salgótarjáni Almanach 1926. 106. p. 
200 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 104. p. 



 96 

viselőké. A bányaorvos a következőket írta a bányászok lakáskörülményeiről: „A 

legrégebbi lakások ugyan vályogból vannak, de a falusiakkal szemben méretezés, vi-

lágosság, padlózás, mellékhelyiségek dolgában nagy haladást jelentenek. A legújabb 

épületek pedig mindenképpen kifogástalanok. A lakások jó része egy szoba, konyha, 

kamrából áll. A nagy családok és altisztek két szobát kapnak.”201 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Telepe a falutól észak-keletre épült ki a 

Salgó patak mocsaras völgyében. A tisztviselők lakásai a vezérigazgatóság épületével 

szemben először egy egyemeletes épületben kaptak helyet, a munkáslakások pedig a 

gyártelep központi utcája (Rimamurányi út vagy Fasor, Acélgyári fasor, ma Acélgyá-

ri út) mellett épültek. Amit a cselédtartó tisztviselői lakóházakról tudunk, az, hogy az 

1921-23 között épült mintegy 14 lakás közül mintegy 13 négyszobás volt és mind-

össze egy volt csak kétszobás. Ez utóbbi legénylakás volt, család nélküli tisztviselő 

részére. A négyszobás lakások a következő helyiségekből álltak: 

 

Acélgyári tisztviselői lakóházak helyiségei 1930-ban 
 

3 szoba 1 fürdőszoba 

1 hall 1 éléskamra 

1 konyha 1 folyosó 

1 cselédszoba 2 closett 

 

A lakások erkélyesek voltak, a pincében több pincehelyiség is volt, valamint közös 

mosókonyha. A melléképületekben kapott helyet a fás és szeneskamra, valamint a 

háziállatok, a tehén, sertés és baromfiólak és istállók.  

Kiemelnénk Pántyik Árpád főmérnök lakását a négyszobás lakások közül, mivel 

erről fényképek is maradtak fenn 1936-ból, igaz, csak a lakószobákról, a cselédszobá-

ról, a konyháról és a mellékhelyiségekről nem. Pántyik Árpád sem salgótarjáni szüle-

tésű volt. 1874-ben született Resicán harmadikként egy hatgyermekes evangélikus 

lelkipásztor családjába. Selmecbányán végezte el a mérnöki képzést miután 

visszakerült szülővárosába az ottani acélgyárba. 1910-ben költözött feleségével és 

                                                        
201 Dr. Zemplényi Imre: Egy körjegyzőségi és egy bányatelep három évről összehasonlító egész-

ségügyi statisztika adatai. in: Salgótarjáni Almanach 1926. szerk.: Szántay István. 
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négy gyermekével Salgótarjánba, ahol 1935-ben bekövetkezett haláláig főmérnökként 

és a vas- és acélöntöde gyáregység vezetőjeként dolgozott. A fényképek egy évvel 

halála után készültek a lakásáról, melyben hosszú évekig a feleségével már csak ket-

ten laktak.202 Ő kifejezetten a városi elithez tartozott, hiszen nevét megtalálhatjuk a 

fentebb közölt virilis listán, méghozzá az előkelő 5. helyen! 

A négy szoba közül egy hálószobaként, egy női budoárként, egy nappaliként, egy 

pedig fogadószobaként szolgált. 

 

 

16. kép. Pántyik Árpád acélgyári főmérnök hálószobája203 

Életmódjával kapcsolatosan annyit tudunk, hogy igen aktív tagja volt az egyleti 

életnek. Nemcsak a szakmájához köthető Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

                                                        
202 2. Salgótarjáni ipartörténeti emléknap. Salgótarján, 2009. 36-40. p.  
203 A lakás többi szobája és két családi felvétel ld. a mellékletben.; http://palocmuzeum.hu/mu-

zeum/ index.php/publicview/publicview/view/12 Letöltés ideje: 2015.02.23. 
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Egyesület Salgótarjáni Osztályának a kiemelkedő tagja volt, hanem az Evangélikus 

egyház életének is aktív résztvevője volt munkája mellett.  

A szintén ekkor épült altiszti lakások már természetesen kisebbek voltak, a 14 la-

kás közül csak egy volt 3 szobás, 11 két szobás és kettő pedig egyszobás.204 

 

 

17. kép. Az acélgyári altiszti lakások205 

A falu déli részén épült meg a Palackgyár és a Gépgyár telepe és a hozzájuk kap-

csolódó lakások. 

Az üzemek által épített lakások azonban nem oldották meg a problémát, hiszen 

csak a saját dolgozóiknak nyújtottak otthont. A betelepült értelmiségnek, tisztvise-

lőknek, kereskedőknek mind-mind lakásra volt szükségük.  

Egy 1923-as városi lakásstatisztika szerint az állami alkalmazottak lakáshelyzete 

differenciált volt. Ugyanis ekkor az államrendőrség, a járásbíróság, az állampénztár 

és a városi hivatalok alkalmazottainak majdnem fele menekült volt. A családok egy 

szobában, mellékhelyiségek nélkül éltek, a nőtlen tisztviselők piszkos szállodai szo-

                                                        
204 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 10451/1926. 
205 Forrás: http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12 Letöltés 

ideje: 2015.02.23. 



 99 

bákban, rendőrök mosókonyhákban, viskókban húzták meg magukat. Később a Járá-

si Főszolgabírói Hivatal és a Magyar Királyi Járásbíróság alkalmazottai kerültek a 

legjobb helyzetbe, zömében 2-3 szobás lakásokban éltek. A véderő, vagyis a csendőr-

ség, rendőrség, vámőrség alkalmazottai, valamint a közlekedés és hírközlés dolgozói 

lakáshelyzete megoldatlan maradt, mivel albérletben, szállodai szobákban, sőt éve-

kig vagonokban éltek.206  Ekkor már épült a Horthy Miklós csendőrlaktanya, a város 

északi részén, ahová hamarosan – 1924-ben – beköltözhettek az ekkor még iskolákat, 

óvodákat, olvasóköri helyiségeket elfoglaló csendőrök és vámőrök.  

A fentebbi helyzet megoldására a polgármester 74 lakás építését kérte az országos 

lakásépítési kormánybiztostól. Ezen belül 40 darab egy szobás, 20 darab két szobás, 

10 darab három szobás és 4 darab négy szobás lakást jelölt meg felterjesztésében.  

A város ekkor 15 millió koronát kapott 10 darab két szobás lakás építésére.  Város-

nak kellett biztosítani az építkezéshez szükséges telket, a szükséges közművek kiépí-

tését – úttest, járda, vízvezeték csatorna és közvilágítás. Az állami hozzájárulást 25 

éven át kellett törleszteni fél éves részletekben évi 2,5%-os kamattal. Szintén közpon-

tilag segítették az olcsó vasgerenda, tető és padlófa beszerzését. A lakások 50%-át 

menekülteknek és helyhez kötött tisztviselőknek kellett biztosítani, a lakások másik 

felével rendelkezhetett szabadon a város.207  

Ezzel a lakásínség még mindig nem túl sokat enyhült, mivel a rossz gazdasági vi-

szonyok miatt a meglévő lakások állaga is olyan szinten romlott, hogy a kilakoltatást 

hatóságilag kellett elrendelni. Így a hajléktalanok száma tovább szaporodott, a túl-

zsúfoltság növekedett.  

1925-ben a nyugati városrész szabályozása és a nagyarányú munkanélküliség eny-

hítése érdekében megkezdődött Köntzey Ferenc műszaki tanácsos tervei szerint a 

Tarján patak új medrének kialakítása, mely során az új patakmedret a terület közepé-

ről a vasúti sínek mellé helyezték át, így megkezdődhetett az ún. új telep kiépítése, 

ami enyhített a fennálló lakásínségen.208 Ez a város észak-nyugati részén a régi vásár-

tér és a Luby-birtok területén épült meg 1926-29 között. Itt épült fel számos közhiva-

tal, többek között a városi rendőrkapitányság, járásbíróság, csendőriskola, reformá-
                                                        
206 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 6244/1923. 
207 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3153/1923. 
208 Salgótarján történelmi kronológiája. szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996. 96. p. 
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tus templom, az utcahálózat és a kertes, családias villák sora. Ezen a részen számos 

tisztviselő és értelmiségi lakott a Kolozsvári, a Tátra, a Losonci, a Liget és a Kézsmár-

ki utcában és a Kassai soron. A belügyminisztérium ebben az évben 6,2 milliárd ko-

rona külföldi kölcsön felhasználását engedélyezte a városnak, melyet a két patak ren-

dezésére, szükség és magánlakások építésére használtak fel.209 A bethleni konszolidá-

ció tehát lokális léptékben is jól látható volt. 

1936-ban a város képviselőtestülete altiszti lakások építéséről döntött, melynek 

munkálatainak elvégzésére versenytárgyalási hirdetményt adott ki. 25 ajánlat érke-

zett a felhívásra, külön-külön a földműves, tetőfedő, kőműves, asztalos, bádogos, la-

katos, mázoló, vízvezeték és villanyszerelési munkálatokra, melyekből kilencet fo-

gadtak el.  

Mindezen építkezések nem oldották meg a lakáskérdést. Maradt még egy lehető-

ség, a családi házak építése, legalábbis azoknak, akik anyagilag megengedhették ma-

gukat. A földbirtokosok, a jó üzlet reményében elkezdték felparcellázni a földjeiket. 

Szilárdy Ödön földbirtokos 121 parcellát adott el, összesen 15 hold 200 négyszögöl 

földet 41 ezer 160 pengőért. A Luby család földjeire is szüksége volt a városnak, mi-

vel az újtelepen nem volt telek az óvodának és az iskolának sem, valamint az úttest 

sem volt elég széles. 800 négyszögöl területet kért a város erre a célra a családtól díj-

mentesen, azonban a család nem teljesítette a kérést.210 

A parcellázások eredményeképpen azonban kislakástelepek nőttek ki a földből, 

igaz, nem a városrendezés szempontjából legkedvezőbb területeken, hanem azokon 

a földeken, melyeket a földbirtokosok hajlandóak voltak kártérítés ellenében felaján-

lani. Így jött létre a fentebb már említett új telep, majd az acélgyártól északra fekvő 

Szent-Ferenc telep, de kis házak épültek az Salgótarjáni Bányász Torna Club sportte-

lepén túl, a Siketárnyék és az Öreg Józsefi telep között a Gizella téren, a Karancs út-

cával párhuzamos Kővár utcában, a város délnyugati részén az ún. Szentgyümölcsi 

dűlőben, a Külső pályaudvartól délre a Nagycsáté és Üresvölgy közötti völgyben. A 

legnagyobb „lakótelep” a déli katolikus templom felett emelkedő Papberek dűlőben 

                                                        
209 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3153/1925.  
210 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 4476/1939., 10631/1937.  
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a Szilárdy-parcellázás nyomán épült meg. Nem meglepő hát, hogy 1938-ban 49 új út-

ca várt elnevezésre, a házak pedig számozásra.211 

A közművesítés azonban a korszakban rendezetlen maradt. A vizet 500 talajvízkút 

biztosította, a 18 ezer főt számláló lakosságból 15 ezer nem volt ellátva vezetékes víz-

zel. 1928-ban elkészült egy csatornázási terv, melynek megvalósítása 1 millió 200 ezer 

pengőbe került volna. Pénz hiányában a terv megvalósítása elmaradt, a kérdés meg-

oldása 1941-ig váratott magára.  

Hasonlóan nagy probléma volt, hogy sokáig elhúzódott a telepek villanyárammal 

való ellátása. A Hungária Villamossági RT kijelentette, hogy a telepek világítási háló-

zatba való bekapcsolása olyan tetemest kiadást jelentene, ami nem állna arányban a 

várható bevételekkel. Így a villamosítás is évekig elhúzódott. 

Az 1941-ben cselédet tartók adatait összevetve az 1941-es népszámlálási ívekkel, 

mintegy 254 fő adatait sikerült beazonosítani. A lakások tulajdonosait nézve a követke-

ző adatokat kaptuk:212 

 

A cselédtartók lakásainak tulajdonjoga az 1941-es népszámlálási ívek alapján 
 

Tulajdonos fő Tulajdonos fő 

a cselédtartó 26 Bányakórház 1 
más magánszemély 159 Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 24 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár 1 Magyar kir. Honvéd Kincstár 6 
Főszolgabírói Hivatal 2 Magyar kir. Bányakapitányság 2 
Hungária Villamossági Rt. 1 Magyar kir. Pénzügyminisztérium 3 
Izraelita Hitközség 2 Római Katolikus Főplébánia 2 
  Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt. 25 

 

A cselédtartók tehát alig valamivel több, mint 10%-a rendelkezett saját tulajdonú 

lakással. 27%-uk pedig a munkáltatója által nyújtott lakásban lakott. A fennmaradó 

túlnyomó többség pedig magánszemélytől bérelt lakásban lakott. A saját lakással bí-

rók közül a foglalkozásukat tekintve a legtöbben kereskedők, mintegy 9-en voltak. 

De volt köztük 5 iparos is. Az értelmiségiek közül csak egy orvost, egy ügyvédet, két 

                                                        
211 Salgótarján története. szerk.: Szabó Béla. Salgótarján, 1972. 236. p. 
212 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai – 1941. évi népszámlálás, 

szám nélkül 
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tanárt, egy mérnököt és két tisztviselőt találunk. De képviseli még magát egy bank-

igazgató, és egy építkezési vállalkozó is. A többieknek nem ismerjük a foglalkozását.  

A polgármester pedig, bár volt saját lakása, de a város által biztosított szolgálati la-

kásban lakott, sajátját pedig kiadta egy szintén cselédtartó államrendőrségi detektív-

nek. A ház a Karancs utca 22. szám alatt állt a cselédnyilvántartó kartonok szerint. 

Visszaemlékezéseiben a következőket írta róla a polgármester: „Az utcáról nézve je-

lentéktelen külsejű ház a belsejében végzett átalakításokkal egy négyszobás modern 

és tágas lakássá lett restaurálva központi fűtéssel, minden kényelemmel.”213 

 

 

18. kép. A polgármester felesége az 1920-as években a Karancs utcai ház kertjében.214 

Jól mutatják a nem túl rózsás helyzetet a tanárok lakásviszonyai. Bár a város 1927-

28-ban 19 ezer pengőt fordított a tanügyi intézmények és tanítói lakások felújítására, 

a tanárok lakásviszonyai igencsak elmaradottak voltak.215 1923-ban például a városi 

elemi iskolai tanítók közül kettő a tanítói irodában lakott, négy többgyermekes tanár 

                                                        
213 Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesterének visszaemlékezései. Nógrádi 

tudománytár 3. szerk.: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2012. 110. p. 
214 Forrás: http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12 Letöltés 

ideje: 2015.02.23. 
215 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 57/1929. 
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egyszobás lakásokban élt, egy fő saját lakásában, egy pedig szüleivel élt. Gazdy Gi-

zella állami elemi iskolai tanárnő például lakásának konyhájában csak téli ruhába fel-

öltözve tudott házimunkát végezni, annyira vizes és kifűthetetlen volt a lakása. Ké-

relmezte konyhája ablakának kettős ablakkal való kicserélését, valamint a cement pa-

dozat szigetelését, mert nagyon hideg volt miatta a lakás. Kérvényében azt is meg-

említette, hogy háztartási alkalmazottja nem tud a konyhában aludni a hideg miatt. 

Sajnos nem derül ki a levélből, hogy hol aludt a cseléd cselédszoba híján. A lakásról 

még az derül ki, hogy 1909-ben épült, de azóta sem festették le sem az ablakokat, sem 

az ajtókat. Szeretett volna az ablakokra rolókat, rolettákat is, valamint kicseréltetni az 

elkorhadt deszkapadlót. A vakolat is hullott, valamint elavult volt a lakás fűtése és a 

tűzhelye is. A lakás karbantartása és javítsa végül is megtörtént egyéb iskolai felújítá-

sokkal egyetemben. 

A polgári leányiskola tanárai valamivel jobb helyzetben voltak, szoba-konyhás, 

kamrával ellátott otthonaik voltak. Ennél sokkal jobb körülmények között éltek az 

acélgyári és bányatársulati iskolák tanítói, tanárai. Jellemzően ez a réteg volt az, 

amely tudott cselédet tartani. 

1929-ben készült el a város első bérháza, melyet a volt járásbíróság épületéből ala-

kított ki a Kilczer–Vehovszky építőipari vállalkozás. Az épület két háromszobás és 18 

kétszobás lakásból állt, mindössze két fürdőszobával.216 Ezekben a lakásokban több 

cselédtartó is lakott, többek között maga a vállalkozó, Kilczer Béla is. A másik Kilczer 

bérházban a Fő utca 214. szám alatt pedig 18 cselédtartó lakott.   

A fentebb említetteken kívül a város következő részein voltak találhatóak a cseléd-

tartók otthonai: 

A várostól Karancsalja község felé tartó Karancs utcában és a vele párhuzamosan futó 

Kővár utcában is számos cselédtartó lakott. A korszakban erre is számos lakóház épült.  

A Fő utcáról keletre nyíló Pécskő utca is számos cselédtartónak adott otthont, bár 

ez a város „sötétebb negyedei” közé tartozott az utca végi hegyen található putrik 

miatt. 1931-ben a Pécskő patakot befedték és szép széles, egyenes utcát építettek jár-

dával, kövezett úttal és fásított-füvesített sávval.217 

                                                        
216 Salgótarján története. Salgótarján Városi Tanács VB. Salgótarján, 1972. 220. p. 
217 Salgótarjáni Új Almanach. Salgótarján, 1997. 125. p. 



 104 

A város északi részén épült meg a Horthy Miklós laktanya épületcsoportja 1922-24 

között Molnár Miklós építész tervei alapján. Az ezt körülvevő épületcsoport adott 

otthont a cselédet tartó katonatiszteknek. 

Majd háromszáz cselédtartó lakott a Fő utcán, túlnyomó részben kereskedők és 

iparosok, akiknek műhelye vagy boltja a lakás része volt. A fő utcáról leágazó kisebb 

útcák (Menház utca, Régiposta utca, valamint a Fő utcán található Erzsébet tér is szá-

mos cselédtartó házának adott helyet.  

Milyen volt ezeknek a lakásoknak a berendezése? Sajnos rendkívül kevés forrás 

maradt, ami ezt feltárná számunkra. A hagyatéki leltárak közül csak két cselédtartóé 

lelhető fel a polgármesteri iratok között, az egyik Reguly Lajos fentebb már említett 

állatorvosé. Fényképes forrás pedig csak a fentebb bemutatott Pántyik Árpád acél-

gyári főmérnök lakásáról maradt fenn. 

A cselédtartó háztartás anyagi kultúráját részletesebben bemutatandó, felsorolom 

a hagyatéki leltárban található ingóságokat: bútorokat, ruhákat, nem térve ki a kész-

pénzhagyatékra:  

 

Reguly Lajos városi állatorvos hagyatéki leltára – 1939 

 

5. csoport – Bútorok stb.: 
 

1. 2 drb bőrkarosszék és bőrdívány (nagyon használt, rongyos)   50 P 
2. 1  „  régi kredenc      60 P 
3. 1  „  kis asztal régi majolika állólámpával (ernyője rongyos)   25 P 
4. 1  „  függő faragott facsillár (zöld arany és függőcsillár falikar)  20 P 
5. 1  „  festett íróasztal      10 P 
6. 1  „  fehér műszerszekrény és fehér szerszám láda    30 P 
7. Különféle használt állatorvosi műszerek     50 P 
8. 1  „  hármas szétszedhető előszoba szekrény    20 P 
9. 1  „  villany varrógép      250 P 
10. 1  „  írógép       100 P 
11. 67 kötet különböző könyv részben kötve, részben fűzve,  

18 állatorvosi könyv kötve, és u.a. 30 dr. fűzve    42 P 
12. 1 drb. Fényképezőgép      20 P 
13. 1  „  előszoba függőlámpa      3 P 
14. 1  „  festett előszoba lóca 3 diván párnával    2 P 
15. 1  „  kis zsúrasztal      5 P 
16. 1  „  thonett szék      4 P 
17. 2  „  nagyobb szobai szőnyeg       27 P 
18. 2 „  rongyos szőnyeg padláson, értéktelen 
19. 11 „  kép (2 előszobában), szülők és gyermeke képe    40 P 
20. 12 „  függöny (6 drb. Előszobai, 6 drb. Ebédlői vitrázs)   3 P 
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21. 6  „  hamutartó      0.60 P 
22. 1  „ kék porcelán váza      2 P 
23. 1  „  ételhordó      1 P 
24. 1  „  szőttes szőnyegvédő      2 P 
25. 1  „  bőrönd, és 2 drb orvosi bőrtáska     6 P 
26. Konyhai felszerelés: 1 cseléd ágy, 1 konyhaasztal  

és 2 stelázs az éléskamrában       6 P 
27. a padláson 1 virágállvány      1 P 
28. a pincében 1 mangorló      5 P 
29. a kertben 1 kerti asztal 2 székkel     5 P 
30. 6 borospohár, 1 boros csiszolt palack, 1 vizes kancsó   2.40 P 
     Összesen:  792 P 

 

6. csoport – Drágaságok, ékszerek: 
 

1. 1 drb.  aranyóra      150 P 
2. 1  „  aranylánc hiányos, 2  arany láncszem külön    35 P 
3. 1 pár arany kézelőgomb      70 P 
4. 1 drb. aranyzsuzsu óraláncra való     5 P 

     Összesen:  260 P 
 

7. csoport – Ruhaneműek (testi és egyéb fehérneműek, ágyneműek, stb.): 
 

1. 1 dunyha, 3 párna      30 P 
2. rövid bőrkabát       12 P 
3. zöld loden       2 P 
4. esőköpeny       5 P 
5. tavaszi kabát       25 P 
6. téli kabát       80 P 
Munkaruha       5 P 
7. 9 felsőruha       90 P 
8. 9 pár cipő, 1 pár kalucsni      50 P 
9. 2 pár használt csizma      20 P 
10. Katonablúz, 2 lovaglónadrág 
Sapka és kard szíjjal      30 P 
11. 30 ing, 12 alsónadrág, 30 zsebkendő, 10 pár zokni    38.30 P 
12. 4 párnahuzat, 2 dunnahuzat, 2 paplan, lepedő,  
      12 törülköző, 3 abrosz, 3 szalvéta, 4 tálcakendő    15 P 
13. 1 rossz paplan       1 P 
     Összesen:   398.30 P 

 

8. csoport – Gazdasági felszerelések 
 

1 pár kettős lószerszám, megvette az özvegy édesanyja    80 P 
1 drb. Egyes lószerszám teljesen felszerelve           75 P 
2 kantár       22 P 
1 nyereg hiányos felszereléssel, kantárral     40 P 
     Összesen:  217 P  
   Mindösszesen ingóság:  1667.3 Pengő 

 

A hagyaték részét képezte egy ingatlan is, a Székely út 3. szám alatt álló ház, mely-

ben a háromtagú család a cselédlánnyal élt. Ennek értékét 16000 Pengőben állapítot-

ták meg. 
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A listából látszik, hogy az egyes tárgyak külső jellemzőit nem részletezték, vagy 

maximum egy jelzővel pontosították a beazonosíthatóság érdekében. Ez viszont szá-

munkra azzal jár, hogy nem tudunk teljesen pontos képet kapni a korabeli minden-

napokban használt tárgyak és ruházat külsejéről. Az adott tárgy értéke azonban utal-

hat rá, hogy mindennapi használatban volt-e, vagy inkább reprezentatív, vagy tezau-

ráló funkciója volt. Ebben az esetben látjuk, hogy a város állatorvosa nem túl értékes, 

hanem a mindennapi élethez szükséges bútorokkal, eszközökkel berendezett lakás-

ban élt, melyben a legértékesebb tárgy a varrógép, az írógép, valamint az arany zseb-

óra voltak. A varrógépet feltételezhetően második felesége, a férje halálakor 35 éves 

Reguly Lajosné, sz. Pock Aranka használhatta, míg az írógép az állatorvosi munka 

adminisztrálásához volt szükséges. Az arany zsebórának leginkább reprezentatív 

funkciója lehetett.  

A másik hagyatéki leltár dr. Radetzky István ügyvédé, akit fentebb már szintén 

említettünk.218 Az ügyvéd a Tátra utca 92. szám alatt lakott egy háromszobás házban. 

Ennek értékét nem ismerjük, mivel hiányos a hagyatéki leltárt tartalmazó akta.  Az ő 

hagyatékát is részletesen bemutatom a leltár alapján, hogy látni lehessen, voltak jócs-

kán különbségek a cselédtartó háztartások között: 

 
dr. Radetzky István ügyvéd hagyatéki leltára – 1941 

 
A belső kombinált szoba:219  
 

1. 1 drb. sezlon, 1 vörös színű pokróc plüss takaróval    30 P 
2. 1 kis diván, 3 foutel szürke plüss borítással     20 P 
3. 2 ülőke       2 P 
4. 1 kombinált szekrény      150 P 
5. 7 drb. perzsa szőnyeg és 1 falvédő      500 P 
6. nagy dívány, nagy díványpárna 3 drb.     6 P 
7. 2 drb. Perpetuum vaskályha, használt     40 P 
8. 1 ruhaszekrény       5 P 
9. konzul tükör asztalkával      20 P 
10. 1 kézi álló villanylámpa      10 P 
11. Kalmár sétáló nőt ábrázoló olajfestmény fekete rámában   30 P 
12. Kalmár vadászt ábrázoló fekete keretes olajfestmény    30 P 
13. Járosi bordó rámában levő örökhagyó arcképe    - 
14. Járosi parasztházaspárt ábrázoló feketerámás olajfestménye   20 P 
15. Vajda feketerámás erdőrészletet ábrázoló olajfestménye    20 P 
16. Németh falusi tájképet ábrázoló feketerámás   „    20 P 

                                                        
218 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5523/1941. 
219 A dőlt betűvel szedett szöveg csak a piszkozatban található, a végleges leltár nem tartalmazza. 
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17. 4 drb. kis rézkarc       10 P 
18. 1 drb. csillár       15 P 
19. 1 drb. virágállvány virággal      2 P 
20. Csipkefüggöny, 4 vitrázs      5 P 
21. 1 drb. toalett asztal terítővel      2 P 
22. 1 drb. 4 párnás rekamié 
        

A középső, úri szobában a következő ingóságok találtattak: 
 

23. 3 fotel, bordó szinű, fehér csíkozatú     100 P 
24. 3 drb fotel vörös huzatú      50 P 
25. 2 drb. kis fotel       30 P 
26. 1 drb. csipkefüggöny stórkészlet      20 P 
27. 1 politurozott asztalka      25 P 
28. 1 drb. könyvszekrény 5 polccal, különböző könyvekkel    50 P 
29. 2 drb. Sziráki-féle aranykeretű olajfestmény  
(egyik csendélet, másik két kis macska)     60 P 
30. Nógrádi aranykeretű erdőrészlet festmény      80 P 
31. Női akt olajfestmény aranykeretben     40 P 
32. Szentgály féle virág csendélet, arany keretben    20 P 
33. 4 kis kép       25 „ 
34. Háromágú üvegcsillár      40 „ 
35. 1 drb. Ács-féle aratómunkást ábrázoló aranykeretű olajfestmény   20 „ 
36. 5 drb. diványpárna      20 „ 
37. 5 drb. dísz hamutartó      10 „ 
38. egy rossz rádió készlet      30 „ 
39. 1 drb. ablakfüggöny      30 „ 
40. 4 drb. kép       5 „ 
41. 2 drb. irodai íróasztal      20 „ 
 

Az ügyvédi irodában talált ingóságok: 
 

42. 1 drb álló íróasztal      20 „ 
43. 1 drb. Wertheim szekrény      150 „ 
44. 1 drb. könyvállvány 3 polccal, jogi könyvekkel    100 „ 
45. 1 drb. Royal írógép asztalkával      50 „ 
46. 1 drb. levélmérleg      11 „ 
47. 2 drb. fehér virágállvány      2 „ 
48. 2 drb. karosszék       5 „ 
49. 4 drb. szék       10 „ 
50. 1 drb. ügyvédi oklevél rámával      ---- 
 

Az előszobában talált ingóságok: 
 

51. 4 drb. szék, 1 asztal, fonott kerti garnitúra     10 „ 
52. 1 drb. fehér akasztós szekrény alul fiókkal     15 „ 
53. 2 drb. fali kis ruhafogas      2 „ 
54. 1 drb. vörös keretű, nőt ábrázoló gobelin     5 „ 
 

A konyhában talált ingóságok: 
 

55.1 drb fehér konyhapad      2 „ 
56. 1 drb. bordó kókusz futószőnyeg      3 „ 
57. 1 drb. őztrófea       2 „ 
58. 1 drb. konyhaszekrény fiókkal, régi typusu     5 „ 
59. 1 konyhaasztal       2 „ 
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60. 2 drb. hokkerli, 1 sámli és 2 konyhaszék     5 „ 
61. 1 drb. vasmosdó, 1 lavór, 2 kancsó, 1 vizesveder    5 „ 
62. 1 rézmozsár, 1 tizedesmérleg és 1 kávédaráló     9 „ 
63. konyhaedények, 10 tál, 1 zománctál, 3 lábas, fedők stb.    3 P 
64. 1 Wekker óra       1 „ 
65. 1 összecsukható ágy      1 „ 
66. 1 gyurótábla       1 „ 
 

67. 1 fegyverállvány: 2 drb. kétcsövű vadászfegyver, 2 drb. egycsövű flobert 
       5 drb. párbajkard tokkal, 2 drb. vivókard tok nélkül, párbaj felszerelés, 
       2 vadásztáska, 1 revorver, 1 termosz220     200 P 
    Összesen:  2450 P 
 

Belív a VII. csoporthoz. Ruhaneműek. (stb.) 
 

1. 7 öltözet ruha       35 P 
2. 1 rövid télikabát       10 P 
3. 1 tavaszi kabát       20 P 
4. esőköpeny       5 „ 
5. 1 drb. esernyő       2 „ 
6. 3 pár kesztyű       10 „ 
7. 1 utazóbunda széjjelszedve, szőrmegallér és szőrmeujj, használt   20 „ 
8. 21 drb. férfiing       21 P 
9. 2 drb. paplanhuzat       10 P 
10. 3 lepedőhuzat       10 P 
11. 2 nagypárna huzat      10 P 
12. 2 kapric       2 „ 
13. 6 drb. konyharuha      3 „ 
14. 5 drb. törülköző       2 „ 
15. 26 drb. zsebkendő      13 „ 
16. 10 drb. alsónadrág      10 „ 
17. 2 pár férfiharisnya      1 „ 
18. 3 drb. abrosz       3 „ 
19. 5 falvédő       2 „ 
20. 13 drb. szalvéta       2 „ 
21. 6 drb. nyakkendő       5 „ 
22. 1 drb. asztalterítő       2 „ 
23. 50 drb. puha férfigallér      10 „ 
24. 1 párna, 1 paplan, 1 nadrág, 1 kabát, 1 mellény, 1 házikabát, 3 zsebkendő  20 „ 
25. 1 hosszú fekete télikabát      20 „ 
26. 4 pár férficipő       20 „ 
27. az 5. rovatból tévedésből kimaradt állóóra     10 „ 
28. 1 kis üvegállvány       5 „ 
29. 13 drb. díszes vizespohár      2 „ 
30. 1 söröskorsó, 4 pálinkáspohár, 1 sörös és 1 pálinkásüveg, összesen  2 „ 
    Összesen:   287.-  
 

    Mindösszesen: 2737 pengő   
 

                                                        
220 Ez a tétel a piszkozaton az úri szoba alá van sorolva. 
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A tisztázatból ismeretlen okból kimaradt, de a piszkozatban még szereplő tárgyak érték nélkül: 

 

1 drb. kidolgozott rókabőr 

12 személyes régi ezüst evőkészlet tokban 

1 japán 6 személyes teáskészlet 

1 6 személyes herendi mokkakészlet 

6 darab ezüst talppal bíró színes üveg likőrös készlet ezüst tálcával 

1 hat személyes kék szegélyű kávés abrosz szalvétával 

1 darab ezüst cigaretta tárca R.I. monogrammal ellátva 

1 üvegbúrában márvány talpon lévő kis álló óra 

 

Első olvasásra is látszik, hogy Reguly Lajos lakásával szemben ez egy gazdagab-

ban, több bútorral és dekorációs tárggyal berendezett ház volt. Számos kép, fest-

mény, metszet, gobelin díszítette a falakat, gazdagabban volt bútorozva, sok értékes 

szőnyeggel. Az étkezéshez használt tárgyak – az elnagyolt leírás ellenére is – igénye-

sebbnek tűnnek, mennyiségük is jóval nagyobb. A lakáson belül volt az ügyvéd 

munkahelye, méghozzá a harmadik szobában, a munkához szükséges eszközökkel 

(írógép, levélmérleg, széf) és bútorokkal felszerelve. Az ügyvéd hobbi vadász lehe-

tett, bizonyítják ezt a felsorolt fegyverek és vadászeszközök. Az első világháborúból 

mint főhadnagy szerelt le, talán innen eredt fegyverek iránti érdeklődése. Mint meg-

annyi értelmiségi a városban, ő sem salgótarjáni születésű volt221. A ruházatot felso-

roló lista is mutatja, hogy az ügyvéd jobb körülmények között élt, mint a városi állat-

orvos. A feldolgozott kartonok közt kikeresve az adatait, a következő táblázatot kap-

juk a nála munkát vállaló házicselédekről: 

 

Dr. Radetzky István ügyvéd háztartási alkalmazottai 1927-1940 
 

Háztartási alkalmazott 
neve 

életkora 
Munkábalépés 

dátuma 
Kilépés dátuma 

Ledolgozott 
hónap 

Takács Mária 13 1927.11.15 1929.02.22   15,50 
Varga Anna 21 1928.01.01 1939.12.31 146,07 
Géci Mária 17 1929.02.24 1929.03.05     0,30 
Domoszlai Erzsébet 25 1929.03.08 1929.06.01     2,83 
Pete Teréz 19 1929.06.02 1929.07.01     0,97 
Tratkucz Julia 41 1929.08.04 1929.09.14     1,37 

                                                        
221 Dr. Ladányi Miksa: Nógrád és Hont vármegye. Budapest, 1934. 335. p. 
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Gugyela Margit 16 1929.10.06 1929.11.01     0,87 
Gugyela Julianna 15 1929.11.08 1930.01.24     2,57 
Szenográdi Rozál 17 1930.01.24 1930.12.05   10,50 
Hancsák Emilia 31 1930.12.05 1931.01.09     1,17 
Ihracska Ilona 18 1931.01.26 1936.06.16   65,60 
Révai Katalin 20 1931.02.01 1931.02.18     0,57 
Révai Margit 25 1931.10.01 1931.10.15     0,47 
Pászti Mária 25 1931.11.07 1932.02.01     2,87 
Helin Ilona 20 1932.02.02 1932.05.24     3,73 
Pál Julia 21 1932.05.24 1933.05.01   11,40 
Szenográdi Rozál 20 1933.05.01 1934.04.01   11,17 
Sándor Rozál 23 1934.05.01 1934.10.01     5,10 
Ruzsinszki Szerén 21 1935.03.01 1935.07.31     5,07 
Helin Ilona 23 1935.11.18 1936.09.08     9,83 
Dlehány Mária 22 1936.09.16 1937.02.12     4,97 
Nagy Mária 19 1937.02.16 1938.10.07   19,93 
Kovacsik J. 37 1938.12.01 1938.12.29     0,93 
Ifj. Mohácsi Lajosné 21 1939.01.09 1939.01.17     0,27 
Dlehány Mária 25 1939.02.16 1940.01.30   11,60 
 

Áttanulmányozva az adatokat, láthatjuk, hogy egyidejűleg nem csak egy cselédet 

tartott, hiszen Varga Anna folyamatosan 12 évig állt az ügyvéd alkalmazásában, míg 

mellette hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak a házban más cselédlányok is. A hagya-

téki ügy aktájában fellelhető egy levél, melyet Gusztáv, Radetzky bátyja írt Bajáról 

egy Pista nevezetű férfinak, aki valószínűleg a hagyatéki ügyet intézhette. Ebből a le-

vélből a következő derül ki: „Eszembe jutott, hogy a leltározásnál elfelejtettük bele-

venni, – ha csak Te később be nem írtad –, hogy a Pista öcsém szóbeli végrendelettel 

Varga Annának, a házvezetőnőjének 1.200 P-t hagyományozott, valamint néhány 

szobabútort (csíkos foteleket) és a konyhabútort.”222 

Az állandó cseléd tehát inkább igen megbecsült házvezetőnői státuszban volt a 

háztartásban, mellette pedig egy mindenes segíthetett a házimunkában. Ő lakhatott a 

konyhában leltárba vett összecsukható vaságyon. Így azonban felmerül a kérdés, hol 

volt a szálláshelye a házvezetőnőnek. Sajnos erre nem találunk választ a forrásokban. 

Végül az árvaszéki iratok közt lelhető fel Osztrovich Ödön magánzó, cselédtartó 

gondnokolt ingó és ingatlan vagyona, mely 1933. januárjában készült. Az ebédlő be-

rendezése hiányzik, mivel azt a gondnokolt neje hozta a házasságba. Mindazonáltal 

fontosnak tartom ennek a háztartásnak a bemutatását is. Több értékes tárgy volt ta-

                                                        
222 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5523/1941. 
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lálható a házban, elsősorban az értékes zongora, valamint számos festmény és egyéb 

lakásdekorációs tárgyak, így terítők, fegyvertartó, virágállvány: 

 
Osztrovich Ödön magánzó ingó vagyonleltár – 1933 

 
1. 1 szalongarnitúra, 2 kanapészék, 1 asztal     50 P 
2. 2 kézimunka falvédő szőnyeg      50 P 
3. szalon zöld szőnyeg      100 P 
4. 2 ablakfüggöny       25 P 
5. 5 gömbölyű és ovális gobelin kép arany kerettel    90 P 
6. csiszolt virágváza       15 P 
7. 1 olajfestmény (Hunyadi kép)      40 P 
8. csillár 5 égővel és 5 lámpabúrával      40 P 
9. sezlon takaró       20 P 
10. 8 különféle díványpárna      40 P 
11. 1 kis wertheim szekrény      10 P 
12. kis asztalokra való terítők      25 P 
13. 4 különféle festmény kerettel      20 P 
14. Weudel féle zongora      400 P 
15. 2 gömbölyű kis terítő      50P 
16. 1 gobelin tájkép       50 P 
17. Kluiga gramafon 16 lemezzel      60 P 
18. Redőnyös íróasztal       40 P 
19. 1 nád garnitúra: kanapé, 2 fotel, 2 szék, állólámpa, asztal   60 P 
20. fali inga óra       25 P 
21. fali fegyvertartó       10 P 
22. 1 rossz szőnyeg       7 P 
23. 1 virágállvány       12 P 
24. 1 kis faliszőnyeg       10 P 
25. 2 előszobaszekrény      5 P 
26. 14 kötet Tolnai világlexikon      10 P 
   Összesen :   1207 P 
 

A magánzó tulajdonában volt még négy beltelek ingatlan, valamint egy beltelek, 

házzal, melyek értéke összesen 10.250 P-ben lett megállapítva. Valószínűleg házbér-

ből élt. 

Ezek a leltárak azt mutatják, hogy a cselédtartók háztartásában megjelennek a szó-

rakozáshoz, kulturálódáshoz, kikapcsolódáshoz használatos tárgyak, például a gra-

mofon, a zongora, a rádió, a lexikonok, könyvek és igény van a dekorációra és a ké-

nyelemre is. 

Lássuk, mik is voltak az elvárások egy középosztálybeli lakással-háztartással 

szemben, mit tartottak ideálisnak? Ezt jól tükrözi a korabeli középosztálybeli lányok-
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nak írt tankönyv A lakás című fejezete:223 ebben kiemelik, hogy első szempont az 

egészségesség, vagyis legyen egy lakás világos, tiszta, száraz, tágas, jól szellőztethető 

és fűthető, érje sok napfény. A padló legyen parkettás – mert az könnyen tisztítható 

és csinos. A lakásnak legalább két szobája legyen, tágas mellékhelységekkel. A két 

szoba közül a nagyobbik legyen a gyerekekkel közös hálószoba, a másik pedig a nap-

pali. Ha három szobás a lakás, a harmadik szoba vagy a gyerekszoba, vagy az ebédlő 

legyen. A bútorozásra a következő javaslatot olvashatta a leendő családanya: „Bevá-

sárlás előtt sok üzletet, kiállítást nézzünk meg, tájékozódjunk a bútorok minőségéről, 

áráról stb. A látottakat egyeztessük össze a berendezésre szánt pénzösszeggel, laká-

sunk nagyságával, társadalmi helyzetünkkel, ízlésünkkel és csak ha mindent jól meg-

fontoltunk, akkor vásároljunk. (…) A középosztálynál igen elterjedt a furnérozott pu-

hafabútor.” A hálószoba berendezéséhez ágyakat, tükröt fiókosasztalkával, fehérne-

mű és ruhaszekrényt, lámpát, és fürdőszoba hijján mosdókészletet álvánnyal java-

solt. A nappali szoba ideális berendezése az ablak közelében elhelyezett íróasztalból 

és varrógépből, a szoba közepén álló asztalból és székekből, tálalószekrényből, egy-

két karosszékből, könyvszekrényből és díványból állt. Itt fogadták a vendégeket és itt 

étkeztek, ha nem volt külön ebédlő. A lakás díszítésénél a kevesebb néha több elve 

szerint egyszerű, fehér vagy világos színű falat, néhány szőnyeget, képeket, függönyt 

és cserepes virágokat ajánlott a könyv. Az asztal, a tálaló, esetleg zongora díszítésére 

magyaros kézimunkákat javasoltak. Külön ebédlő díszítésére az üvegszekrényt (vit-

rint) tartották megfelelőnek, de csak abban az esetben, ha valóban értékes ezüstöt, 

üveg- és porcelántárgyakat tudtak beletenni. A konyhát taglaló alfejezet az ideális 

konyhát könnyen szelőztethetőnek, világosnak és tágasnak írja le, könnyen tisztítha-

tó mozaik vagy kőlappal a padlón. A főzést-sütést fa- vagy gáztűzhelyen végezze a 

család, a konyhaszekrényben tárolandóak az edények, konyhaeszközök és gépek. 

Ezen kívül legyen egy konyhaasztal a munkához, esetleg egy-két szék, láda a tüzelő-

nek, szemetesláda, vízvezeték nélküli konyhában vizes edény deszkapaddal, moso-

gatóállvány. Városi lakásokban már lehetséges a kétrekeszes mosogatómedence lefo-

lyóval, hideg- és melegvíz-csappal. A mellékhelyiségekre áttérve, a tankönyv a kam-

                                                        
223 Dr. Jaszovszkyné Bárány Erzsébet: Háztartási és nevelési ismeretek a polgári leányiskolák IV. 

osztálya számára. Budapest, 1928. 
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rával folytatja, mely szellős és száraz legyen, polcokkal és ládákkal az élelmiszerek-

nek. Ha van fürdőszoba, padlója szintén könnyen tisztítható mozaik, cement vagy 

kőlap legyen, fala csempézett vagy olajfestékkel festett. A fürdőkád elé a háziasszony 

teríthet farácsot, gyékényt, gumiszőnyeget vagy linóleumot, a falra pedig szekrénykét 

a tisztálkodó szereknek és az elsősegélyhez szükséges dolgoknak. Az előszoba ideális 

berendezése minimális, szükségesnek ruhafogast, kefefiókot, ernyőtartót és futósző-

nyeget tartottak. A cselédszoba van megemlítve végül: mely berendezése a vaságy, 

mert az könnyebben tisztítható, valamint szekrény, szék, tükör és mosdóállvány.  

Végül az alábbi képen közölt lakás alaprajzához a vonatkozó iratanyagot szeret-

nénk ismertetni  dr. Vilmon Gyula salgótarjáni lakos családi házáról.224 Dr. Vilmon 

Gyula 1932. április 10. és 1939. február 2. között volt városi tiszti orvos. Ezután elköl-

tözött a városból, mivel kinevezték Pozsony és Nyitra vármegyék megyei tiszti orvo-

sává. A tervrajzhoz részletes műszaki leírás tartozik. A Tátra utcai házat Krompecher 

László budapesti építészmérnök tervezte négy szobával és egy plusz cselédszobával. 

Az alaprajzra nézve jól látszik, hogy jól átgondolták a szobák elrendezését: a négy la-

kószobát a lehető legjobban elszeparálták a konyhával, a kamrával és a fürdőszobá-

val a lakás jobb sarkába eső, a kamra és a konyha mellé tervezett cselédszobától. 

Több oldalon keresztül, pontokba szedve, beárazva fejtették ki a föld, kűműves, be-

ton, vasbeton és elhelyezőmunkákat, a szigetelést, burkolást, asztalos, lakatos, üve-

ges és mázoló munkákat, ácsolást, redőnyözést, villanyszerelő munkákat. Nagy, két-

helyiséges pincét is terveztek a tüzelőnek és tárolásra egyaránt. A burkoló munkák 

közül kiemelném a VIII. 6. pontot, mely csempeburkolatot ír elő a fürdőszobában és a 

konyhai berendezési tárgyak körül, mintegy 19 m2-en, 332,50 pengő értékben. Az ács-

munkák között szerepel a IX. 4. pontban a cselédszoba hajópadlójának készítése: 

„8/8-as párnafákra fektetett nutféderes 10 cm széles 24 mm vastag padlóval, székléc-

cel, felgyalulva, teljesen készen”, 31 pengő értékben, mintegy 6,20 m2-en. Vagyis a 

cselédszoba nagyjából 2x3 méteres területű lehetett. Az asztalos munkák közül emlí-

tésre méltó az impozáns bejárati ajtó: 1.20x2.30 m méretű, kétszárnyas bejárati előszo-

baajtó, 2 db nyitható szellőző szárnyal, ajtóbetét ráccsal, borovifenyőből, ornamens 

üvegezéssel, választott színű háromszori mázolással, szárnyanként 3-3 db 10 cm-es 

                                                        
224 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18719/1937. 
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diópánttal, tölgyfa küszöbbel, sárgaréz kilinccsel és címmel, Wertheim zárral, 220 

pengő értékben. A padlózómunkákból kiderül, hogy tölgyfahasábos parkettát tervez-

tek a házba hazai fából 1246 pengő értékben 89 m2-re a négy lakószobába. A lakószo-

bák ablakaira gördülö faredőnyt terveztek külső kőtoknyíláshoz szélesebb tölgyfa al-

sódeszkával, lucfenyőből. A cselédablakra vászonredőnyt terveztek jó minőségben és 

szabadon választott színben. A falakat mészvakolással készítették, a mennyezetet fe-

hér színűre tervezték, a falakat pedig választott színűre. Végül a villanyszerelői mun-

kákat sorolták fel, melyek a kor legmodernebb technikáját alkalmazták. 

 

 
19. kép. Dr. Vilmon Gyula lakásának alaprajza225 

                                                        
225 Forrás: Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18719/1937. 
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Összegzés 

Összefoglalva a harmadik fejezetben leírtakat, különös tekintettel az 1. számú alfeje-

zet alapforrásból nyert statisztikai adataira, így a 42. oldalon található 2. számú táblá-

zatra, látjuk tehát, hogy a kereső népesség mindösszesen 3,39%-a tartott cselédet 

1930/31-ben Salgótarjánban. Ez valóban igen alacsony arány és egy kifejezetten szűk 

polgárságra utal. Ez akár egybe is vághatna a Szabó Zoltán által leírtakkal, miszerint 

Salgótarjánban nem alakult ki polgárság. Ráadásul igen kevesen tartottak cselédet a 

hagyományos értelemben vett úri középosztály tagjai, hiszen a közszolgálat és szabad-

foglalkozás kategóriában dolgozóknak csupán 8%-a engedhette meg magának a cse-

lédtartást. Ez nagyságrendekkel kevesebb a budapesti cselédtartóknál, ahogy azt fen-

tebb láthattuk. Ugyanakkor azt is elfogadjuk, hogy a szűkülő, rosszabbodó anyagi le-

hetőségek még nem feltétlenül zárnak ki valakit a középosztály tagjai közül, ha egyéb-

ként műveltsége, iskolai végzettsége, életstílusa, kapcsolati rendszere oda sorolja.  

Megállapítottuk, hogy ugyanez a számarány a kereskedőket tekintve közel 14%, 

tehát majdnem a duplája, mint az előző foglalkozási ágban. Salgótarjánban tehát ők 

voltak abban az anyagi helyzetben, akik a leginkább megengedhették maguknak a 

cselédtartást, vagyis a polgárság igen jelentős rétegét képviselték.  

Ugyanezt támasztotta alá az 1. számú táblázat, hiszen mikor megnéztük a cseléd-

tartók foglalkozását önmagában, és azokat egymáshoz hasonlítottuk, láthattuk, hogy 

mindhárom évben, mikor metszeteket készítettünk (1931, 1936, 1941) milyen magas 

volt a kereskedő foglalkozású cselédtartók aránya – az első két esetben 40% körül 

mozgott, majd 30% körülre esett vissza a zsidótörvények miatt. Sőt, az első két évben 

arányuk 10%-kal haladja meg a közszolgálat-szabadfoglalkozás kategóriában dolgo-

zókét (a cselédtartók kb. 28%-a dolgozott ebben a kategóriában az első két vizsgált 

évben). 1941-re az utóbbiak 5%-kal megelőzték a kereskedőket a maguk 36%-val. 

Ezt is összehasonlítottuk budapesti adatokkal, ahol jól látható volt, hogy ott a köz-

szolgálat-szabadfoglalkozású cselédtartók jóval nagyobb arányban tartottak cselédet, 

mint a kereskedők.  
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Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy Salgótarjánban nagyságrendileg kevesebben 

tartottak cselédet, valamint a cselédként dolgozók aránya is alig több, mint a negyede 

a Budapesten cselédként dolgozó keresőknek. 

Mindennek ellenére azt azért nem állíthatjuk, hogy polgárság, mint olyan, Salgó-

tarjánban nem létezett, hiszen a város ipari jellegéből adódóan (a munkásság aránya 

ne feledjük, hogy 70% felett volt) igen nagy szükség volt a szolgáltató iparra, keres-

kedelemre, ráadásul a város hihetetlen ütemben fejlődött, ezt a köztisztviselők, az ér-

telmiség száma nem tudta követni még akkor sem, ha mint láthattuk, ők is folyama-

tosan telepedtek le ellátni a megnövekedett adminisztratív feladatokat, vagy épp ta-

nítani az újonnan épülő iskolákban, vagy ellátni a betegeket. 

Ráadásul miután számos egyéb forrás segítségével megvizsgáltuk a cselédtartók 

városban betöltött politikai-közéleti szerepét, az egyesületek életében való tevékeny 

közreműködésüket, életmódjukat, lakáshelyzetüket, gyermekeik iskoláztatását, anya-

gi-tárgyi kultúrájukat, elmondhatjuk, hogy bár kisvárosi keretek és lehetőségek kö-

zött, de polgári életet-életstílust követtek, nem különbözve ebben az országban más-

hol élő, talán szervesebb, átlagosabb fejlődésű városok polgáraitól. 
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IV. AZ ÉREM MÁSIK OLDALA – A HÁZICSELÉDEK 

1. A házicselédek tagozódása, munkaköre, társadalomban betöltött szerepe 

Visszakanyarodva a dolgozat bevezetőjében már megemlített definícióhoz, az alábbi-

akban pár gondolatban felvázoljuk a cselédség tulajdonképpeni feladatkörét és tago-

zódását. A cselédek társadalma lényegében életkor és munkakör szerint a következő-

képpen épült fel az általunk vizsgált korszakban, melyek meghatározták a bérezés 

módját és mértékét is:226 

A kisgyermek vagy csecsemő mellé, az anya tehermentesítésére és segítésére daj-

kát (dadát) fogadtak, ha pedig a tej elapadt, vagy nem tudott szoptatni az édesanya, 

szoptatós kismamát alkalmaztak. Őt a nehezebb munkáktól megkímélték, de az előb-

bi, úgynevezett szárazdajka cselédmunkát is végzett. Ha a dajka tovább szolgált, 

megfelelő képesítése vagy képessége volt hozzá, akkor nevelőnői szerepkört töltött 

be, s anyahelyettesként bántak vele. 

Középrétegbeli szülők 2–3–4 éves gyermekük mellé 10–12 éves iskolából kimaradt 

kislányt fogadtak peszrának (pesztrának, pesztonkának), aki részben anyahelyettes, 

részben játszótárs is volt. Ha megkedvelték, rendszerint ottmaradt cselédnek. Amíg 

csak a gyermek mellett foglalatoskodott, szálláson és élelmezésen kívül pénzt nem 

kapott, részleges cselédkedés mellett nagyjából fele bért fizettek neki. 

A cselédség legnagyobb részét tette ki a tulajdonképpeni cseléd, az úgynevezett 

mindenes háztartási alkalmazott, aki kora és gyakorlottsága szerint kerül más-más 

kategóriába. A 12–14 éves úgynevezett kisszolgáló még tanuló, amolyan háztartási 

inas, aki azonban szinte mindenféle munkát elvégez, szigorú ellenőrzés alatt van, de 

a szálláson és az ellátáson kívül csak fele bért kap. A serdülő és a felnőtt leány a 

nagyszolgáló, aki minden házi és ház körüli munkát elvégzett, vidéken esetenként 

kenyeret is sütött. Teljes fizetséget, ellátást kapott, szerencsés esetben külön kis cse-

lédszobában szállásolták el.  

A cselédek típusai közül ez képezte a többséget, a kívülállók elsősorban róla szól-

nak, illetve írnak. A huzamos ideig cselédkedő, főként a pártában maradt hajadon 
                                                        
226 Magyar Néprajz VIII. Társadalom 8-174. p. 
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neve öregszolgáló, aki felügyelet nélküli háztartási mindenes, tehetősebbeknél ház-

vezető, háztartásvezető lehetett. Nagypolgári, előkelő úri családoknál a cselédek egy 

része szobalány lett, aki nehéz testi munkát nem végzett, úrnője körül személyi, bi-

zalmi szerepet töltött be. A komorna cselédtársai felett állt, irányította azokat. Ennél-

fogva a cselédség arisztokratáinak számítottak, akik hazatérve magukkal vittek pol-

gári-úri allűröket, és otthon esetenként hangadókká, újítókká váltak. 

A női gazdacselédtől nem mindig lehet megkülönböztetni a tanyasi cselédet, aki-

nek legalább annyi házi, ház körüli munkája volt, mint kerti, illetve mezei. Rendsze-

rint nem egyedül, hanem férfi gazdacseléddel együtt szolgált, de társaival szemben 

olyan mindenes volt, aki külső-belső szolgálóként kétszeres terhet vállalt. 

Nagygazdák és úri családok házához alkalmanként bejáróasszony járt segíteni a 

háztartási munkában. Az ilyen idős, rendszerint megözvegyült asszony már nem la-

kott egy fedél alatt munkaadójával, nem kapott állandó fizetést, nagyobb munkák 

(vendéglátás, lakodalom, tor stb.) esetén alku szerint fizették. A család bizalmasa lé-

vén, szabad idejét is ott tölthette. 

Uraságoknál, városi nagypolgároknál és vidéki nagygazdák egy részénél külön 

szakácsnő intézte a család étkeztetését, bevonhatta konyhai munkára cselédtársait is. 

Többségük vénlányból, elvált vagy megözvegyült asszonyból lett, s ha esetleg ismét 

férjhez ment, önállósodva úgynevezett kifőző lett, munkahelyén maradva pedig ház-

vezetőnő.  

A férficselédek „arisztokratája” az uradalmiaknál a libériás (szoba-) inas volt, aki 

ura bizalmát élvezve, cselédtársainak parancsolhatott. Az úr személye körüli bizal-

mas szolgálattevő volt a lakáj és a női komornának megfelelő komornyik. 

A mezővárosi-tanyai udvaros és házőrző voltaképp „nyugdíjas” gazdacseléd, aki 

rendszerint feleségével együtt vigyázott a nem állandóan lakott épületre; etetés-itatás 

és sepregetés volt a munkájuk; szállást és élelmezést kaptak gazdájuktól. 

A házicseléd tehát a háztartási munkákban segített, munkáját a házban és az ud-

varon végezte. Belső cselédnek számított a szobalány, inas, bejáróasszony, mosónő is. 

Gazdáikkal bizalmasabb viszonyban voltak, mint az uradalmi cselédek, általában 

magasabb bért is kaptak. A dolgozat által tárgyalt időszakban a cseléd már bérmun-

kásnak számított, akinek munkaidejével a munkaadója rendelkezett. Származásukat 
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tekintve általában szegényparasztok voltak, akik azért mennek a városba dolgozni, 

hogy megkeressék a hozományra valót. Visszakerülve a falura a városi konyha, a 

polgári életforma és magatartás meghonosítói lesznek.  

A korszakban a legáltalánosabb a mindenes cseléd volt, ők képezik dolgozatunk 

tárgyát is. Miért volt ez a leggyakoribb? A cselédek kiskátéja jól megadja erre a vá-

laszt: „A mai nehéz viszonyok között a legtöbb család oly munkaerőt igényel, aki kö-

telességérzettel, tudással és lelkiismerettel egyedül végzi azokat a teendőket, ame-

lyekre azelőtt külön-külön szakácsnőt és szobaleányt fogadtak, sőt, még a gyermekek 

gondozása is részben őrá van bízva. A kisebb fizetések és nyugdíjcsökkenések szük-

ségessé teszik a háztartások egyszerűsítését. Nagyon sok esetben a család fenntartá-

sára nem elegendő egy kenyérkereső és így sokszor a ház úrnője is kénytelen a nap 

legnagyobb részét távol kedves otthonától, a hivatal, vagy az üzlethelyiség rideg falai 

közt tölteni. Mennyi sóhaj, elfojtott könny keresheti fel ezalatt a kényszerülve elha-

gyott családi szentélyt és a félve szeretett gyermekeket. Az önálló mindenes az, akire a 

munkaadója rábízza a házvezetést, a takarítást, főzést és gyermekgondozást (…).”227 

Itt kanyarodunk vissza a dolgozat elején említett korabeli szócikkekhez. A cseléd 

tehát már a két világháború között munkavállaló, aki bérért dolgozik. A munkával 

járó életmód – a családdal való közeli kapcsolat, együttélés azonban megkülönbözteti 

minden más munkától, így vizsgálata nem különíthető el a család intézményének 

vizsgálatától, a családon belüli funkciók, tevékenységek, interperszonális kapcsola-

tok vizsgálatától. A cseléd tehát a család életének része, de nem tagja a családnak. A 

családfő a munkaadója, de egyben paternalista függésben is él tőle. Alárendelődik a 

háztartásnak, ellátja a családot, kényelmet biztosít számára, bizonyosfajta szolgálta-

tást végez, ugyanakkor a család közösségének peremén él. Ő magáz, őt tegezik, ke-

resztnevén szólítják, kezet csókol gazdájának. Létét kettősség jellemzi, átmenet a pa-

ternalista függés és a szerződés szabályozta munkavégzés között. A házicselédek 

munkaadói megengedhették maguknak, hogy háztartási tennivalóik részét vagy tel-

jes egészét alkalmazott cseléddel végeztessék el.  

                                                        
227 Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholi-

kus Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 29. p. 
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A felfelé törekvő polgárság számára a cseléd státusszimbólum lett, akivel társadal-

mi fölényét éreztetve leereszkedő modorban, de határozott, harsány hangon bánt; az 

úriasszonyok elvárták a kézcsókot, a megfelelő megszólítást, sőt, olykor a fenyítést is 

megengedték maguknak. A Pallas Nagylexikon szócikkében külön kiemeli, hogy a 

cseléd a gazda parancsait tisztelettel és megadással fogadni tartozik és a törvény sze-

rint a házi fegyelemnek van alávetve. A házi cselédek többsége állandó és közvetlen 

ellenőrzés, felügyelet alatt dolgozott; sem munkaideje, sem pedig munkaköre nem 

volt pontosan meghatározva, többségük kora reggeltől késő estig mindenesként szol-

gált, ahogy fentebb is említettük. A naponta ismétlődő házimunka mellett, hanem al-

kalmi házi-háztartási munkát is elláttak; az idősebb, gyakorlott szolgáló átvehette 

ugyan háziasszonya munkakörét annak jogköre nélkül.  

Mindez azt mutatja, hogy a polgári társadalomban a cselédlétet kettősség jellemez-

te, az átmenet a patriarchális függés és a szerződés szabályozta munkaviszony kö-

zött. Ennek a felemás helyzetnek, kettősségnek az oka a polgári átalakulás folyamata, 

a korszak gazdasági, társadalmi modernizációjának lefolyása, melynek során a cse-

lédkedés egyfajta összekötő szerepet töltött be a hagyományos társadalmi csoportok 

és az új, polgári struktúrák között. A városi polgári háztartásban a cseléd idegen vi-

lágban élt. Kiszakadt faluja társadalmából és bekapcsolódott a polgári világba, de 

csak technikailag, a munka színterén. A feladatait mechanikusan, paraszt módjára 

szolgalmasan teljesítette, még az is lehet, hogy emberileg is jól érezte magát, de való-

jában nem él együtt a családdal. A konyhaasztalon étkezett, a konyhában, vagy a cse-

lédszobában aludt. Amit a városban megtanult, nem életmód volt, hanem csak és ki-

zárólag a szolgálat. Mikor visszatért a falujába, nem lett más az élete, csak letette a 

szolgálatot.228 

A leggyakoribb munkák a háztartásban a következők voltak: takarítás, rendrakás, 

tüzelés, fűtés, bevásárlás vagy segítség a bevásárlásban, főzés vagy segítség a főzés-

ben; mosogatás, mosás, vasalás, fürdetés, beteggondozás, idősápolás. Ebből látszik, 

hogy kemény fizikai munkát végeztek folyamatosan, mondhatni a mai munkaidőhöz 

viszonyítva minimum „két műszakban” robotoltak. A falusi lányok ezt a munkatem-

pót és „munkaidőt” otthon is megszokták, de itt a családi ellenőrzés helyett cseléd-

                                                        
228 Erdei Ferenc összegyűjtött művei. A magyar társadalomról. Budapest, 1980. 224-225. p. 
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sorban azonban a család helyett az állandó külső, munkaadó általi ellenőrzés műkö-

dött. Ehhez társult a minimális magánélet, magánszféra, hiszen a heti fél napot leszá-

mítva csak nagyobb ünnepekkor utazhatott haza a cseléd családjához. 

Az általunk vizsgált korszakban, mint általában a háztartási munkákat a család-

ban a nemek közit hagyományos munkamegosztásnak és a hagyományos női szerep-

nek megfelelően nők végezték, így a belső cselédek, háztartási alkalmazottak között 

igen kevés volt a férfi, ha voltak is, ott, ahol több cselédet is tudtak tartani és ők is in-

kább személyes szolgálatokat nyújtottak, például őrködtek. Ez a jelenség – a női cse-

lédek számának növekedése a férfiak számának csökkenése – a polgárosodással, vá-

rosiasodással párhuzamosan erősödött meg. A polgári társadalomban számuk már 

százezres nagyságrendű lett, míg korábban, a feudális korban csak tízezrek dolgoz-

tak szolgálóként. Ez utóbbiak kapcsolata jóval bensőségesebb, családiasabb volt gaz-

dáikkal, míg az előbbiek már lazább kapcsolatban voltak immár munkaadóikkal és 

inkább mint mindenes dolgoztak.  

2. A cseléd-gazda viszony gazdasági vetülete – női munkavállalás a 20. században 

Az általunk vizsgált korszakban a női munka hagyományosan a háztartási munka-

vállalásra, a könnyűipari munkavállalásra, a szociális és oktatási ellátásra, valamint a 

közellátási, közigazgatási rendszerekben betöltött adminisztratív munkakörökre ter-

jedt ki.229 De mik voltak a gyökerei ennek az elrendeződésnek? 

A végbemenő iparosodás egyik legfontosabb következménye az európai orszá-

gokban a 18-20. században a családok, mint termelő egységek felbomlása, a termelő 

és a reproduktív munka szétválása és a munkahely áttevődése a műhelyből a gyárba. 

Az új gazdasági rend haladéktalanul nemi szegregációt vont maga után a munka te-

rén. A legtöbb esetben a nők reproduktív feladatokat végezte, míg a férfiak termelő 

munkákat űztek. Ugyanígy a szakmák és a bérezés is nemfüggő volt. A 19. század fo-

lyamán a társadalmi reformerek, orvosok és jogalkotók diszkurzusai a női munkát 

csak néhány szakmával azonosították, és főleg alacsony bérezésű munkával. Ugyan-

akkor a nők szociális, reproduktív szerepe fontos volt a kapitalista termelés számára 

                                                        
229 http://www.altusoft.com/history/ruthtudor/2.html Ruth Tudor: A XX. századi nők története 

– XX. századi nőtörténet (letöltés ideje: 2014.05.24.) 
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is, hiszen ők „termelték újra” a munkaerőt, valamint  személyükben biztosították az 

olcsó, marginális szerepet betöltő munkaerőt is. Vagyis mozgósítható munkaerőfor-

rást jelentettek, másfelől nélkülözhetetlenek voltak a népesség biológiai újratermelése 

szempontjából is. A társadalomnak ezt a rendjét csak kivételes helyzetek szakíthatták 

meg, mikor hiány volt munkáskézből, például a háborúk során. A kereső (produktív) 

munka a férfiak társadalmi szerepét szimbolizálta – ahogy ezt a fő kenyérkereső fo-

galma jól tükrözi, a háztartásban végzett munka pedig a nőkét.230 Így a háztartási 

munka „végterméke”, ha pénzért végzik is, speciális áru, egyáltalán nem, vagy csak 

közvetve közvetítődik áru formájában. A nők háztartásban végzett munkája nélkü-

lözhetetlen a társadalom működése szempontjából, mégis elsősorban a férfiakat te-

hermentesítette, ennél fogva számukra hasznos munka. A fő kenyérkereső fizetése 

lényegében őt magát kompenzálja munkájáért, míg a háztartásban végzett munka 

valódi értéke nem jelent árupiaci értéket. A háztartási munkát végző személy pedig 

gazdaságilag függ a családfőtől ráadásul a függés személyes természetű is, patri-

archális jellegű függőségi viszony, mint ezt már megállapítottuk.231 

Ezt a gondolkodásmódot jól tükrözi a 19. századi szerzők (Adam Smith, Jean Bap-

tiste Say) írásai, melyek arra a következtetésre jutnak, hogy egyrészt a férfiak bérének 

elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy eltartsák családjukat, másrészt a nők szerepe 

vagy a függés dolgozó férjüktől, vagy az olcsó munkaerő biztosítása. 

Ezt a diskurzust vették át a korban az orvosok, törvényhozók és az oktatók-taná-

rok, akik a nőt a háziasszony, szülőanya és gyermeknevelő szereppel azonosították, 

ami nagyon hasznos a gazdasági fejlődés számára, csökkentve a gyermekhalandósá-

got, mely kiegyenlíti a csökkenő születésszámot, kiegyenlítve a növekvő béreket és 

biztosítva a fogyasztói családmodell térnyerését.  

Az iparosodás teljes tartalma alatt a nők produktív tevékenységének növekedése 

soha nem volt megegyező a férfiakéval, de ahhoz hasonlóan alakult: először, a ház-

iparból a gyáriparba való átmenet során hirtelen növekedett, utóbbi térnyerésekor 

csökkenő tendenciát mutatott, majd, mikor a harmadik szektor fejlődött, ismét növe-

kedést mutatott.  
                                                        
230 Asztalos Morell Ildikó: A nemek közti egyenlőtlenséggel az államszocializmus korában – Tézi-

sek a feminista megközelítéshez. in: Szociológiai Szemle 1997. 3. szám 
231 Cockburn, C.: Male Dominance and Technological Change. London: Pluto Press 1984. 
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Mindazonáltal a munka és a család kettéválasztása rengeteg dolgozó nő életében 

nem következett be, mivel sokan otthoni végeztek fizetett munkát, például gyerekfel-

ügyeletet vagy besegítést a háztartási munkákba. 

A történelem liberális fejlődésére vonatkozó nézetrendszer képviselői szerint az 

európai országokban a nők munkavállalási lehetőségei folyamatosan nőttek a XX. 

század folyamán. A másik nézet szerint valójában a legtöbb preindusztriális társada-

lomban a nők és a férfiak egymás mellett dolgoztak és igen kevés volt az otthoni ház-

tartási munka és a munkavállalás közötti különbség, az otthoni élet és a munkahelyi 

élet színtere szinte nem különült el egymástól. Ebből következően helytelen a nők 

munkahelyi szerepvállalásában bekövetkezett változásokat a történelmi fejlődés jele-

ként tekinteni. 

Inkább az a megközelítést áll közel a valósághoz, ha a női munkavállalás termé-

szetrajzát  az iparosítás előtti és utáni történelmi korszakokkal érdemes összevetni, 

hiszen a családi gazdaságok családi bérgazdaságokká alakulása jelentős változást ho-

zott.232 Ezen kívül szerepe volt a nők munkavállalásban az olcsó női munkaerő iránti 

növekvő kereslet, a női életstratégiák átalakulása, az emancipáció terjedése is.233 

Joan W. Scott és Louise A. Tilly vizsgálta a női gazdasági tevékenységek viszonyát 

a család közösségéhez. Felfogásukban a családi gazdaság azt jelenti, hogy a termelés 

a családi és háztartási egységen belül lokalizálódik, ami a tőkés átalakulás hőskorára 

jellemző. Vagyis a fiatal hajadonok a szüleik vagy mások háztartásában – amennyi-

ben otthon nincs rá szükség – tevékenykednek, mint segítő családtagok. A feleségek 

pedig a háztartást vezetik, beleértve az esetleges termelő tevékenységet, valamint el-

látják anyai szerepüket is. A következő időszakában a tőkés átalakulásnak, az ipari 

forradalom után, melyet családi bérgazdaságnak neveznek, a családnak szüksége 

van a nők készpénzbevételére is, a háztartáson, családon belüli munkaerő-szükséglet 

elveszti elsődleges jelentőségét és a feleségek otthonon kívüli, átmeneti munkavég-

                                                        
232 Cselédsors Magyarországon a Horthy korszakban. in: Gyáni Gábor–Kövér György: Magyaror-

szág társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris. Budapest, 2003. 
233 Papp Barbara: Nőoktatás és „képzett nők” a két világháború között. in: Zsombékok. Budapest, 

2006. 743. p. 
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zésre szorulnak, ha szükség van készpénzre.234 A hajadonok viszont a házasságköté-

sük előtt dolgoznak tartósan egy-két évet. Így a munkavállalás családi döntés, straté-

gia és a másik oldalról a piaci kereslet függvénye egyben.235 

A házicseléd státusnak a városi bevándorlásban betöltött generáló hatása mellett 

igen lényeges volt a női foglalkoztatásban játszott domináns szerepe is. A házicselé-

dek Budapesten ugyanis szinte kizárólag, de vidéken szintúgy zömmel bevándorlók-

ból kerültek ki. A korszakban a női munkavállalók egynegyede, majd egyötöde dol-

gozott házi cselédként, mely alig volt kevesebb az iparban dolgozó munkásnők ará-

nyánál.236   

Salgótarjánra vonatkozó adatok a munkásnőkkel kapcsolatosan nehezen, de fellel-

hetőek. A népszámlálási adatokban nem választják külön a férfi és a női munkásokat, 

de egy helyi felmérés betekintést enged a munkásnők számára és munkakörülmé-

nyeire. A 21560/1926. I. sz. népjóléti és munkaügyi m. kir. miniszteri rendeletre a vá-

rosi tiszti orvos köteles volt felmérést végezni a helyi üzemekben. Itt néhány üzem-

nél kimutatott a statisztika női munkásokat is. Az adatok a munkaidőre és a munka-

körülményekre is vonatkozna, így lehetővé teszik az összehasonlítást a cselédmunká-

val. A Budapest–Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár Rt. 1928-ban, a felmérés ide-

jén, nem foglalkoztatott női munkást, 619 munkása mind férfi volt, 64-en 18 év alatti-

ak. A műhelyeket a felmérés világosnak, szellőzöttnek írja le, szemben a régi, sötét és 

levegőtlen vasöntödével. A munkaidő 10 óra volt felnőttnek és 18 év alattinak egy-

aránt. Előírták a gyári fürdő és mosdó létesítését, a szennyvíz elvezetését. Külön ki-

emelik a gümőkór terjedése miatt, hogy a munkások a földre köpködnek. A Rima-

murány-Salgótarjáni vasműben már több női munkás dolgozott, de az 1773 felnőtt 

férfi munkással szemben mindössze 12 női munkás dolgozott, mind 16 éven felüliek. 

A szennyvizet itt közömbösítették, a csatornázás kifogástalan volt, a munkahelyek 

közegészségügyi szempontból elfogadhatóak voltak. A munkások viszont itt is a 

padlóra köpködtek. Biztosított volt a fürdő 3 bádogkádban és egy 10x10x2,5 méteres 

                                                        
234 Gyáni Gábor: Női munka és család Magyarországon 1900-1930. in: Történelmi Szemle 1987-88. 

3. sz. 
235 Gyáni Gábor: A cselédkép változatai a századfordulón. in: Szerep és alkotás: női szerepek a 

társadalomban és az alkotó művészetben. szerk.: Nagy Beáta– S. Sárdi Margit. Debrecen, 1997. 
236 Nagy Bea: Nők kereső tevékenysége Budapesten a 20. század első felében. in: Férfiuralom. 

szerk.: Hadas Miklós. Budapest, 1994. 
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betonmedencében, télen pedig 4 bádogkádban és zuhanyban lehetett tisztálkodni. A 

munkaidő itt már differenciálódott, de csak életkor szerint: 18 év alatt 8-10 óra volt. 

Éjféli munka is volt. Kiemeli a jelentés a munkások számára 1926-ban épült 673 la-

kást, valamint a 32 ágyas, műtőhelyiséges, vízvezetékes és csatornázott kórházat. Ki-

fogást egyedül a mosdó és étkezőhelyiségek közelében található ürülék gyűjtőtelep 

sürgős kihelyezésében talál a jelentés. Ugyanakkor volt sportpálya, munkáskaszinó, 

mozgóképvetítő, levente és cserkészegyesület, dal és zeneegyesület. A Palackgyár Rt. 

a munka jellegéből adódóan már jóval több nőt foglalkoztatott: a 895 főből 672 férfi és 

223 női munkás volt. 16 éven aluli 222 fő volt, ebből 162 férfi és 60 nő. A műhelyek 

megfeleltek a közegészségügyi követelményeknek, nyílt gümőkórban szenvedők az 

üzemet nem látogatták. Ebben a gyárban viszont nem volt sem munkás étkező, sem 

mosdó, sem fürdőhelyiség. Az árnyékszékek piszkosak voltak, a pöcegödrök megtel-

tek. A munkaidő az üvegfúvóknál 8 óra volt, a napszámosoknál – a nők is ide tartoz-

tak – 10-12 óra. A gyártelepen ekkor 120 lakás volt, egy lakás légtere 7 m3 volt. A 

földszinti lakásokat nedvesnek, a tető alattiakat pedig szintén egészségteleneknek 

minősítették. A munkások levente egyesületben és munkáskaszinóban tölthették sza-

badidejüket. Végül a salgótarjáni Téglagyár szerepel a felmérésben. Itt 48-an dolgoz-

tak, ebből 6 nő volt, mind 14-16 év közöttiek. A jelentés kihangsúlyozta, hogy a mun-

kások nagy mennyiségű téglaport voltak kénytelenek belehelni. Étkező, mosdó nem 

volt a részükre, a gyárban mindössze néhány víztartó kád volt, ezekbe gyűjtötték 

össze a téglagyártáskor elhasznált vizet, de a munkások is ezekben tisztálkodtak. A 

munkaidő 11 óra volt, két órás ebédszünettel. Az árnyékszék nagyon szennyes volt 

én nem volt nemek szerint elkülönítve.237 

Magyarországon statisztikai adatok alapján kereső férfiak száma 1900 és 1941 kö-

zött 46,9%-kal, míg a kereső nőké 63%-kal nőtt. 1900-ban a férfiak 64,7%-a, 1941-ben 

pedig 71,3%-a tartozott a keresők közé. Ugyanez a nők esetében 22,2%-ról 26,3%-ra 

nőtt.238 Tehát egyre több nő vállalt munkát, és ez a tendencia a háború okozta szük-

séglet elmúlta után is megmaradt. A kereső nők száma tehát növekedett, de nem 

olyan jelentős mértékben, ahogy arra a kortársak írásaiból gondolnánk. Nem annak 
                                                        
237 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9001/1928. 
238 Papp Barbara: Nőoktatás és „képzett nők” a két világháború között. in: Zsombékok. Budapest, 

2006. 742-743. p. 
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mértéke nőtt feltűnően, hanem a foglalkozási főcsoportban volt jelentős a váltás. To-

vábbra is jelentős részük dolgozott az őstermelésben napszámosként  (a dolgozó nők 

43,9%), de 1941-ben már arányaiban több nő dolgozott a kereskedelmi és hiteléletben, 

mint a férfi, az összes kereső nő között pedig a közszolgálatban és hiteléletben foglal-

koztatott nők aránya meghaladta a férfiak arányát ezekben az ágazatokban.239 A köz-

szolgálatban dolgozó nők jelentős része mint tanítónő dolgozhatott. 

Fontos megemlíteni azt a figyelemreméltó meglátást, hogy az a tény, miszerint a 

nőknek és feleségeknek a polgári rétegekben, de akár a jobban fizetett szakmunkások 

családjában sincs saját kereső foglalkozása, nem egyenlő azzal, hogy teljes függőség-

ben lettek volna férjüktől. Erre adnak bizonyítékot egy fővárosi statisztikai felmérés-

hez készített és fennmaradt háztartási naplók, melyek azt támasztják alá, hogy ezek-

ben a családokban a feleségek a férjek által megkeresett pénzt osztották be, költötték 

el saját belátásuk szerint. Így nem teljesen egyértelmű, hogy a házasság, és az, hogy a 

nő a férje által eltartott volt, hatalmi viszonyt is jelentene, vagy ha mégis annak te-

kintjük, akkor mi a hatalmi viszonyok iránya. Ezeket a háztartási naplókat ugyanis, 

ha a családban feleség volt, ott kivétel nélkül ő is vezette. Egyértelműen azért, mert 

az ő feladata volt a család otthoni fogyasztásának kézbentartása. A naplók egyértel-

műen azt mutatják, hogy az élelmiszer és egyéb beszerzések feletti döntés a házi-

asszonyoké volt. Vagyis a család életének ezen fontos területén nyilvánvalóan ren-

delkeztek bizonyos önálló kompetenciával, saját döntési térrel, amelyhez a férfiaknak 

nem volt hozzáférése. A nőknek, mint a fogyasztás szervezőjének elismert szerepe a 

családban is figyelemreméltó módon jelentkezett. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a 

férjek saját személyes kiadásai megjelennek a naplókban. A fix fizetéses állásban lé-

vők havi keresetének bevételként történő bejegyzését ugyanis rendszeresen követi ki-

adási oldalon egy kisebb tétel rögzítése „zsebpénz” vagy „villamos, cigaretta” megje-

löléssel. Ez a naplókban megjelenő kiadási tétel öt és negyven pengő közötti összege-

ket jelent, azt a pénzt foglalja magába, melyet a családfő a ház falain kívül magára el-

költött. Ez az az összeg, amelyet valóban teljesen szabadon osztott be, minden egyéb 

kiadás, tehát nem csak az „kosztpénz”, hanem a ruházkodási, lakásfenntartással kap-

                                                        
239 Papp Barbara: Nőoktatás és „képzett nők” a két világháború között. in: Zsombékok. Budapest, 
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csolatos, beleértve a lakberendezési kiadásokat is, valamint a szabadidős és kulturális 

célú kiadások is a feleség kompetenciájába tartoztak, mint ahogy általában ő látta át a 

rendelkezésre álló havi keret alakulását. Tehát a nők önálló jövedelemszerzésének hi-

ánya nem feltétlenül a függés jele, a házasfelek között kompetencia-megosztás érvé-

nyesült, s partneri viszony állhatott fenn.240 Ezek a nők irányították a család életét, a 

háztartást és a cseléd munkáját. Ezt támasztja alá az is, hogy a korabeli felfogás igye-

kezett a háztartási munkát is gazdasági egység keretein belül történő termelő munká-

nak felfogni, aláhúzni jelentőségét és a háziasszony fontos szerepét benne: „A háztar-

tás vezetése nem lehet ma már a háziasszony egész idejét lefoglaló aprólékos mun-

kák véget nem érő láncolata, hanem egy olyan ésszerűen vezetett üzem, mely a csalá-

di élet természetszerű szükségleteit, a rendelkezésre álló anyagok, ipari termékek fel-

használásával és megfelelő módszerek követésével zavartalanul kielégíti és biztosítja. 

A háztartási üzemnek ellátását sok esetben a háziasszony maga nem tudja egyedül 

ellátni és ezért segédmunkaerőt, háztartási alkalmazottat vesz maga mellé, aki a leg-

közvetlenebb munkatársa és akinek sorsával törődnie kell, akivel szemben felelőssé-

get vállal.”241 

A partneri viszonyt jól alátámasztja a következő idézet is, mely a polgári leányis-

kolák IV. osztálya számára készült háztartási ismereteket oktató tankönyv nyitó ol-

dalán szerepel: „A család feje az atya. Rendszerint ő szerzi meg a család fenntartásá-

hoz szükséges pénzt. Az anya beosztja az atya keresetét, vezeti a háztartást. (..) A nő 

igazi hivatását csak a családban teljesítheti. A nőt jósága, szelídsége, gyengédsége s 

türelme teszi méltóvá a család lelki életének vezetésére. (…) Amilyen az anya, olyan-

ná neveli családját. Amilyenek a családok, olyan a társadalom is, melyet családok al-

kotnak. A családok szellemétől függ a társadalom, a nemzet szelleme is. A családok 

szellemi életéért pedig a nők felelősek.”242 

 

                                                        
240 http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/gesta/gesta20072/20072_3.pdf Bódy Zsombor: Közelí-

tések Budapest két világháború közötti társadalmához a fogyasztás történetén keresztül. in: 
Gesta VIII. (2009.) 3-26. p. Miskolci Egyetem. 

241 Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háziasszonyok útmutatója háztartási alkal-
mazottak irányítására. Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1943. 6. p. 

242 Dr. Jankovszkyné Bárány Erzsébet: Háztartási és nevelési ismeretek a polgári leányiskolák IV. 
osztálya számára. Budapest, 1929. 5. p. 
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3. A cselédek munkavállalásának törvényi keretei 

A házicseléd, amennyiben mint foglalkozási kategóriát tekintjük, mint már említet-

tük, a korai tőkés fejlődés igen sajátságos társadalmi képződménye volt. Az alább 

taglalt 1876. évi XIII. törvény a cselédi munkaviszonyban többet és mást látott egy 

egyszerű munkaszerződésnél, ez a szerződéses kapcsolat egyben hatalmi viszonyt is 

képzett a cseléd és a munkaadó között. A cselédmunkát vállalókat tulajdonképpen a 

munkaadók gyámsága alá helyezték. 

A gazdára a törvény szerint különféle erkölcsi és anyagi kötelességek hárultak. 

Többek között a cselédet betegsége idején ápoltatni kellett – de csak abban az eset-

ben, ha saját hibáján kívül betegedett meg és maximum egy hónap időtartamra. Ez 

alatt az idő alatt bér viszont nem járt a cselédnek. Ha a cseléd a gazda hibájából bete-

gedett meg, akkor felgyógyulása teljes időtartamára a gazda kötelessége volt házon 

kívül vagy belül gyógyításáról gondoskodni és részére a bér is kiadandó volt.  

Ezen kívül a gazdának gondoskodnia kellett arról, hogy az alkalmazottja időkö-

zönként vegyen részt saját felekezete szerinti istentiszteleten, ha tanköteles, biztosíta-

ni kellett számára az iskola látogatásának lehetőségét, hogy józan, takarékos és erköl-

csös életet éljen.  

Munkát vállalni csak az un. cselédkönyvvel lehetett, ezt a közigazgatási hatóság 

adta ki, ez tartalmazta a cseléd személyi és szolgálati adatait. Cselédkönyvet minden 

12. életévét betöltött nő vagy férfi kaphatott, aki személyazonosságát okmányokkal 

igazolta és egészséges volt. A könyvet a munkaadó őrizte, a cseléd anélkül nem tu-

dott elmenni, mert akkor nem tudott volna elhelyezkedni. Így tehát ezzel a cseléd-

könyv a cseléd-gazda hatalmi viszony egyik eszközévé vált. 

Nemcsak a munkaidejük és a munkakörük nem volt törvényileg részletesen szabá-

lyozva, ahogy azt már említettük, hanem ugyanígy nem biztosították törvényileg azt 

a létminimumot sem, ami megélhetésükhöz szükséges lett volna: „Ha a bér, ellátás, 

ruházat stb. iránt a szerződés alkalmával határozott kikötések nem történtek volna, a 

cselédet oly bér és ellátás illeti, mint amilyen a vele hasonló foglalkozású cselédnek a 

szolgálati helyén, illetőleg annak legközelebbi vidékén legtöbb esetben adatni szo-

kott” – szól a törvény 26. §-a. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy az ipari mun-
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kások esetében is csak fokozatosan vezették be a minimálbér intézményét az 1930-as 

évek második felében. 

Élelmezésük, annak minősége, lakrészük milyensége szintén kizárólag a munka-

adó tetszésétől függött, mivel a törvény általánosságban csak egészséges minőséget 

és elegendő mennyiséget írt elő (28. §). Mint fentebb említettük, nem volt törvény ad-

ta joguk szabadságra, pihenésre, emberséges bánásmódra (pl. becsületsértés miatt 

nem léphettek ki a szolgálatból azonnali hatállyal, de a munkáltató ugyanezen okból 

kifolyólag azonnali hatállyal elbocsáthatta őket). A szabadság esetében mindez az 

ipari munkásságra is igaz az 1930-as évekig. Először egy 1935-ös miniszterelnöki ren-

deletben, ezt követően 1937-ben törvényben bevezették a heti 48 órás munkaidőt, s 

intézkedést hoztak a minimálbérről.243 

A cselédek munkáját a korszakban fél évszázados törvények szabályozták. Ekkor 

is él az 1876. évi XIII. tc. és az 1907. évi XLV. tc., mely meghatározta a cseléd és mun-

kaadója közti kapcsolatot.  

Mint azt az 1876. évi XIII. törvénycikk bevezető mondata jelzi (A cseléd és gazda kö-

zötti viszony a két fél között közös megegyezéssel létrejött írás- vagy szóbeli szolgálati szerző-

désen alapul), szerződésszerű kapcsolatról van szó a munkaadó és a háztartási alkal-

mazott között, de ez a viszony egyértelműen hatalmi jellegű. Az 1878. évi V. tc. 313. 

§-a és a curia 973/1881. döntvénye engedélyezte a könnyű testi fenyítést is. A mun-

kaadóval a viszony nem csak formális munkaszerződés, hanem valódi hatalmi vi-

szony is, szoros személyi függést jelent, hiszen a törvény szerint a cseléd „a gazda 

háznépének tagjává válik”. 

Az egyenlőtlen viszonyt jelzik a következők is: Bizonyos, a törvényben meghatá-

rozott esetben a munkavállaló nem köteles munkába állni, illetve a munkaadó nem 

köteles az alkalmazottat befogadni. De ha a munkavállaló törvényes ok nélkül, igazo-

latlanul nem áll munkába, karhatalommal előállítható. Ha a gazda úgy kívánja, köte-

les a cseléd a ládáját, ingóságait nála tartani. „A cseléd a gazda parancsait tisztelettel 

és megadással fogadni tartozik; kifejezések és cselekmények, melyek a család és ház-

nép keretén kívül más személyek között sértőnek tekintetnének, a gazda irányában 

nem támaszthatják azt a vélelmet, hogy a cselédet becsületében sérteni szándékozott 
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volna” – szól az 1876. tc. 45. §-a. Még egy jellemző pont: „A gazda jogosítva van cse-

lédjét megdorgálni s szolgálati kihágásaiért fizetéslevonással is büntetni.”244 Ez mu-

tatja az önbíráskodás továbbélését a magyar jogban, ami a feudális kori úriszékek 

maradványa, mikor a gazda bíró és peres fél egy személyben. 

A munkáltató és a háztartási alkalmazott közötti vitás kérdéseket, még a magánjo-

giakat is (kivéve a kártérítési igényeket), nem a bíróságok, hanem a rendőri és cseléd-

ügyi hatóságok döntötték el. 

Ezek a törvények rendelkeztek a cseléd felfogadásának a módjáról, a szolgálati 

szerződés kötéséről, a gazda, illetve a cseléd kötelességeiről, a szerződés felmondásá-

nak módjairól, a cselédkönyvekről, a büntetésekről. 

Így a törvény 4. §-a szerint a családfőt illeti a cseléd felfogadásának joga, de házi-

cselédet a ház asszonya is fogadhatott föl, nézetkülönbség esetén azonban a férj sza-

va volt a döntő. 

A cselédnek nem voltak politikai jogai, büntetőjogi felelősségvállalás terén sem 

rendelkezett korlátlan jogképességgel, valamint váltóképe sem volt – azaz nem írha-

tott alá váltót.  

Márai különös szabályrendeletnek írja le a cselédtörvényt, „mely a Kongóban is al-

kalmas lenne fekete rabszolgák és fehér gyarmatosok jogviszonyát szabályozni” – jól 

érzékeltetve a törvény egyoldalúságát.245  

A cselédügyekben eljárásra illetékes hatóság mibenléte nem volt teljesen egyértel-

mű. Mind a rendőrhatóság, mind a bíróság jogosult volt intézkedésre különböző fo-

kon. Az 1919/90.089. sz. BM rendelet 3. §-ának d. pontja arról intézkedett, hogy a 

cselédügy intézésében az állami rendőrhatóság az illetékes. Az elsőfokú, az állami 

rendőrhatóságok által hozott határozatokat az 1919/5047. sz. ME rendelet szerint a 

kerületi rendőrhatóságok bírálták felül másod fokon, és a törvényben is ez szerepelt. 

Ugyanakkor az 1876. évi XIII. tc. 116. §-a a felmerülő vitás ügyekben hozott határozat 

ellen a közigazgatási bíróság előtti panaszt biztosította harmad fokon vidéken. Az el-

lentmondás miatt a közigazgatási bíróságok azt a gyakorlatot állandósították, hogy 

cselédbér követelési ügyekben a kerületi főkapitányok által hozott véghatározatokat 
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megsemmisítették, és az ügyet másodfokú elbírálásra az alispánhoz utalták. Emiatt 

folyamatos hatásköri viták voltak az állami rendőrhatóságok és a közigazgatási ható-

ságok között. A jogbizonytalanságot a belügyminiszter úgy szüntette meg, hogy a 

cselédügyekben eljárásra illetékes hatóságok hatáskörét a közigazgatási bíróság gya-

korlatának megfelelően rendezte 1925-ben és ezt megküldte minden vármegyének.246 

Salgótarjánban ezeken a törvényeken kívül érvényben volt még a 212-1887. me-

gyei közgyűlési számú szabályrendelet, mely az éves cselédek felmondási és szerző-

dési idejének megállapításáról rendelkezett, a 13970–1882. számú belügyminiszteri 

leirattal jóváhagyott szabályrendelet, mely a cseléd és gazda közötti vitás kérdések 

elintézésének illetőségéről rendelkezett, valamint a 258–1884. számú közgyűlési sza-

bályrendelet, mely a foglalkozást közvetítő- és cselédszerző-üzletekről rendelkezett. 

A helyi rendeletek sajnos nem maradtak fenn, létükről a lentebb közölt városi cseléd-

elhelyezőkkel kapcsolatos aktákból tudunk.247 

A korszakban jellemző volt, hogy a törvényen kívül a városokban szabályrendelet-

tel próbálták kiegészíteni a sok pontjában már elavult törvényt. Ezekben próbálták 

konkretizálni a cseléd munkavállalására vonatkozó szabályokat főként úgy, hogy az 

a gazdának kedvező legyen, megakadályozandó a gyakori munkahely változtatást. 

Bár salgótarjáni szabályrendeletet nem őriz a levéltár, a közeli Losonc város képvise-

lőtestülete ezt a következőképpen szabályozta:248 a szolgálati viszony azon hónap el-

ső napjától élt, melyhez a tényleges munkába állás első napja a legközelebb esett (1. 

§.). A felmondás a leghamarabb a harmadik hónap 13. napjának déli 12 órájáig volt 

bejelenthető, amennyiben ez nem történt meg, a szerződés automatikusan további 

három hónapra meghosszabbodott. (2. §.). Ettől való eltérés a fentebb idézett törvény 

52. §-ában szereplő esetekben volt csak lehetséges akkor, ha az okok miatti felmon-

dás az eset bekövetkeztétől számított 24 órán belül megvalósul, ellenkező esetben a 

felmondás okát megszűntnek és érvénytelennek kellett tekinteni. 

Cselédbér tekintetében a cselédek számára kedvező 9. §. kimondta, hogy azt a gaz-

da minden hónap 2. napjáig köteles kifizetni. Ugyanakkor ismét a gazda számára 

                                                        
246 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 6719/1925. sz. 
247 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3163/1932., 20967/1939. 
248 Statny Archív v Banskej Bduskej Bistrici – Pobočka Lučenec. Magistrát mesta Lučenec Spisy A 
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volt kedvező az, hogy a cseléd első havi béréből jogosult volt mintegy fél havi bért 

visszatartani arra, hogy az esetleges, a cseléd által okozott kárt abból fedezze. Ezt, 

amennyiben kár nem következett be, kilépéskor a cseléd visszakapta. Amennyiben 

azonban az okozott kár összegének mértékéről megegyezni nem tudtak a felek, azt a 

bíróság volt hivatott megállapítani, a cseléd bére amiatt nem volt visszatartható (11. 

§.). Ha a megtérítendő összeg nem volt fedezhető a cseléd havi béréből, mindaddig 

köteles volt bér nélkül gazdájánál maradni alkalmazásban, ameddig a kárt meg nem 

térítette (12. §.). Előleget kaphatott a cseléd, amennyiben gazdája ezt megfizette neki, 

azonban maximum egyhavi bérét kérhette. Több iratban is találhatunk konkrét össze-

geket a cselédbérekre vonatkozóan. Ez 1930 körül 30-40 pengő körül mozgott. Ezt a 

cseléd, ha minden szórakozásról, vagy vásárlásról lemondott, szinte teljes egészében 

meg tudta spórolni, hiszen teljes ellátásban részesült – volt szállása, étkezése. Viszont 

szabadsága szinte semmi. Az alábbi táblázatot igen érdekesnek és fontosnak tartom. 

A salgótarjáni vendéglős, Nagy József alkalmazottainak a listáját tartalmazza havi fi-

zetésükkel és pozíciójukkal az 1929-es évből:249 

 

Nagy József salgótarjáni vendéglős alkalmazottai – 1929 
 

 Név születési idő beosztás fizetés/hó 
1. Sajgál János  1905 könyvelő 40 P 
2. Horky Mátyás 1898 főpincér 40 P 
3. Kovács Ferenc 1900 lehordó 40 P 
4. Nagy Júlia 1899 kávéslány 40 P 
5. Nagy Lajosné 1893 szobaasszony 40 P 
6. Boros Julianna 1906 szobalány 40 P 
7.  Gulyás Anna 1888 szobalány 40 P 
8. Bodran Róni 1913 szobalány 40 P 
9.  Rozsai Katalin 1879 mindenes cseléd 40 P 
10. Földvári Oszkár 1914 pikoló 40 P 
11. Kozenick Mária 1911 konyhalány 40 P 

 

Ha végignézzük a listát, először az szúr szemet, hogy egyforma bérezésben része-

sültek a vendéglős alkalmazottai, pedig további vizsgálat után látszik, hogy rangsor 

szerint vannak besorolva, kezdve a könyvelővel és befejezve a konyhalánnyal. A cse-
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léd nincs az utolsó helyen, őt követi még a mindössze 15 éves pikoló fiú és a fiatal 

konyhalány. Hogy kaphattak egyforma fizetést? Egyrészt a könyvelő valószínűleg 

nem teljes munkaidőben dolgozott a vendéglősnek, hanem más vállalkozásoknak is 

könyvelhetett. Másrész a főpincér vagy a kávéslány borravalóban is részesült, ami ez a 

konyhalány esetében teljesen valószínűtlen. A cseléd pedig bentlakása esetén ellátást is 

kapott. Tehát az azonos fizetés ellenére különböző juttatásokban részesülhettek mai 

szóhasználattal élve. Persze az is felmerülhet, hogy a táblázat kitöltője mechanikusan 

ugyanazt az adatot írta be minden sorba és azok nem felelnek meg a valóságnak. 

(17. §.) Az anyagi kérdések tekintetében az ajándékokat külön paragrafus említet-

te. Kihangsúlyozta, hogy a cseléd ajándékra igényt nem tarthatott, azonban ha mégis 

részesült ajándékban, azt tőle gazdája vissza nem vehette, vagy béréből annak értékét 

le nem vonhatta. (13. §.) A cseléd munkaidejét ezek a rendeletek sem pontosították, 

esetleg a kimenő mértékét konkretizálták, meglehetősen leszűkítve a szabadon, há-

zon kívül eltöltött időt. Így a 16. §. a cseléd részére csak minden második vasárnap 

délutánján biztosított szabadidőt, melynek a legkisebb időtartamát május 1-től szep-

tember végéig 4 óra hosszában, október 1-től április végéig 3 órában állapította meg. 

Ha erre valamilyen oknál fogva nem került sor, azt a legközelebbi vasárnap, illetve 

ünnepnap pótlólag kivehette a cseléd. Vendéget a cseléd csak a gazdája engedélyével 

és tudtával fogadhatott, csakis kapuzárásig. Éjszakára még az ő beleegyezésével sem, 

kivéve ha családtagjáról volt szó. A cseléd erkölcsi felügyeletét nem csak a sorok kö-

zött lehet kiolvasni, hanem az konkrét megfogalmazásra is került a 21. §-ban, mely 

szerint: „Különös gond fordítandó a gazda részéről a 18 éven aluli mindkét nembeli 

cseléd erkölcsi magaviseletére s köteles a szolgálatandó oda hatni, hogy az erkölcsi 

tekintetben romlásnak, vagy éppen züllésnek induló fiatalkorú cseléd, szükség ese-

tén a hatóság közbelépésével is a tisztességes társadalom részére megóvassék.” 

4. Cselédmunkaerő-piac, munkaközvetítés  

A cselédkérdés a korszakban nem, mint vitatott társadalmi jelenség szerepelt a köz-

gondolkodásban, hanem inkább a cselédmunkaerő-piac ingadozása keltett aggodal-

mat a közvélemény érintett részében. Ennek oka az, hogy a cselédtartás akkor telje-

sen természetes és elfogadott jelenség volt; csupán a radikálisok tartották feudális 
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anakronizmusnak. Az átmeneti jellegű cseléd-munkavállalás és a cserélődő vidéki lá-

nyok állandó mozgása, városba áramlása közösen okozták a cseléd-munkerőapiac 

nagyfokú bizonytalanságát, változékonyságát.  

Egy korabeli, Budapesten 1928-ban íródott, a Losoncon élő szülőknek írt magánle-

vél részlete jól rávilágít a problémára: „Különben a házban minden rendbe jött már. 

Kató elsején tényleg elment. Amilyen derék lány volt egyénileg, akkora piszkot talál-

tunk utána. A cselédválság megoldódott simán, de nem zökkenők nélkül. A lány, akit 

fogadtunk, jelentkezett, hogy nem jöhet, mert régi gazdája nem engedte. Erre Irma 

szerzőtől hozott egy lányt, de ez is csak két napig volt. Jött azután Irmáék egyik ottho-

nából egy kis lány kisegíteni egy hétre, míg véletlenül kaptunk egy lányt, akinek barát-

női vannak a házban Sopron megyéből. Egy igen rendes, tiszta lány, aki eddig hála Is-

tennek, nagyszerűen bevált. Szorgalmas, tiszta, tisztességtudó és szolgálatra kész. Azt 

hiszem, továbbra is jó lesz. Az öreg dajkával jól megférnek. Az bizonyos, hogy soha 

többet nem fogom szapulni az asszonyokat, ha cselédproblémáról tárgyalának.”250 

A hivatalos nézőpontot is megvizsgálva, a magyar kir. államrendőrség kapitánya 

jelentésében olvashatjuk a következő sorokat: „A cselédügy nálunk állandó panasz 

tárgya. Közszájon forgó szólammá lett a cselédmizéria, mellyel a cselédtartó közön-

ség sokatmondóan általánosítja mindazt a sok visszásságot, mely a cselédtartó s a 

cseléd közötti viszonylatban, egyáltalán a cselédkérdés egész vonalán már évek óta 

lábra kapott.”251   

A cselédek városból való folytonos ki-be áramlása, a munkaadó háztartások közöt-

ti helyváltoztatásuk tette szükségessé a kereslet és a kínálat összehangolását. A kora-

beli közvélemény nagy jelentőséget tulajdonított ennek, hiszen a cselédek gyakori 

fluktuációja az érintett háztartásokban működési zavarokat okozhatott. Különösen az 

egycselédes háztartásokban vált létkérdéssé a folyamatos alkalmazott tartás. Ezért 

különösen óvatos bánásmódot javasolt a korabeli szakkönyv a cseléddel való bánás-

módról az első napokban: 

„Az újonnan belépő cseléddel nagyon óvatosan bánjunk. Ne adjunk neki előleges 

utasításokat. Mutassuk meg neki a konyhát, a szobákat és állítsuk munkába. Ennek 
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két előnye van. Először is a cseléd e bizalomkeltő, nyugodt viselkedés által megtisz-

telve érzi magát, s igyekszik a bizalomnak legjobb tehetsége szerint megfelelni. Má-

sodszor a háziasszony csendesen megfigyelheti mit várhat az új cselédlánytól.”252 

A cselédmunkaerő-piac kiegyensúlyozatlansága onnan eredt, hogy a cselédek túl-

nyomó többsége bevándorló volt, csak átmenetileg vállalt munkát a városban. Maxi-

mum egy-két évig dolgoztak és ez idő alatt is többször változtatták a helyüket.   

Ráadásul ekkor már a munkavállaló nők más munkák közül is választhattak, el-

mehettek gyári munkásnőnek is, ahol esetleg szabadabbnak érezhették magukat a 

korlátozottabb munkaidő, a szabadabb mozgás miatt, nem utolsósorban a bér az 

iparban magasabb volt. 

Az OTI nyilvántartókartonok feldolgozott adatai azt mutatják, hogy 1921 és 1944 

között Salgótarjánban 71%-uk 6 hónap vagy annál kevesebb ideig dolgozott ugyan-

annál a munkaadónál, 67%-uk egyetlen helyen dolgozott, 21,5%-uk két-három alka-

lommal változtatott munkahelyet, 11,5%-uk pedig négyszer vagy még többször.253 Ez 

a folyamatos változás, a cselédek állandó mozgása a munkahelyek között, illetve ál-

landó cseréjük természetesen időleges munkanélküliséget okozott. Aki nem kapott 

rögtön munkát, állás hiányában azonnal hazament: „Amennyiben estig helyet nem 

kapok, úgy aludni szüleimhez, Rónabányatelepre megyek” – mondja egy Salgótar-

jánban munkát vállaló cselédlány tanúvallomásában.254 

Mindezek arra vezethetőek vissza, hogy a cselédkedés az érintett fiatal nők egy 

határozott életciklusát töltötte ki, nagyjából 15-30 éves kor között, hogy anyagilag és 

szerepszerűen is előkészítse a házasságot. A Salgótarjáni Almanach 1926-os kiadásá-

ban írta a város bányaorvosa a következőket: „Az élelmezés milyensége a vagyoni vi-

szonyoktól, vagyis a keresettől és a családtagok számától és a háztartási ismeretektől 

függ. Miután azonban kert és földjáradék van, gyümölcsöt és zöldséget mindenki ter-

                                                        
252 Faylné Hentaller Mária: A háztartás kézikönyve. Budapest, 1913. 75. p. 
253 Nógrád Megyei Levéltár IX. 502. b. A SZOT TB Főigazgatósága Nógrád Megyei Igazgatóságá-
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alkalmazásról Excel táblázatban. 
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mel, az asszonyok jó része volt cseléd, az élelmezés a falusiaké felett áll változatos-

ság, de főleg főzéstudás dolgában.”255 

A munka jellegénél fogva a munkakeresés főleg informális csatornák igénybevételé-

vel zajlott. Budapesten 1927-ben a cselédek 1/3-a ismerős révén talált munkát, 13%-uk 

pedig rokon segítségével helyezkedett el. Ez azt jelenti, hogy 50%-uk személyes isme-

retséggel helyezkedett el.256 Bár e tekintetben Salgótarjánról nincs adat, az arány való-

színűleg hasonló lehetett, sőt esetleg még nagyobb, ha a város méretére gondolunk. 

A másik 50% jelentős része iparszerű helyszerzők közvetítésével helyezkedhetett 

el. Az 1884. évi XVII. tc. 10. §-a kötötte engedélyhez a „foglalkozást közvetítő és a 

cselédszerző” üzletét. A cselédkérdés korabeli kutatója szerint: „Társadalom erkölcsi 

szempontból nincs az iparűzésre alkalmatlanabb foglalkozás, mint a cselédközvetí-

tés, mert az üzleti érdek a minél gyakoribb cselédváltozást követeli. Ezért a cseléd-

ügy reformját, a cselédközvetítés hatósági kezelésbe vételével kell kezdeni.”257 

Ugyanakkor az iparszerű cselédközvetítés megkönnyítette a cseléd, illetve a munka-

keresést, és mivel anyagilag érdekelt, igyekszik gyorsan végrehajtani a közvetítést. 

Vagyontalan nőknek kínált olyan ipart, melyhez nem kellett nagy tőke, sem előírt 

képzettség.  

A közvetítés díja tarifaszerű volt, a szolgálati szerződés megkötése után 8 napra a 

cselédközvetítő a gazdától és a cselédtől is felvette az ún. províziót, mely mindkét fél 

részéről általában a havi bér 10-10%-át jelentette. Emellé sokszor ajándék vagy borra-

való is járt. 

Salgótarjánban a két világháború között két ilyen, úgynevezett cupringer műkö-

dött, mindkettő természetesen forgalmas helyen. Az egyik a Fő utca 86. szám alatt, a 

másik a Pécskő út 70-ben, majd ez utóbbi átköltözött a Fő utcára a 32. szám alá. 

Az 1922. XII. tc. 37. §-a, illetve a 78000/1923. K.M. sz. rendelet 91. §-a értelmében a 

cselédelhelyező ipar gyakorlására szóló iparengedélyt csak megszabott biztosíték le-

tétele után lehetett kiadni. A biztosíték előzetes letétele alól felmentést nem lehetett 
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adni. A 67450/1928. K.M. sz. rendelet értelmében a foglalkozást közvetítő irodáknál 

a biztosíték összege Salgótarjánban, mint vidéki városban, 500 pengő volt. Ezen kívül 

a két iparengedély kiadásához előzetes miniszteri engedélyre nem volt szükség. 

Salgótarjánban mindkét cselédközvetítőt elvált asszony vezette, akik ebből próbál-

tak megélni. A 253/1896. kgy. sz. rendelet 12 Ft-os munkabérig 10%-ban, 13-15 Ft-os 

bér esetén 12%-ban, e felett 13%-ban határozta meg a közvetítési díjat, amit mind a 

munkaadó, mind a munkavállaló megfizetett. Emiatt a közvélemény ellenérzésekkel 

viseltetett a cselédelhelyező iparosok irányában. Úgy vélték, ez felhajtja a munkaerő 

árát. Salgótarjánban is 10% volt a jellemző közvetítési díj: „Helyhez juttatás után a havi 

bérem 10%-át fizettem neki. Ha helyet nem tudott adni, nem kért tőlem semmit.”258 

Lackó Péterné Fő út 86. szám alatt található cselédelhelyező irodahelyisége a kö-

vetkezőképpen nézett ki: 

„A helyiség 2,28 m széles, 3,50 m hosszú és 1,98 m magas, melyből azonban 10 cm 

a gerendákra levonandó. A helyiségnek kéménye nincs, és a kályhacső a falba vájt 

nyíláson van a szabadba kivezetve. A helyiség büdös, egészségtelen, emberi ott tar-

tózkodásra alkalmatlan. A látszat azt mutatja, hogy ez a helyiség csupán kamrának 

készült. A helyiségben egy kis vaskályha van, amely azonban szintén füstöl. Van to-

vábbá benne egy asztal, egy szék és egy fapad, úgy hogy ha 2-3 ember benntartózko-

dik, ezzel meg is van töltve a helyiség.”259  

Ezt az „irodát” havi 9 pengőért bérelte az iparos. Az iroda reggel 8h-tól este 7h-ig 

volt nyitva. Az iparűző nőnek hat gyermeke volt, akiket egyedül kellett eltartania: 

„Hat gyermekem van, kik közül öt idehaza van, uram iszákos volt, kitől már törvé-

nyesen el is váltam, jobb kezem hiányzik és a mai nehéz viszonyok mellett éppen 

csak, hogy fenn tudom magamat és gyermekeimet tartani a szűkös keresetből.”260  

A másik cselédközvetítő, Mauler Ferencné, csak két évig, 1938 februárjától 1940 jú-

niusáig működött. A tulajdonos a következőket írta iparengedély-igénylő levelébe: 

„... jelenleg nagyon elhagyatott helyzetbe kerültem, férjem, megszakítva a házassági 

együttélést, különvált tőlem és én 62 éves öreg édesanyámmal minden megélhetési 

                                                        
258 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3163/1932. 
259 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3163/1932. 
260 Uo. 



 138 

forrás nélkül magamra maradtam.”261 Ennek az iparosnőnek külön nehézséget oko-

zott az előírt 500 pengős letét előteremtése is. Kérvényezte annak elengedését a fent 

idézett kérvényében, de azt a fennálló rendeletekre hivatkozva nem engedték el. 

Ezért kénytelen volt segítséget kérni egy ismerősétől, Kovács Sándortól, aki a nevére 

szóló takarékbetétkönyvet adta át Maulernénak, aki így kiválthatta az ipart a polgár-

mesteri hivatal 567/1938-as határozata szerint, melyben felszólították a következőkre 

is: „Figyelmeztetem azonban, hogy a közvetített ügyfelek adatainak pontos feljegyzé-

sével rendes könyveket kell vezetnie, mely könyveket a hatóság bármikor megtekint-

heti. Tilos cselédet munkakönyv vagy más igazoló okmány nélkül foglalkozást kere-

sőként közvetíteni, a foglalkozásért jelentkező s magukat kellően igazoló személye-

ket elutasítani s a már beszegődött egyént máshoz szegődtetni, vagy más helyre csá-

bítani. (…) Cselédnek szállást és élelmet nem adhat.” Ezen kívül figyelmeztették, 

hogy a közvetítésért szedhető díjakat táblázatba foglalva ki kell függesztenie a cse-

lédközvetítő helyiségben, melynél magasabb díjat nem kérhet, mert az büntetést von 

maga után. A díjtáblázatot láttamozásra 8 napon belül be kellett terjesztenie a polgár-

mesteri hivatalnak.  

A fentiek azt mutatják, hogy a cselédszerzők Salgótarjánban nem tartoztak a jómó-

dú iparosok közé. Mindketten maguk voltak a családfenntartók és ez volt az egyetlen 

jövedelemforrásuk. Arról nincs adatunk, mekkora forgalmat bonyolítottak. 

A rendőrkapitányság 1939-ben ellenőrizte a cselédszerzők üzleti könyvelését, és 

erről jelentést készített a polgármesteri hivatalnak. A jelentés szerint mindkét közve-

títő könyvelése hiányos volt, hanyag, pontatlan és felületes: „A bevezetések eredeti 

tartalma különösen Mauler Ferencné üzleti könyvében van törlés, vakarás által olvas-

hatatlanná téve.”262  

Az informális úton való elhelyezkedés és a közvetítés mellett némi, bár nem jelen-

tős szerepet kaptak az újsághirdetések is. A helyi újságban minden évben találni né-

hány hirdetést, melyben cselédet, illetve munkát keresők hirdetnek. A munkát kere-

sők általában minden személyes adatukat megadják: „A háztartás minden ágában 

jártas róm. kath. 50 éves özvegy házvezetőnőnek, vagy gazdasszonynak ajánlkozik. 

                                                        
261 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9438/1940. 
262 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 20967/1939. 
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Címe: özv. Suta Mártonné Report István leveleivel Zagyvapálfalva (Felsőpálfalva 

község).”263  

A cselédet keresők mindig kevesebbet árultak el magukról, természetesen főleg el-

várásaikat közölték. Jó példa erre az alábbi két apróhirdetés: „Gyermektelen házas-

pár szolid, erkölcsös mindenes cselédet keres. Cím a kiadóban.”264 Illetve: „Szolid, jó-

ravaló mindenes szakácsnő 3 tagú úricsaládhoz kerestetik azonnal. Cím a kiadó-

ban”.265 A munkaadók a hirdetésekben kihangsúlyozzák a család „méretét”, esetleg 

társadalmi helyzetét, de nevüket, címüket nem adják meg. Közlik viszont a cseléd 

feladatát és a személyével szemben támasztott követelményeket. 

Az informális munkakeresés, a cselédszerző ipar és az újsághirdetés mellett, hogy 

teljesebb legyen a kép, meg kell említeni a hatósági cselédközvetítést is, értve ezalatt 

az államilag szervezett cselédközvetítést, valamint a társadalmi egyesületek cseléd-

közvetítő tevékenységét. Ezek működése azon az elképzelésen alapult, hogy az üzleti 

szempontokat mellőzve közvetítési díj nélkül közvetítsék a cseléd munkaerőt, így 

tartva alacsonyan az árakat. 

1900-ban alakult meg az Állami Munkaközvetítő Intézet, ami cselédközvetítéssel 

nem foglalkozott. Ezt majd két évtizeddel később, 1917-ben vállalta magára a Magyar 

Királyi Állami Munkaközvetítő Hivatal, mely külön cselédosztályt működtetett, de 

nagyon kevesen vették igénybe és a cselédszerző iparosok is hevesen ellenezték, félt-

ve munkájukat. Világi társadalmi egyesületek közül a következők foglalkoztak cse-

lédközvetítéssel: az 1893-ban alakult Márta egyesület, az 1919-től működő Kenyérke-

reső Nők Országos Szövetsége, mely csak tagjain segített és az 1908-ban alapított Ma-

gyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen, mely létrehozta a Vidéki Nők Átmeneti 

Otthonát Budapesten az épp munkát kereső cselédek megsegítésére. Felekezeti Egye-

sületek közül cselédközvetítéssel foglalkozott 1918-tól a Magyar Katholikus Nőegyle-

tek Országos Szövetsége, 1907-től a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, 

                                                        
263 Munka, 1926. március 14. 4. p.  
264 Munka, 1927. szeptember 17. 2. p 
265 Munka, 1927. december 24. 4. p. 
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1894-től a protestáns Lórántffy Zsuzsanna Egyesület, valamint az Evangélikus Nő-

egylet és az Izraelita Nőegylet is.266  

Vidéken például Győrben alapítottak cselédelhelyező intézetet és cselédotthont a 

Győri Katholikus Nőegyesület szervezésében. Találhatunk Salgótarjánhoz közelebbi, 

nógrádi hatósági cselédszerző intézetet is a világháború kezdetekor. A már fentebb 

idézett rendelet részletesen szabályozta működését.267 A rendelet II. fejezetének 1. §-a 

konkrétan meghatározza az intézet célját, mely szerint a cselédszegődtetéseknél ta-

pasztalt visszaéléseket kívánja megszüntetni, segítve mindkét oldalon, vagyis a cse-

lédfogadásban és az elhelyezkedésben egyaránt. Mindezt akár úgy, hogy hiány és 

túlkínálat esetén is szerepet vállalnak a cselédek behozatalában illetve vidéken törté-

nő elhelyezésében. Az üzletvezetői feladatokat egy megfelelő képzettséggel bíró nő-

nek kellett ellátni a rendőrkapitány javaslatára, havonkénti fizetéssel és lakással ellát-

va. Ő volt a cselédotthon gondnoka is. Véglegesítése csak egy évi kifogástalan műkö-

dés után történhetett meg a városi tanács hatáskörén belül eljárva. „kihordóul” – 

vagyis kísérőül férfi és nő egyaránt alkalmazásba kerülhetett. Köteles volt ruháján a 

rendőrkapitány által megállapított jelvényt viselni, mely jelezte funkcióját a városban 

való közlekedése során. Az üzletvezető vezette a nyilvántartást a gazdákról és lakhe-

lyükről, valamint a jelentkező cselédekről. Ő vezette az esetleges levelezést és végez-

te a könyvelést a befolyó összegekről. A hónap elején a befolyt összeget köteles volt 

befizetni a városi pénztárba (6. §.). Egyéb, nem törvényes összeg elfogadását, vagyis 

a korrupciót, elbocsátással sújtotta a szabályrendelet 8. §-a. Az intézet nyitvatartását 

hétköznap délelőtt 9-12 óra között, délután pedig 2-6 óra között állapították meg. Va-

sárnap és ünnepnapokon is nyitva tartottak, de csak délelőtt 9-11 óra között. Az inté-

zet felügyeletét a városi tanács, hatósági felügyeletét a rendőrség biztosította. A köz-

vetítésért a 12. §. a következő díjazást állapította meg: 

 

                                                        
266 Gyáni Gábor: A budapesti házicseléd munkapiac működési mechanizmusai 1890-1941. in: Szá-

zadok, 1983. 2. sz. 
267 Statney Archív v Banskej Bduskej Bistrici – Pobočka Lučenec. Magistrát mesta Lučenec Spisy 

A XXIV. 1. III. 133/1910. 
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Losonc város cselédügyi rendeletében felszámolt közvetítési díjak – 1910 
 
A. Nők után 
 

1. Egy kisgyermek mellé 
való leányért 

 
1 korona 

11. 
12. 

egy nevelőnőért 
egy pénztárosnőért 

10 „ 
  6 „ 

2.  egy mindenesért  2 „ 13. egy kávésleányért   5 „ 
3.  egy szobaleányért 3 „ 14. egy ápolónőért   5 „ 
4.  egy szakácsnőért 4 „ 15. egy szoptatósdajkáért   7 „ 
5. egy kulcsárnőért 5 „ 16. egy szárazdajkáért    3 „ 
6. egy gazdasszonyért 6 „ 17. egy gyermekkertésznőért   5 „ 
7. egy varrónőért 4 „ 18. egy társalkodónőért 12 „ 
8. egy mosónőért 3 „ 19. egy könyvvezetőért    6 „ 
9. egy vasalónőért 3 „ 20. egy konyhaszolgálóért    2 „ 

10. egy bonneért 5 „    
 

A díjaknak csak a felét kellett fizetni, amennyiben egy hónapnál rövidebb időre 

vállalt munkát a cseléd. Külön eljárás alá estek a férfi cselédek, illetve munkaválla-

lók. Az összehasonlítás érdekében ezeket az adatokat is közöljük.  

 
1. egy gazdasághoz való 

suhancért (kanász, tehe-
nész, bojtár) 

 
 

2 korona 

10. 
11. 

egy pincérért 
egy pénztárosért vagy 
raktárosért 

5 „ 
 

6 „ 
2. 

 
 
 

3. 

egy külső gazdasághoz 
való cselédért (béres, bé-
resgazda, csősz, kanász, 
tehenész) 
egy hetesért 

 
 
 

3 „ 
2 „ 

12. 
13. 
14. 
15. 

egy üzletvezetőért 
egy könyvelőért  
egy kuktáért 
egy csapos-, pince-, vagy 
kávéfőzőlegényért 

8 „ 
8 „ 
3 „ 

 
3 „ 

4. 
5. 
6. 

egy igáskocsisért 
egy parádés kocsisért 
egy belső inasért 

3 „ 
4 „ 
5 „ 

16. minden más itt nem em-
lített és a cselédek osztá-
lyába tartozó egyénért  

 
 

3 „ 
7. 
8. 
9. 

egy lovászért 
egy lóápolóért 
egy szakácsért 

3 „ 
2 „ 
8 „ 

17. minden más itt nem 
említett és szellemi fog-
lalkozást igénylő alkal-
mazásért 

 
 
 

6 „ 
 

Külön, egyebekként vannak felsorolva a következő foglalkozást űzők: kereskedő-

segéd 2, könyvvezető 3, tanító 4, gazdasági gépész és kertész után 5, gazdatisztért 6, 

irodai alkalmazottért és egyéb alkalmazottért havi fizetése 10%-kát kellett fizetni köz-

vetítési díjként. Ugyanakkor ez a táblázat mutatja, hogy a munkaközvetítés, bár a 

cselédügyi rendeletben szerepel, általánosabb jellegű. Vidékre a fenti díjak kétszere-
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sét kellett fizetni, azonban ez csak az alkalmazó terhére került levonásra. A közvetíté-

si díjakat a cselédek esetében a munkakezdéstől számított 8 napon belül kellett kifi-

zetni, a többi alkalmazott esetében ez tizennégy nap volt. Ha ezeken az időkereteken 

belül szűnt meg az alkalmazás, nem kellett fizetni a közvetítési díjért. A díj megfize-

tésért a gazda volt a felelős, aki az alkalmazottjára eső részt levonta annak fizetéséből 

és a saját részével együtt fizette ki. Ha nem került a díj befizetésre, akkor behajtható 

volt, mint a többi közadó. Ha a cseléd szolgálati helyét a gazda akarata ellenére, a 

szolgálati idő letelte előtt el akarta hagyni, akkor a fizetett közvetítési díjat a járandó-

ságából levonhatta a gazda. Ennek az árszabályzatnak pedig egy példányát jól látha-

tó helyen el kellett helyezni az üzlethelyiségben. 

Miért érdemes ezt a két táblázatot tanulmányozni? Ha megkeressük a mindenes 

cselédeket és összehasonlítjuk a közvetítési díjakat az egyéb munkát végzőkkel, a  

táblázatban szereplő közvetítési díjak jól mutatják, hogy a mindenes cseléd volt a cse-

lédranglétra alján, csak a kisgyermek mellé felvett gyereklányt előzte meg és egy 

szinten állt a konyhalánnyal. Ugyanannyi közvetítési díjat kellett fizetni utána, mint 

férficselédek esetében a gazdasághoz szegődő suhancért, aki kanászként vagy tehe-

nészként dolgozott. Tehát munkája nem volt igazán megbecsült, annak ellenére, 

hogy egész napját azzal töltötte, szemben például egy pincérrel vagy épp egy, ha 

nőkkel hasonlítjuk össze, egy kávéslánnyal. 

A cselédközvetítő intézet üzletvezetőjének több könyvet is vezetnie kellett a rend-

őrhatóság láttamozásával ellátva, hangsúlyozottan keménytáblás formában, bekötve, 

lapszámmal ellátva, hogy visszaélésre ne kerülhessen sor. A javítást olvashatóan kel-

lett végrehajtani, vakarás nélkül, indoklással ellátva. A közvetítésről vezetett nyil-

vántartásban szerepelt a cseléd neve, minősége, a cselédkönyvben szereplő adatai, a 

munkába állás napja, a foglalkoztató gazda neve, lakcíme, a közvetítésért fizetett díj 

és a pénznapló tételszáma. Tehát a közvetítési díjról külön pénznaplót vezettek. Kü-

lön jegyzéket vezettek az alkalmazást kereső cselédekről is. Ebbe a személyes adato-

kon kívül szerepelt az igényelt bér nagysága is. Végül, az utolsó nyilvántartás a cselé-

det keresők jegyzéke volt, személyes adatokkal, az igényelt cseléd minőségével és a 

fizetendő bér nagyságával. Minden könyvhöz betűsoros névmutatót kellett vezetni, 

segítve a könnyebb keresést.  
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A fejezet utolsó paragrafusai azt szabályozzák, hogy cselédet csakis igazoló ok-

mánnyal lehet alkalmazni, annak hiányában a rendőrhatóságnak átadandók (15. §.), 

valamint a jelentkező cseléd erkölcsi magaviseletéről az üzletvezető tájékozódni kö-

teles (16. §.). Az igényeket az üzletvezetőnek a jelentkezés sorrendjében, kivételezés 

nélkül kellett kielégíteni (17. §.). Amint azt fentebb említettük, a cselédügyek a rend-

őrhatóság hatáskörébe tartoztak, ez pedig ebben a szabályrendeletben is megnyilvá-

nult. Az V. fejezet tárgyalja a büntetéseket. Ha a szabályrendeletet a cseléd vagy a 

gazda megszegte úgy, hogy az törvénybe nem ütközött, akkor pénzbírságot kellett fi-

zetni, ami a kihágástól függően 2-40 korona lehetett. Ha behajthatatlannak minősült, 

akkor elzárással kiváltható volt. Akkor lehetett mindkét büntetést együttesen is alkal-

mazni, ha visszaesésről, illetve súlyos kihágásról volt szó (1. §.). Mit tekintett a rende-

let kihágásnak? Az a gazda kihágást követett el, aki a szolgálatában álló cselédjét a 

meghatározott időn túl visszatartotta. Ennek ellenpárjaként az a cseléd, aki a megha-

tározott időben szolgálati helyén nem jelentkezett és mulasztását nem igazolta. A 

harmadik szereplő, a cselédszerző és felelősségvonásra kerülhetett, amennyiben nem 

vezette be az előírt bejegyzést a cselédkönyvbe. Az a gazda is kihágást követett el, aki 

a cseléd bérét nem kézpénzben teljesítette, vagy a cselédjének adott ajándék értékét a 

cseléd béréből levonta. Kihágásnak minősült a kimenő ki nem adása, de az is, ha a 

gazda elnézte, hogy cselédje „csatangoljon” és kimaradozzon a megállapított időn fe-

lül és züllött életmódot fojtasson, vagy ha a gazda nem írta be a cselédkönyve a szol-

gálatot. A gazdán, a cseléden és a cselédszerzőn kívül más is követhetett el kihágást, 

mégpedig úgy, hogy a cselédet a szolgálati helyéről lebeszélte, elrettentette vagy át-

csábította, vagy épp akkor, ha akár puszta jóakaratból éjjeli szállást biztosított neki. A 

3. és 4. §. a cselédotthonnal kapcsolatos kihágásokat sorolja fel. Így kihágást követett 

el az az üzletvezető, aki a teendőit hanyagul látta el és a nyitvatartási órákat nem tar-

totta be. Ugyanígy az a kihordó, aki kötelességeit hanyagul teljesíti, vagy bármelyikük, 

aki közvetítéséért jutalmat kér vagy elfogad, vagy ha az előírt díjnál magasabb díjat 

szed be. Kihágásnak minősült az igazoló okmány nélküli cseléd elszegődtetése is.  
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5. A cselédek életkora, munkavállalásuk időtartama 

„A városi cselédek legnagyobb része (…) a szolgálatot nem tekinti állandó foglalko-

zásnak, vagy élethivatásnak (…) csak átmeneti és szükségbeli kenyérkeresetnek, 

mely a férjhezmenetellel megszűnik” – írja a cselédkérdést taglaló mű korabeli szer-

zője, mely állítást az általam feldolgozott statisztikai adatok is igazolják,268 nem kü-

lönben a következő személyes emlék: „Cselédlány mindig volt. Többnyire a „hely-

szerzőnél” szegődtette őket nagymama. Meglehetősen gyakran cserélődtek. Volt 

úgy, hogy fiatal, gyakorlatlan falusit keresett, mert az „még nincs kitanítva, nem 

lop…” Aztán, ha talált ilyent, gyorsan szabadult tőle, mert „olyan ügyetlen, hogy a 

papucsom többet ért a házimunkához…”269 

Ahogy fentebb említettük, a nők egy része a vizsgált korszakban az iparban helyez-

kedett el, mert a piac igényelte az olcsó munkaerőt, legnagyobb részük továbbra az ős-

termelésben volt foglalkoztatva, de ekkor kaptak a nők tisztviselőként vagy értelmisé-

giként is munkát. A képzetleneknek a legegyszerűbb lehetőség a cselédkedés maradt. 

Mivel, mint már említettük, a cselédkedés a nők életében – legalábbis ami a döntő 

többséget illeti – átmeneti állapot volt a fiatal felnőttkor (esetenként még inkább gyer-

mekkor) és a férjhezmenetel között, a cselédek átlagéletkora igen alacsony, 24 év.270 

 Az országos adatokkal egybevágnak a Salgótarjánra vonatkozó adatok is, melyek 

azt mutatják, hogy a cselédek 43%-a 20 évesnél fiatalabb, 29%-uk 20-25 év közötti, 

28% -uk pedig 25 évesnél idősebb volt. Eszerint majd ¾-ük a 25 év alatti fiatal nőkből 

tevődött ki.271  

A feldolgozott nyilvántartó kartonok szerint a legfiatalabb cseléd 11, a legidősebb 

pedig 78 éves volt a korabeli adatfelvétel idején. Fentebb leírtakból következik, hogy 

a háztartási alkalmazottak túlnyomó része hajadon volt, kisebb részüket tették ki az 

özvegyek és férjezettek. Az, hogy valaki feleségként is tovább dolgozzon, az egzisz-

tenciális kényszer mellett férje döntésétől is függött. Az 1876. évi XIII. tc. 9. §-a ki-

mondja, hogy „férjnél levő asszonyok, ha férjeik ellenzik, nem léphetnek szolgálat-

                                                        
268 dr. Szalay Sándor: Városi cselédkérdés. Budapest, 1909. 66 p. 
269 Vitray Tamás: Kiképzés. Magvető., Budapest, 2008. 25. p. 
270 Nógrád Megyei Levéltár IX. 502. b. A SZOT TB Főigazgatósága Nógrád Megyei Igazgatóságá-

nak és jogelődjének iratai, háztartási egyéni nyilvántartás feldolgozásából nyert adat. 
271 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 61-63. p. 
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ba”. Férjhez menés után a gyerekszülés, a háztartás lekötötte úgy a nők idejét, hogy 

már nem állhatott módjukban újra elhelyezkedni, hiszen a cselédkedés általában bent 

lakást vagy egész napos „műszakot” jelentett. A salgótarjáni cselédek 9,1%-a volt férje-

zett, 3,2%-a pedig özvegy volt. Mivel a férjezett cselédek átlagéletkora 36 év, szemben 

a hajadonok 23,5 évével, feltételezhetjük, hogy nem a házasságuk elején, hanem már a 

viszonylag nagy gyermekeik mellett vállaltak munkát, hogy hozzájáruljanak a család 

megélhetéséhez. Valószínű, hogy sokan közülük bejáró takarítónőként dolgoztak. 

Az özvegy cselédek átlagéletkora természetszerűleg magasabb, 43,6 év, közülük 

kerül ki a legidősebb cseléd, egy 78 éves özvegyasszony is. 

Az átlagos munkaviszony hossza az összes cselédet tekintve 6,59 hónap volt. A 

férjezett cselédek ennél valamivel hosszabb ideig, 7,07 hónapig szolgáltak egy adott 

helyen, míg az özvegy cselédek 9,26 hónapig voltak ugyan annál a munkaadónál al-

kalmazásban. Az egy évnél kevesebb időtartamot dolgozó cselédek átlagéletkora 23 

év, az 1-5 évet dolgozóké 24 év, az 5-10 évet dolgozóké 30 év, a 10 évnél többet dol-

gozóké 33 év.  

Vagyis a fiatalabb cselédek, akik egzisztenciálisan valamivel biztosabb helyzetben 

voltak a közeli férjhez menés reménye miatt, mobilabbak voltak idősebb kortársaik-

nál, akiknek a cselédkedés valószínűleg egyedüli megélhetési forrást jelentett. 

 

Salgótarjáni házicselédek életkor és családi állapot szerinti megoszlása 1920-1944 
 

 Cselédek 
(hajadon): 

Cselédek 
(férjezett): 

Cselédek 
(özvegy): 

Százalék 90,2 6,6 3,2 
Min. Életkor [év]: 11 16  
Átlag életkor [év]: 23,57 36,1 43,63 
Max. Életkor [év]: 73 67 78 
Min. Munkaviszony [hó]: 0,03 0,03 0,03 
Átlag munkaviszony [hó]: 6,59 7,07 9,26 
Max. Munkaviszony [hó]: 253,13 127,57 261,67 
 

Az életfogytig tartó cselédkedés igen ritka, a cselédek mindössze 2,8%-a idősebb 

50 évesnél. 
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Ők testesítették meg a kor eszményi cselédjének ideáját, aki évekig hű maradt gaz-

dájához, épp ezért folyamatos hivatkozási alapot nyújtottak a korabeli polgári társa-

dalom szemében. Róluk mintázták meg a cseléd eszményített példaképét, aki maga a 

megtestesült hűség, miért cserébe kiérdemli a munkaadója patriarchális, sírig tartó 

gondoskodását. A cselédek kátéjában írták róluk: „Ezek sorából kerültek ki (ti. akik-

nek a szülei is cselédek voltak) a most már ritka, 40-50 évig egyhelyben szolgáló 

egyének, kik sokszor négy nemzedéket is fölneveltek.”272 Ez igen ritka lehetett. Mégis 

találni rá példát. A már említett salgótarjáni polgármester, dr. Förster Kálmán cseléd-

je, Francka a polgármester visszaemlékezése szerint már Kálmán kisfiú korában a 

családjukat szolgálta, Kosáry nagyapánál cselédkedett. Mikor a nagyapja meghalt, át-

szegődött a szülőkhöz, mikor pedig Förster megnősült, a fiatal párhoz állt be szolgá-

latba. Trianon után Poprádról velük tartott Újpestre, Nagytéténybe, onnan pedig Sal-

gótarjánba. Az alábbi történet jól rávilágít viszonyukra: „Egy ausztriai hegymászó tú-

ráról hazaérve otthon meséltem, hogy Schladmingban éjszakáztunk, mielőtt másnap 

Dachstein csúcsát megmásztuk. No, mondom Franckának, ki tudott ugyan németül 

és magyarul, de jól csak tótul, ha ki tudja mondani azt a szót, hogy Schladmingban, 

akkor adok magának 10 koronát. Biztos voltam abban, hogy ezt a nem könnyű szót 

nem tudja utánam mondani, de mit tesz Isten! A mi Franckánk tisztán ismétli és utá-

nam mondja: „Schladming”. Nem volt természetesen más hátra, mint, hogy odaad-

tam neki a 10 koronát. Ez Újpesten történt. Két nap múlva Francka az ebédnél megáll 

előttem és könnyes szemmel mondja, persze tótul: Jak lehko prislo, tak lehko poslo!” 

„Mi az Francka, mi történt?”, kérdem. Hát meséli szegényke, hogy a tíz forintost, amit 

a német szóért kapott, a blúza zsebébe tette és amikor a blúzát most mossa, egyszerre 

csak azt érzi rémülten, hogy a papírpénz nedvesen összegyűrődve ott megy széjjel az 

ujjai között. Erre mondta ő, hogy amilyen könnyen jött, olyan könnyen el is ment. Per-

sze, hogy a kárát mindjárt megtérítettem, de akkor meg minket sajnált, hogy annyi bajt 

okoz nekünk. Most, hogy Franckáról ezt az apróságot írom, itt is köszönettel emléke-

zem meg erről a tiszteletet és szeretetet érdemlő hűséges asszonyról”.273 

                                                        
272 Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholi-

kus Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 9. p. 
273 Dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján város első polgármesterének visszaemlékezései. Nógrádi 

tudománytár 3. szerk.: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2012. 93. p. 
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Általában, ha a kiöregedett cseléd munkaképtelenné vált, könyörület nélkül az út-

cára tették és általában teljes magányban, nélkülözve halt meg. Nagyon kevesüknek 

sikerült annyit összekuporgatni, hogy saját erőből fenn tudja tartani magát. A többi-

eknek, ha sikerült, valamelyik fővárosi szegényház maradt. Budapesten főleg az Er-

zsébet szegényház fogadta be a kiöregedett, gyámolításra szoruló cselédeket. Mivel 

ennek befogadóképessége elég korlátozott volt, ide csak kellő protezsálás útján vagy 

nagy szerencsével lehetett bekerülni. az 1920-as évben a 800-900 gondozott közül 317 

volt cseléd, ami az 1930-as évekre 150-240 főre csökkent, bár az otthon befogadóké-

pessége nőtt.  

Mindez abból következett, hogy ekkor a házicselédek nem részesülhettek nyugdíj-

ban. Az 1927. évi XX. tc. 5. §-a kimondta, hogy „betegségi biztosításra kötelezettek 

nemre, korra, állampolgárságra és a javadalmazás nagyságára tekintet nélkül: 1. A 

háztartási alkalmazottak, akik a háztartásban, vagy a család körében javadalmazás 

fejében rendszeresen és a munkaerejüket egészen vagy túlnyomó részben igénylő 

személyes szolgálatokat teljesítenek (házvezetőnők, házicselédek, nevelők, társalko-

dók, felolvasók, ápolók, magánkocsisok, magángépkocsi vezetők stb.)”. A törvény ki-

mondta, hogy a járulékot hetente kellett fizetni és az átlag napibér 3%-át tette ki. Ezt 

egyébként már 1919-ben rendeletben szabályozták (XXI. sz. rendelet), a törvény csak 

újraszabályozta a kérdést. Ezért cserébe a biztosított betegsége idejére táppénzt ka-

pott – a betegség 4. napjától kezdődően maximum egy éven át az átlagfizetés 60%-át. 

Fedezték az orvosi gyógykezelést, a gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógyvizeket és 

a gyógyászati segédeszközöket maximum egy éven keresztül. Szülés esetén  a bizto-

sított terhességi segélyt kapott a terhesség utolsó hat hetére, ami a napibér 100%-át (!) 

jelentette. Azok a cselédek, akik a gyermekágyi segély megszűnését követő 12 héten 

át szoptatták gyermeküket, szoptatási segélyt kaptak, 60 fillért egy napra. Végül pe-

dig temetési segély is járt a biztosított családjának. 

Salgótarjánhoz legközelebb cselédotthon Losoncon volt. Annak működéséről a 

fentebb idézett városi szabályrendeletből kapunk képet. A cselédszerző intézet üzlet-

vezetője volt a cselédotthon gondnoka is egyben. Egy főzőnőt is alkalmaztak mellet-

te, aki szakácsnői feladatokat látott el. A rendelet III. fejezetének 3. §-a egyértelműen 

megfogalmazza a cselédotthon célját: „a hely nélküli nőcselédeknek ideiglenes ellátás 
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nyújtásával az erkölcsi romlástól és elzülléstől való megóvása”. Azok akik nem tud-

tak munka hiányában szüleiknél vagy rokonaiknál megszállni, kötelesek voltak az 

otthont igénybe venni. Sőt, nem csak ők, hanem más munkát kereső nők is szállásra 

lelhettek. A hivatalos órákon belül az üzletvezetőnél kellett jelentkezni, azon túl pe-

dig a rendőrkapitányságon. A szállásdíj összege nem derül ki a rendeletből, mivel az 

adott részt üresen hagyták, azonban filléres költsége volt. Emiatt aki szállásban ré-

szesült, köteles volt cselédmunkát végezni az üzletvezető előírása szerint. A nem cse-

lédsorba tartozó munkakereső napi egy koronát volt köteles fizetni a szállásért. Az 

otthont természetesen nem lehetett életszerűen igénybe venni. 10 nap elteltével csak 

akkor tartózkodhatott az otthonban, ha további öt napon belül szolgálatba állt. Ha ez 

nem valósult meg, szükség esetén elegendő útiköltséggel kellett ellátni és a rendőr-

hatóság felhívására el kellett hagynia a várost (7. §.). Ha ennek ellenére a városban 

maradnak az érintett cselédek, akkor illetőségi helyükre szállítandók. A gyakori 

helyváltoztatásnak a rendelet úgy is megpróbált gátat szabni, hogy azokat a cseléde-

ket is hazatoloncolandónak nyilvánította, akik szolgálati helyüket a szolgálati időn 

belül egy év alatt háromszor is elhagyták. 

A cselédotthon is rendelkezett nyilvántartó könyvvel a szállást kapó cselédek ne-

vével, személyes adataival és az ott tartózkodás kezdő és végdátumával, valamint a 

kifizetett díj összegével.  

Az otthont a cselédközvetítésből befolyt pénzből tartották fenn, de a városi tanács 

döntése alapján. 

6. A házicseléd kettős szerepben: munkavállaló és családtag 

A cselédkedés a közvélekedés szerint a mai napig nem elismert, mint igazi foglalko-

zás, szakma, hanem sokszor lenézett, alulértékelt, főként nők által folytatott tevé-

kenység, melyet egy otthon, egy háztartás keretein belül folytatnak, így úgymond 

„láthatatlan”, nem produktív munka. Többek közt ez teszi a cselédet a munkaválla-

lók közül a legsebezhetőbbé, a leginkább érintetté a visszaélések és erőszak tekinteté-

ben.  Sajátosságát az adja, mely a cselédmunka legfőbb jellemzője: a privát és a nyil-
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vános szféra különös egybefonódása.274 Olyan munka, mely otthon megtanult női-há-

ziasszonyi készségeket, savoir-faire-t hasznosít, mely átalakul fizetés ellenében szak-

mai kompetenciává. Ezt azonban mind a társadalom, mind a gazdaság alulértékeli.  

Ahogy Márai lényeglátóan fogalmazott: „A cseléd »szociális helyzete« a polgária-

suló, századeleji magyar családban a legkülönösebb volt. Nem tartozott a »proletá-

rok« közé, – ezt a fogalmat akkor még csak a pártirodákban szövegezték – , nem volt 

»öntudatos bérmunkás« a cseléd, világi helyzetéről ugyancsak keveset tudott. Egy-

szerűen cseléd volt.”275 

Mindazonáltal a háztartási alkalmazotti munka sok tízezer nő számára az egyetlen 

munkalehetőség volt. Az egyetlen munka, mely lehetővé tette a szegénységből való 

kilépést vagy menekülést, illetve a kiszakadást az otthoni felügyelet, függőség alól. A 

parasztcsaládoknál általános gyakorlat volt, hogy a hajadon lányaikat cselédnek ad-

ták, gazdaságba, üzletbe, vagy házhoz, úgy vélekedve, hogy ennek a munkának szá-

mos előnye van. Példának okáért egy magánháznál a lány jobban védve van erkölcsi 

tekintetben, mint egy műhelyben, vagy üzemben. Sőt, a munka jellege miatt jobban 

felkészül a házasságra, elsajátítva a házimunka minden csínját-bínját: „... az ő (ti. a 

cseléd) szolgálati viszonya a legalkalmasabb arra, hogy a nőt természetes élethivatá-

sa, a háziasszony és családanya kötelességére és teendőire gyakorlati úton előkészít-

se. A keresetképes hajadonnak legtermészetesebb munkaköre a háztartással való fog-

lalkozás és ez biztos út arra, hogy későbbi háziasszonyi és családanyai hivatására ele-

gendő kiképzést nyerjen.”276 

Nem utolsó sorban anyagilag is jól jár, hiszen a szállásért és az étkezésért nem kell 

fizetnie, sőt, időnként ajándékokat is kap, így bére nagy részét hazaküldheti, segíteni 

otthonmaradt családját, vagy hozományra gyűjthet. A legpozitívabb jövőkép szerint 

pedig előnyös házasságra is reménye van, ha hozzámegy egy kereskedőhöz vagy kis-

iparoshoz.  

Miért nem volt elismert, a cselédkedés, mint szakma, annak ellenére, hogy Ma-

gyarországon már a 19. század végén megszületett a törvényi háttere? Mert egy 

                                                        
274 Gyáni Gábor: Társadalmi nemek a munkaerőpiacon a polgári Magyarországon. in: Rubicon 

2009. 4. sz. 
275 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Befejező közlemény 9. 
276 dr. Szalay Sándor: Városi cselédkérdés. Budapest, 1909. 13. p. 
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olyan munkát takart, melyet a nők nagy része saját otthonában is elvégzett, ezért 

nem professzionalizálódott. Így önmagában nem képviselt külön foglalkozási ágat, 

szakmát. A háztartást vezetni egy nő számára természetes dolog volt, „megfelelt ter-

mészetének” és nem kívánt semmilyen speciális kompetenciát és képességet, iskolai 

oktatást, szaktudást és bizonyítványt, nem kell, hogy tagja legyen szakmai érdekkép-

viseletnek.277 Ennek ellentmond azonban az, hogy a cselédtől elvárták, hogy hivatás-

szerűen végezze rosszul fizetett, nehéz munkáját, hiszen bizonyos általánosan elfoga-

dott erkölcsi normáknak kellett engedelmeskednie, gazdájuk érdekeit előbbre kellett 

helyeznie saját személyes hasznánál. A munkaadó azt szerette volna, hogy cselédje 

higgyen abban, hogy szolgálatot teljesít a szó abszolút értelmében, eszményszerűen, 

holott a cselédet helyzete kényszerítette a munkavállalásra, nem pedig elhivatottsá-

ga. Véleményem szerint ez az ellentmondás, ami persze nem igen fogalmazódott 

meg, az oka – a munka egyéb sajátos jellegei mellett – a feszültségnek a munkaadó és 

a munkavállaló között.278  Bár hivatásnak vélték, azt viszont felismerték, hogy nincs 

képzés, amit különböző útmutató könyvekkel igyekeztek pótolni: „Minden hivatás, 

minden munkakör ellátása bizonyos szakképzést, bizonyos jártasságot és megfelelő 

gyakorlatot kíván. Egyedül a háztartási munka ellátásáról fennállt régen az a téves 

hit, hogy annak tudása veleszületik a nővel, azt a nő minden előkészület és tanulás 

nélkül elláthatja. Éppen ezért talán egyetlen hivatást sem töltenek be annyi hozzá-

nemértéssel, mint éppen a háztartási hivatást.”279  

Maga a mindenes házicseléd kifejezés egyértelműen csak a női házicselédekre vo-

natkozott, de a mindenes soha nem csinált meg mindent olyan gyakran és olyan jól, 

ahogy azt kéri a ház ura vagy úrnője, akik folyamatosan panaszkodnak, hogy a cse-

léd nem elég pontos, nem elég szorgalmas. A „minden” az tulajdonképpen az, amit a 

háziasszony elvégez otthon a háztartásában, ahogy fentebb is említettük, egy tucat-

nyi feladat: mosás, takarítás, rendrakás, portörlés, vasalás, teregetés, főzés, bevásár-

lás, gyermekgondozás stb.  

                                                        
277 Halmos Károly–SzívósErika: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztu-

datban és a modern történetírásban. in: Korall 11. évf. 42. szám 2010. 5-18. p. 
278 Harold L. Wilensky: Minden szakmahivatás? in: Korall 11. évf. 42. szám 2010. 19-53. p. 
279 Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholi-

kus Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 6. p. 
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A házimunkát soha nem tekintették igazán elismert munkának, sokkal inkább 

alapvető asszonyi kötelességnek, hiszen nem termel kereskedelemben eladható árut, 

célja egy család szükségleteinek a kielégítése, ezért nehezen mérhető. Ára nem mér-

hető össze más munkás bérével, annál jóval alacsonyabb. Nem gyárt semmi kézzel 

foghatót, ha végzik, nincs nyoma, akkor minden tiszta. 

Fentieknek az az alapvető következménye, hogy az általános munkajog egészen 

napjainkig nem vonatkozott rá, külön jogszabály szabályozta, és ez a mai napig is a 

világ legtöbb országában így van. A háztartási alkalmazottnak nincs olyan státusza, 

mint az átlagos munkavállalónak. Tulajdonképpen a cseléd valójában a munkáltatója 

gyámsága alatt állt, minek egyenes következménye számos esetben a rossz bánás-

mód. Mivel egész napos munkaidőben dolgozott és a családdal lakott, bizonyos mér-

tékig a háztartás és a család részese lett, függőségi viszonyba került a családtól.  

Ez a fajta munkaviszony általában mindig két nő között jön létre. Mivel a munka 

tere privát tér – maga a ház vagy a lakás, és a tevékenység a háziasszonyi szerepkör-

nek felel meg, azzal jár, hogy a ház úrnője sokszor tudattalanul fél attól, hogy elveszti 

legitimitását, mint háziasszony, miközben nem akarja elvégezni azokat a feladatokat, 

melyek a szerepkörrel járnak.  

Ezért a házicseléd és gazdasszonya közötti viszony gyakran tele volt nyílt vagy 

rejtett konfliktussal és feszültséggel. Ez nemcsak a fentiek következménye volt, ha-

nem annak a folyománya is, hogy egy lakás vagy ház sokszor szűk terébe összekerült 

két gyökeresen különböző viselkedési kultúra és életmód: a városi-polgárit és a falu-

si-parasztit. Ráadásul a hatalmi viszonyuk negatívan hathatott mindkét fél viselkedé-

sére, személyes viszonyára, ami jelen esetben a munkaviszonyukat is jelentette. Az 

úrnő vélhetően sokszor a cseléden vett elégtételt a férjével szembeni alárendelt hely-

zetéért, és viszont: a cseléd pedig kiszolgáltatottsága miatt minden eszközt jogosnak 

érzett érdekei érvényesítéséhez.  

Erre az egyik legátfogóbb kutatást Pothiti Hantzaroula végezte, aki életinterjúkat 

készített az 1920-1945 között Athénban szolgáló volt házicselédekkel. Azt vizsgálta, 

hogy a cselédek önképére milyen hatással volt a szolgáló-úrnő viszony, ahogy ő ne-

vezi, az alárendelt szubjektivitás. Mindezt azért tartotta fontosnak, mert a szolgálók-

kal kapcsolatos tanulmányok ezt a viszonyt nem elemzik, csak társadalmi rétegként 
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tekintettek a cselédekre, ami mintegy hídként szerepelt a parasztság és a középosz-

tály között, közvetítve annak értékeit. Így a különböző tanulmányokban személytele-

nül, arc és identitás nélkül jelentek meg, mint a középosztály produktumai, a férfi-

fantáziák szereplői. Ő viszont azt próbálta feltárni, milyen a cseléd-úrnő közötti ha-

talmi viszony. A visszaemlékezések alátámasztották azt az előfeltevést, hogy a vi-

szony csatamezőhöz hasonlít, mert két kultúra, két identitás találkozik. A szolgáló bi-

zonyos autonómiát és méltóságot akar, míg az úrnő hatalmat, engedelmességet. Ezt 

sokszor kiabálással, parancsolgatással érte el, míg a másik fél a határai feszegetésé-

vel, engedetlenséggel, kimaradozással. Az interjúkban ezt egyéb részletek is alátá-

masszák, így például az, hogy ha közösen hagyták el a lakást, az úrnő a kötényt ak-

kor sem engedte levenni a cselédnek, hogy jól látható legyen a kettejük közti viszony. 

De a hatalmat demonstrálta az étellel való bánás, ami nem csak a külön étkezést je-

lentette, hanem a kamra zárását, az esetleges éheztetést, nagyon kis adagokat. Extrém 

esetben a hosszú haj megcsonkítása, tövig vágása is előfordult – a férj iránti félté-

kenység miatt.280 

A középosztályi női társaságok kifogyhatatlan témája volt a cselédek lustasága, 

gondatlansága, kétszínűsége, erkölcstelensége – és főleg a lopások. Társalgási köz-

hely volt házi ellenségként, fizetett ellenségként emlegetni őket. A cseléd-úrnő vi-

szony a két világháború között még feszültebbé is vált. Ennek egyik oka a középosz-

tály szegényedése lehetett (igyekeztek kevés pénzért sokat dolgoztatni az alkalma-

zottakat), de gyakran panaszkodtak a „mai lányok” öntudatosságára is. Ennek hátte-

rében az elemi iskoláztatás általánossá válását is sejthetjük.281 

A helyzeten tovább ront az, hogy a cseléd egész napos munkaidőben dolgozik, 

sőt, ott is lakik, tehát egyfajta intimitás alakulhat ki a ház urával is. Tehát verseny-

helyzet és pozíciós probléma alakulhat ki a két nő között, sőt a háziasszony családi 

státusza, legitimitása is megkérdőjeleződhet, ami felerősödhet az esetleges promisz-

kuitás miatt. Ennek pedig egyenes következménye volt a feszült kapcsolat a két nő 

                                                        
280 Pothiti Hantzaroula: The Dinamic of the mistress-servant relationship in Domestic service and 

the formation of European identity. szerk.: Antoinett Fauve-Chamoux. London, 2004. 379-409 p. 
281  Fónagy István: „Fontos tényezője a kellemes otthonnak” – A cseléd a polgári háztartásban. in: 

a Hétköznapi élet története blog: http://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/05/15/csele-
dek_748 Letöltés ideje: 2015.01.02. 
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között, sőt szadista, erőszakos bánásmód is kialakulhatott, ahogy a fentebb említett 

interjúk alátámasztották ezt a toposzt. Emiatt a házicselédkedésre jellemző a munka-

végzés totális karaktere, a munkaidő, a test és az idő bizonyos fokú birtoklása, ami 

más munkákra nem jellemző ilyen mértékben. 

A fentebb már említett házi fegyelem gyakorlása a bántalmazást elő is segíthette. 

A jelen esetben akár családon belüli erőszaknak is tekinthető jelenség nem volt ritka, 

jellege miatt azonban statisztikák nem készültek róla. A nyugati társadalomfejlődés, 

különösen a felvilágosodás óta ugyanis egyre inkább az erőszakmentesség irányába 

mutat és mutatott. Az erőszak ellenzése illetve tiltása azonban a különböző életszférák-

ban igen egyenetlenül ment végbe. Napjainkig pont a család maradt az a hely, ahol az 

írott jog és az íratlan normák fedezékében szinte érintetlenül fennmaradtak olyan ma-

gatartásformák, amelyek más emberi viszonylatokban, munkahelyen, iskolában, ide-

genek között már rég erőszaknak, büntetendő cselekménynek számítanak.282 

A kor jogtudósa, Márkus Dezső kiállt a nyilvánosság előtt és támadta ennek alkal-

mazását, sőt megszűntetését szorgalmazta: „Házi fegyelmi jognak vagy büntetlen be-

csületsértésnek tűrése épp oly kevéssé jogosult vagy megokolt az ún. cselédmunkát el-

látóval szemben, mint bárki mással  szemben, aki csak munkájának szolgáltatására vál-

lal kötelezettséget de aki sohasem adja bérbe önérzetét, becsületét, emberi méltóságát, 

testi épségét.”283 Magát a cseléd szó használatát is ellenezte: „A cseléd fogalmát és el-

nevezést valahára ki kell küszöbölnünk jogi nomenklatúránkból — az, akit ma cseléd-

nek neveznek, éppen olyan szabad munkás legyen, mint a többi a munkaadó és a 

munkás között létesülő jogviszonyt pedig, bármilyen munkáról van szó, általánosság-

ban egyenlő jogszabályok rendezzék. Ha pedig a család, a ház körében végzendő 

munka sajátos jellege különös intézkedéseket tesz szükségesekké, ezek ebből az okból 

lényegükben ne különbözzenek semmiben azoktól, amelyek egyéb szolgálati vagy 

munkaszerződésre vonatkoznak.”284 Házi fegyelmet törvény szerint szülő gyakorolha-

tott kiskorú gyereke fölött, gazda cselédje fölött és  iparos a tanonc fölött. Nem volt 
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283 Márkus Dezső dr.: Házi fegyelem gyakorlása. in: A Nő és társadalom. 1907. 1. évf. 6. sz. 100. p. 
284 Márkus Dezső dr.: Házi fegyelem gyakorlása. in: A Nő és társadalom. 1907. 1. évf. 6. sz. 100. p.  
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ilyen joga a munkaadónak a cseléd és a tanonc kivételével semmilyen alkalmazottal 

szemben (beleértve a napszámost és a kereskedősegédet is), de még a tanárnak sem ta-

nítványa fölött – bár ez a gyakorlatban nemigen érvényesült. Végül de nem utolsó sor-

ban a férjnek sem volt joga házi fegyelem gyakorlására feleségével szemben.285 

A cseléddel való megfelelő bánásmódot a következőképpen ecseteli A Háziasszo-

nyok útmutatója: „Amikor a háziasszony a háztartási alkalmazottal szemben a jogsza-

bályoknak megfelelő szerződéses viszonyba lép, ne  csupán a saját munkakönnyítését 

jelentő kényelmi szempontokat vegye tekintetbe, hanem fogadja őt, mint embertársát  

– jó szívvel, szeretettel. Különösen a vidékről jövő fiatal leányt, aki családjától, édes-

anyjától elszakadt és nélkülözi a szülői otthont, az édesanyja szeretetét és gondoskodá-

sát. Legyen a háziasszony tisztában azzal, hogy annak lelkitámaszra és nevelésre van 

szüksége és vállalkozzék a háziasszony erre, mikor családjába, házába fogadja.286 

Tulajdonképp a munkavégzés tere, a ház, sok esetben nem védelmet, hanem in-

kább kockázatot jelentett. A falak sokszor nem védtek, hanem ellepleztek. Lehetővé 

tették a láthatatlanságot, mely megkönnyítette az erőszakot, a rossz bánásmódot, a 

visszaéléseket. Inkább a munkaadókat védték-takarták a nyilvánosság, a jog és a mo-

rál elől. A falak zárt teret határoltak körül, melyek között a cseléd korlátozva vagy 

szó szerint bezárva élt. A munkavégzés privát tere és volta, a magánélet szentsége, a 

családi és háztartási tér immunitása mentességet biztosított a munkajog vagy az álla-

mi igazságszolgáltatás előtt és megerősítette a munkaadó büntethetetlenségét, mint-

egy kiterjesztve az apai jogot. Ezek a térbeli és képzeletbeli falak nehézkessé tették a 

külső beavatkozást vagy ellenőrzést, főleg, ha a munkaadók a társadalom hatalom-

mal bíró, gazdagabb rétegéhez tartoztak. Ugyanúgy belülről is nehéz volt segítséget 

kérni, hiszen a cseléd ritkán járhatott el, nem volt hol panaszt tennie vagy kitől segít-

séget kérnie, valahol védelmet találnia a fenti okok miatt.287  

A házicselédnek elszegődőtt személy közvetlen élet és munkakörülményei tagolat-

lan és zárt világot határoltak körül, ahol a munkát és a magánéletet szinte lehetetlen 
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volt elkülöníteni. Cselédként magánéletre szinte nem tarthatott igényt, a munkaadók a 

cseléd személyességének legapróbb momentumaira is kiterjesztették befolyásukat. 

A visszaemlékezések is ezt a kettősséget sugallják: „A lány soha nem étkezett ve-

lünk. Általában egy tálcán bevitte az ebédet vagy a vacsorát a szobájába, ahol mindig 

megterített magának. A kés-villa-kanál, üvegpohár neki is előírva volt. A tejhez, ká-

véhoz, teához porcelán csészét kellett használni – mint a családnak. Ugyanolyan szal-

vétája volt, mint nekem… 

Teljesen azonos ellátása volt, mint a családnak. Úgy láttam, a szüleim nagyon vi-

gyáztak arra, semmiből ne szenvedjen hiányt. Ha süteményt sütöttek, a lány is és én 

is azonosat kaptunk. (…) Italt sohasem öntöttek neki. Ha vendégek jöttek, a konyhán 

kívül nem mozgott, félrevonult a szobájába.”288  

Ugyanakkor a cseléd étkezéséhez való hozzáállás ennél jóval negatívabb is lehe-

tett, ahogy ezt már említettük. Az étel elzárása általános volt. Egy penci cselédlány, 

Vajda Terézia, például azért szökött el a szolgálatból: „mert ott nem bírta a szolgála-

tot teljesíteni, mert sértett nem adta meg neki a rendes étkezést s így ő éhezett.”289 

Egy másik interjúban Pap Erzsébet, aki 1940 körül Fejér megyében cselédkedett, 

szintén úgy emlékszik vissza, hogy „a spájzajtó azonban a szolgáló előtt mindig zár-

va volt, még a kenyeret sem hagyták kint a konyhában”.290 A reggeli után a maradék-

ból ehetett, de nem akármit, a gazdasszonya porciózta ki számára. Emlékei szerint 

éhes nem maradt. Az ebéd pedig úgy zajlott, hogy még étkezés alatt a gazdasszonya 

egy pecsenyéstálba összeválogatta az ő részét, amit a végén külön elfogyaszthatott. Ő 

ki is emelte a család és a közte lévő rideg kapcsolatot, fölényes magatartást, amit na-

gyon rosszul viselt, a légkört sokszor nyomasztónak érezte. 

A házicseléd napirendjében a munka mindenkor feltétlen elsőbbséget élvezett 

minden mással szemben. A mindennapjait szinte teljes egészében kitöltötte, nem 

hagyva időt magánéleti tevékenységeknek.  

                                                        
288 Részlet B. L. volt iskolaigazgatóval lefolytatott interjúmból (sz. 1938. Csongrád) Anonimizálás-

kor az eredeti monogramokat tartottam meg a továbbiakban is.  
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290 Gelencsér József: „Amikor cselédeskedtem…” (Pap Erzsébet házi cselédként töltött évei) in: 

Acta Papensia 2014/3-4. szám 287. p. 
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A cselédtörvény ugyanis nem rögzítette egységesen és kötelező érvénnyel a mun-

kaidő hosszát, hanem annak meghatározását a munkaadóra bízta. Ebből egyenesen 

következett, hogy a cseléd munkavégzésének hossza és ritmusa – gyakorlatilag egész 

életrendje – a munkaadó és családja életviteléhez igazodott. A cselédes háztartások – 

a vitathatatlan egyedi különbözőségek mellett – a közeli rétegbeliekre szokványosan 

jellemző életformát követték, így a cselédek munkája is minden háztartásban hason-

lóan alakult.  

A cselédek munkája egész napi készenlétet követelt, nehéz volt elkülöníteni, hogy 

aktív napjuk hány óráját fordították teendőik ellátására és hány óráját másra. Munka-

idejük hossza a felkelés és a lefekvés közé eső teljes időtartammal fejezhető ki, igaz 

néha akadtak rövid pihenő időszakok is.  

Reggel általában 6 órakor keltek. A lefekvés, azaz a munka befejezésének időpont-

jában családonként nagyobb eltérések lehettek. A korai, 8-9 órai visszavonulás vi-

szonylag ritka, leggyakrabban 10 óra után kerülhettek ágyba. 

A hatalom és a hatalom gyakorlása nem csak a politikához, vagyis a társadalom 

makro szintjéhez köthető, hanem természetesen vizsgálható emberek egymás közötti 

viszonyaiban, mikro szinten is, legyen szó családról, vagy munkavállalásról. Ennél 

fogva a hatalom kérdésköre erőteljesen megjelenik a gazda-cseléd viszonyban, ahogy 

az magában az 1876-os cselédtörvényben is jól látszik. A hierarchikus viszony a cse-

lédek esetében többszörös relációban is fenn áll, gondoljunk a gazda-cseléd mint 

munkavállaló-munkaadó, férfi és nő, családfő és családtag, vagy a társadalmi rang-

létra magasabb fokán álló cselédtartó és a jobbára paraszti származású, alacsony tár-

sadalmi helyzetű cseléd közötti lehetséges kapcsolódásokra.291 

A cselédre képzeletben mindig úgy tekintettek, mint „másik”-ra, aki mindig „más-

honnan”, kívülről jött, főleg vidékről, faluról. Ez a „máshonnan jött” kap helyet egy 

családban, háztartásban. Idegennek számít, akit befogadnak, de akivel szemben tart-

ják a távolságot. Idegensége határt szab a családtagok és a cseléd között, aki velük él, 

de nem igazi részese a család életének, nem tagja annak. Szinte mindenről tud és hall, 
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de nem foglalhat állást semmiben. Elkészíti és felszolgálja az ételt, de nem eszik egy 

asztalnál a családdal. Munkahelye a lakhelye, de nem az otthona. 

 Ezt jól szemlélteti a következő idézet: „Ebben a meleg, lágy és exkluzív családi at-

moszférában kezdettől fogva szembetaláltam magam egy különös emberi lénnyel; 

egy fedél alatt élt velünk és nem tartozott hozzánk, korábban kelt, mint a többiek, be-

hozta az ételt nekünk, de nem ült az asztalunkhoz, s csak azért jött be a lakószobák-

ba, hogy kitakarítsa őket, de ha már rendben voltak, akkor az ő számára nem volt 

bennük hely. Jó vagy rossz cselédként beszéltek csak róla, s a mi szobánktól messze, 

hátul a konyhában töltötte el a ház összes lakóitól mérhetetlenül különböző életét, 

mintha nemcsak idegen, hanem ellenség is volna.”292 

A faluról jött cseléd a közvélekedés szerint bizonyosan piszkos, vagy épp valószínű-

leg szabados erkölcsű, hisz családja felügyelete alól elkerült. Lophat is, ezért ellenőrzés 

alatt kell tartani, állandó gyanú alatt áll. Ez a megkülönböztetés, a másság hangoztatá-

sa, ami a munka jellege miatt egyébként igen nehezen lenne megvalósítható, teszi lehe-

tővé azt, hogy a munkaadó indokolhassa a családon belül külön elbánás alá esést.  

Ráadásul a különböző társadalmi háttér, a vidéki származás igazolja a másfajta bá-

násmódot: hiszen a cseléd egy másik világból jött, egy másik „bolygóról”, ami kis 

túlzással szinte fajilag megkülönbözteti munkaadójától. Ez igazolja az őt érő fizikai 

vagy morális bánásmódot, hisz a cseléd a munkáért képes volt lemondani saját csa-

ládjáról, hónapokig nem találkozik velük, ugyanakkor munkaadója családját folya-

matosan ellátja.  

Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a cselédtörvény (ld. alább) lehetővé tette a 

fenyítést, amit sokan ekkor már nyilvánosan elítéltek: „Az a néhány törvénycikk, 

mellyel a cselédkönyv ékeskedik, kiszolgáltatja a cselédet a gazda önkényének, akit 

megtesz bírójának és ítélete végrehajtójának egy személyben, ki őt »házifenyítékkel« 

– 8 napon belül gyógyuló sérüléssel – szabadon büntetheti. E középkori csökevény 

mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy jogállapotot teremtsen.”293  

Másrészt viszont a munkaadók azt mondják, hogy a cseléd a család része, velük 

alszik, eszik, mintha a gyermekük lenne. Ez a családiasság méginkább megerősíti az 

                                                        
292 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 192. o. (Sinkó Ervin írása)   
293 Mellemé Miskolczy Eugénia: Háború és cselédkérdés. in: A nő c. folyóirat. 1915. 2. évf. 7. sz. 114. p. 
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uralom/dominancia lehetőségét, mivel gyereket „csinál” a cselédből és igazolja a 

kontrollt, melynek a tárgya. A cseléd, mint a család gyereki, megosztoznak a köteles-

ségben és az engedelmességben, a szabadság hiányában, a ház urával szembeni alá-

vetettségben. Sőt, sokszor a cseléd valójában gyermekkorú még. Ezáltal még keve-

sebbet keres, vagy egyáltalán nem keres, csak eltartást kap munkájáért vagy ruhát.  

A sérülékenység, kiszolgáltatottság tehát a cselédkedés, a cselédlét velejárója. Akik 

háztartási alkalmazottként dolgoztak, a legszegényebb nők közé tartoztak, a legsze-

gényebb családokból származtak. Ezeknek a nőknek nem volt más lehetőségük pénzt 

keresni, nem voltak képesítéseik, lehetőségük más munkát találni. Elszegődésük kö-

rülményei, munkájuk tere, életkörülményeik nagyon minimális védelmet nyújtott 

nekik. Gyakran találták magukat elszigetelve, lenézve, a társadalom margóján, mini-

mális jogokkal.294  

A háztartási alkalmazottak egyéni stratégiái az „utána”-ra fokalizálnak, a cseléd-

kedés utáni jövőre, nem pedig aktuális körülményeik javítására, amit inkább elvisel-

nek. A sikeres cseléd az, aki már nem cseléd, maga mögött hagyja a cselédlétet.  

Tehát az az intézmény, ami a munkavállalóit a hagyományos női szerepre készítette 

fel, egyáltalán nem részesítette őket a valódi családi életformában. Hiszen nem család-

tagként, hanem alkalmazottként kezelték, ugyanakkor törekedtek izolálásukra.295 

Vitathatatlan azonban, hogy a munkájuk során a cselédek, mint ahogy azt már emlí-

tettük, sok mindent átvettek a középosztály értékrendjéből, életmódjából, szokásaiból, 

amit későbbi életük során alkalmaztak. A fentebb is említett, Székesfehérváron szolgá-

ló cselédlány a következőket vette át, tanulta meg: fegyelemhez, engedelmességhez, 

rendszerességhez szokott. Megismerte a polgári-úri viselkedés, megszólítás, illem, ét-

kezés szabályait. Megtanulta a háztartási munkákat – így a felmosást, padlófényesítést, 

szőnyegporolást, függönytisztítást, réz- és ezüst tárgyak tisztítását, ami saját otthoná-

ban ismeretlen volt, így megismerte a más típusú bútorokat, tárgyi kultúrát. Megis-

merte a paraszti társadalomban ismeretlen higiéniás, tisztasági szokásokat. Megtanulta 

és megismerte a parasztitól eltérő öltözködést, a városi viseletet később is követendő-

nek tartotta. Ugyanígy megtanulta az úri-polgári konyhavezetést, ételek elkészítését, 
                                                        
294 Blandine Destremau: Emploi domestique, vulnérabilité, pauvreté in Revue Quart Monde, 

2005/3. nr. 195. 
295 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 112. p. 
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tálalását, a konyhaeszközöket. Próbálta eltanulni a finom modort, a jellegzetes nyelvi 

fordulatokat: „Tetszik tudni! Tessék szíves lenni! Az idegeimre megy”. Újságokat, 

könyveket olvasott, moziba járt. Mindehhez aztán hazatérve is ragaszkodott, beszélt 

róla, tehát tényleg „híd” szerepet töltött be, ahogy arról már írtunk.296 

7. Életmód – cselédszoba, higiénés szokások 

A polgári középosztály cselédtartó jellegével szükségképpen együtt járt az otthon, a 

lakás olyan funkcionális térbeli kialakítása, amely az alkalmazott elkülönítését is 

megoldotta. Ez kezdetben csak ideális elképzelés volt, a XIX. század végén a cselédek  

általában a konyhában laktak. Kihúzható ágyuk nappal padként funkcionált vagy 

csak egy összetekert matracon aludtak.297 Ha a lakáshelyzet kedvezőbb volt, a cseléd-

nek külön szobát adtak. A cselédszobában vagy a konyhában élő alkalmazottak kö-

rüli tárgyi környezet élesen elütött a lakás többi helyiségétől. A cselédszoba berende-

zése a legszükségesebb bútorokra szorítkozott, de a konyhai léthez képest már vala-

mivel kényelmesebb életet biztosított.  

Interjúalanyom, a cselédtartó családból származó B. L. beszámolója szerint polgári 

lakásuk cselédszobája külön bejáratú, világos, nagy ablakú helyiség volt, mely az elő-

szobából nyílt.298 A szobában az ágyon kívül külön vízcsap volt lefolyóval, a tisztál-

kodáshoz mosdóállvány, a ruhák tárolására szekrény, de a munkához egy vasalóasz-

tal is helyet kapott. Tehát a cselédlány saját szobájában is végzett munkát. A szobát 

naponta takarította, szellőztette az interjúalany nagymamájának felügyelete alatt, aki 

a családból az egyedüli volt, aki bement ebbe a szobába. Szobájában vendégeket nem 

fogadhatott, a családja sem látogatta. A cselédlány a családdal közös mellékhelyisé-

get használt. Ez tehát az ideális állapotnak felelt meg. Ugyanígy, mint említettük a 
                                                        
296 Gelencsér József: „Amikor cselédeskedtem…” (Pap Erzsébet házi cselédként töltött évei). in: 

Acta Papensia 2014/3-4. szám 299. p. 
297 Gyáni Gábor: Munka és magánélet – Cselédéletmód Budapesten. in: Történelmi Szemle 1986. 

29. évf. 1. sz. 94-96. p. 
298 B. L. nyugdíjas tanár, volt középiskolai igazgatóval többször is folytattam kötetlen beszélge-

tést, mikor kiderült, hogy gyermekként megélte, hogy családja házicselédet alkalmazott. Kéré-
semre mintegy 8 kézzel írt oldalban megírta a cselédlánnyal kapcsolatos emlékeit 2012-ben. Ő 
akarta ezt a formát, nem bízott a memóriájában, úgy érezte, ha írásban válaszol feltett kérdése-
imre, könnyebben előjönnek az emlékei. Mivel az adott időszakban (most, 2013-ban töltötte 82. 
életévét) kisgyermek volt, pontos adatokra, nevekre nem emlékezett, inkább anekdotákat osz-
tott meg és a szokásokat igyekezett felidézni. 



 160 

cselédtartók lakáshelyzetét taglaló fejezetben, találtunk olyan építési engedélyeket, 

melyeken szerepel a cselédszoba. 

Salgótarjánban tehát mind a két változat megfigyelhető volt: a konyhában lakás, 

valamint a cselédszoba is élt. Statisztika nem készült arról, melyik volt a gyakoribb 

megoldás, de a rossz lakáshelyzet, ahogy azt fentebb bemutattuk, valószínűsíti, hogy 

a konyhai cselédágy lehetett a jóval gyakoribb a városban. További interjúalanyom, 

G. néni is egy jómódú gyári tisztviselőnél szolgált, három szobás házban, de csak a 

padláslépcső alatt, a spajzban volt a hálóhelye, az ágya. Forrás híján azonban pontos 

statisztikai adatot nem tudunk közölni.  

Az életmódhoz, lakhelyhez szorosan kapcsolódnak a higiénés szokások is. A tisz-

tálkodási lehetőségek függtek a cselédtartó hozzáállásától és lakásától is. Nagyrészt a 

cselédek a hálóhelyükön lévő lavorban tudtak mosakodni, nemigen használhatták a 

család fürdőszobáját, amennyiben volt. A cselédek kiskátéja részletesen taglalja a cse-

lédlány tisztaságával kapcsolatos elvárásokat: „A napi rendes mosakodás és tisztál-

kodás már reggel azonnal a felkelés után történjék, mert legtöbb esetben korán reggel 

kell az élelmiszerekhez nyúlni, reggelit készíteni, átvenni az ehhez tartozókat. A mo-

sakodás legyen rendes, vagyis nemcsak az ujjak hegyét kell vízbe mártani, nemcsak a 

szemeket kell megnedvesíteni, hanem rendesen, szappannal, bő vízben fület és nya-

kat is megmosni. Mosakodni kell takarítás után is, főzés előtt pedig a kezeket kell 

szappannal és kis kézi kefével rendbe hozni, akkor nem lesz visszatetsző a kéz, 

mellyel az ennivaló magunknak és másoknak készül. Ne menjen konyhába főzni sen-

ki mosdatlanul, ne halassza azt későbbre – mert esetleg egész napra elmarad.  

A napi rendes mosakodáshoz tartozik a lábmosás is, különösen a durvább mun-

kák végzése után. Hetenkint egyszer, ha nincs több idő és alkalom, nagymosakodást 

is kell végezni, a felső testet pedig derékig, és az alsó testet és a lábszárakat kell le-

mosni. Ez különösen nagyon fontos a rendes időszaki betegségek után.  

Este, lefekvés előtt lemosni a napi munka nyomait, szintén fontos feltétele az 

egészségnek. Az izzadtság, por, piszok belepi a bőrt és akkor nem tudja folytatni ren-

des működését, megakad a vérkeringés, petyhűdt, ráncos lesz a bőr.  

Igen fontos a fésülködés is. Igaz, hogy a rövid haj korában élünk, melynek rend-

ben tartása könnyebb, gyorsabb, mint a hosszú haj fésülése, de legyen az a haj rövid, 
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vagy hosszú, mosakodás előtt vagy után hozzuk rendbe, mert nincsen csúnyább, 

mint a kócos konyhaleány, boglyas szobaleány, lógóhajú szakácsnő, kiktől folyton 

tartani lehet: ott vesszük észre a hajszálukat, ahol éppen nem kívánatos.”299  

Az idézett fejezet a tisztálkodásról azt mutatja, hogy szükségesnek tartották a tisz-

tálkodás részletes leírását, tehát az általános tapasztalat és/vagy közvélekedés sze-

rint a cselédek nem voltak elég tiszták, ráadásul, ahogy fentebb említettük, piszkos-

nak tartott munkát végeztek. Ugyanakkor az volt a feladatuk, hogy tisztaságot te-

remtsenek a polgári értékrendnek megfelelően. Így lett hát elvárás a személyes higié-

niára való igényesség, amire a polgárasszonynak kellett nevelni a faluról a városba 

került cselédet, megismertetve a fürdőszobával, tisztálkodó és tisztítószerekkel.300  

A pihenőidő hiányát igen gyakran kifogásolják a korabeli, cselédkérdést taglaló 

szerzők. A törvény, a jog ezt ugyanis nem szabályozta. A munkavállalók közül egye-

dül az ő munka- és pihenőidejük nem volt meghatározva. Bár a cselédtörvény emlí-

tést tett a pihenőidőről és a kimenőről, teljes egészében a gazda kezébe adta a dön-

tést: „A cseléd köteles magát mindenben azon házirendhez tartani, mely a gazda ál-

tal megállapíttatott. A gazda tudta és jóváhagyása nélkül akár saját ügyben, akár mu-

latság végett kimenni, úgyszintén a gazda által e célokra engedett időn túl kimaradni 

tilos.301 Ugyanakkor itt meg kell említenünk, hogy a többi munkavállalónak is vi-

szonylag későn, 1937-ben szabályozta törvény a munkaidejét, ami a gyakorlatba nem 

ment át maradéktalanul.302  

Ideálisnak tartották volna a hetenkénti egy szabad délutánt és a minden második 

héten vasárnapra eső pihenőnapot, ami alkalmat ad az istentisztelet látogatására.303 

A közfelfogás azt tartotta, hogy a nap bizonyos szakaszaiban a cselédnek adott meg-

bízatások, melyek a lakás elhagyásával járnak, szintén bizonyos pihenőt, kimozdulá-

si lehetőséget adnak. Sőt, azt feltételezték, hogy ha megfelelő a kapcsolat a cseléd és a 

                                                        
299 Szegedy–Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholi-

kus Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 20-21. p. 
300 Czingler Szilvia–Tóth Eszter Zsófia: Pest feketére fest? – Cselédek Budapesten 1920-1960. in: 

Úr és szolga a történettudomány egységében – Társadalomtörténeti tanulmányok. In Memori-
am Vári András (1953–2011) Lords and Servants in History’s Unity: Studies on Social History. 
szerk./edited by: Gyulai Éva. ME BTK TTI, Miskolc, 2014. 195–201. p. 

301 1876. évi XIII. tc. 42. §. 
302 Az 1937. évi XXI. tc. írta elő a heti 48 órás munkaidőt és az évi egy hetes fizetett szabadságot. 
303 dr. Szalay Sándor: Városi cselédkérdés. Budapest, 1909. 11-12. p. 
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család között, utóbbi nem fogja annyira törni magát a kimenő után, főleg ha némi 

részt vehet a családdal közös szórakozásokban.  

Ez azonban igen ritka volt, jellemzőbb a következő gyakorlat: „Egyik nyomorult 

lánytól azt kérdezve, gondol-e néha vallására, emlékszik-e mit tanult az evangélium-

ból, azt a keserves sírással elmondott választ kaptam, hogy 10 év óta nem tudott 

templomába eljutni, mert hiszen folyton szolgált és ünnepnap a ‹nagyságáék› men-

nek templomba és ebédre ozsonnára vendégeket várván dupla munka vár reájuk.”304 

Rendkívül ritka volt az a gyakorlat, hogy a cselédeket színházba (!) fizessék vagy 

mulatságba, bálba elengedjék, sőt segítsék őket a készülődésben: „Ha cselédlányaim 

táncmulatságba mentek (…) (de nem ám rosszhírű táncórákba, hanem nekik való, 

tisztességes mesterember bálba) akárhányszor leányaim segítettek az öltözésnél és ők 

fésülték meg őket, hogy minél rendesebbek, csinosabbak legyenek. Ha színházba 

küldjük őket, – szintén nekik való mulatságos vagy tanulságos, könnyen érthető, 

nem frivol darabba – úgy ismét leányaim készítik az asztalukra a maradék hideg va-

csorát…”305 Ezt azonban a szerző szerint a szomszédok valószínűleg kinevették, ab-

szurdnak tartották. Szabadidejükben ideálisnak tartották volna a kor cselédkérdését 

taglalók, ha az ún. Szent Zita köröket látogatták volna a házicselédek, legalábbis a 

katolikusok. 1908 és 1946 között működtek, céljuk a cselédlányok nevelése és érdek-

védelme volt, ámde felekezeti alapon, ezzel is szűkítve a résztvevők körét. Minden 

ünnep és vasárnap délután voltak nyitva a cselédek előtt 16h és 20h között. Ismeret-

terjesztő és valláserkölcsi előadásokat hallgathattak és énekelhettek, játszhattak, bálo-

kon vehettek részt szakképzett vezető felügyelete alatt. Míg a fővárosban mintegy 25 

ilyen kör működött, addig vidéken mindössze 17 körről tudunk.306  Saját lapjuk is 

volt Magyar Házimunka címmel. 

                                                        
304 Perczelné Kozma Flóra: Háború és cselédkérdés. in: A nő. 1915. 2. évf. 6. sz. 92-94. p. 
305 Uo. 
306 Szegedi-Maszák Aladárné–Stumpf Károlyné: Háziasszonyok útmutatója háztartási alkalma-

zottak irányítására. Magyar Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége Családvédelmi 
Alapítványa. Budapest, 1943.  
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Könnyen elérhető szórakozást biztosítottak a mozik is, hiszen megfizethetőek vol-

tak, sőt, sok esetben ingyen előadásokat tartottak. Salgótarjánban is népszerű és be-

vett szórakozás volt a moziba járás.307 

 

 

20. kép. A városi mozi – az Apolló 

Milyen műsorokat nézhettek a moziba látogatók? Ezt, vagyis a mozi műsorpoliti-

káját egy szabályzat határozta meg, mely országos gyakorlatot és elveket követett. 

Az 1. pont szerint az üzemeltetőnek biztosítania kellett az erkölcsnemesítő, nemzet-

nevelő és hazafias irány érvényesülését. A 2. pont kimondta, hogy havonta egy, jóté-

konysági célú előadást kell tartania, melyen a filmtanács által kijelölt hazafias filme-

                                                        
307 Az akkor még nagyközségben 1910-ben alapított Haas D. Ármin mozgófénykép-színházat, 

ahogy először nevezték a szórakozásnak ezen új fajtáját. 1919-ben a tulajdonos az Apolló moz-
gót felszerelésével és berendezésével együtt bérbe adta a nagyközségnek. Az akkor már város 
Salgótarján 1922. június 1-től megkapta a mutatványosi jogot és a jó bevételt hozó mozit min-
den eszközzel meg akarta tartani, kisajátítás árán is. A pert meg is nyerte a város, a korábbi tu-
lajdonosnak le kellett mondania az épületről, a berendezésről és a gépekről is. A képviselőtestü-
let ezután pályázatot írt ki a mozi üzemeltetésére. Az üzemeltető köteles volt a bevétel 10%-át 
befizetni a városi kasszába, valamint megfizetni a szintén 10%-ot kitevő vigalmi adót. A kezdeti 
nehézségek és visszaélések után Révay Sándor kereskedő lett a mozi első sikeres üzemeltetője. 
Annál is inkább, mivel a város más mozi megnyitását nem engedélyezte. Forrás: Nógrád Me-
gyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5814/1925., 9693/1925. 
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ket kell vetítenie. A következő két pont különösen érdekes a házicselédek szempont-

jából, hiszen ezek könnyen elérhetővé tették számukra az időnkénti mozibajárást. A 

3. pont kimondta, hogy „Havonta két műsor keretében az e célra kijelölt és az engedé-

lyes saját költségén beszerzendő hazafias és nemzetnevelő filmeket minden ellenszol-

gáltatás nélkül egy héten keresztül köteles bemutatni.” A 4. pont szerint pedig minden 

vasárnap délelőtt 11 órától az istentisztelet után ismeretterjesztő vetítéseket kellett tar-

tania ingyen az ifjúság és a munkásság számára.308 A mozijegy ára egyébként sem volt 

megfizethetetlen, 1927-ben a következő árakkal számolhatott a moziba térő: 
 

páholy: 2,5 pengő    1. helyár: 1,5 pengő 

zsőlye: 2 pengő     2. helyár: 1 pengő 

3. helyár: 70 fillér 
 

Épp ezért a filmvetítések igen népszerűek és látogatottak voltak. Egy 1927-es sta-

tisztika kimutatta, hogy a 400 férőhelyes moziban egy év alatt 81025 jegyet adtak el. 

Eleinte, a némafilmek vetítésekor a bányász zenekar egy része kísérte zenéjével a fil-

meket, melyért plusz 10 fillért kellett fizetni.309 1927-ben 389 filmet vetítettek le, a kö-

vetkező műfajokban: 
 

szomorú játék   31 tudományos film   7 

vígjáték   75 történelmi film 15 

drámai színmű 115 hazafias film   5 

bohózat 102 sport, híradó 39 

 

A moziba új gépet is beszerzett az üzemeltető, sőt a külsejét is igyekezett városias-

sá tenni. 1938-ban két neonreklámot is elhelyeztetett az épület két oldalán Apolló 

mozgó és Apolló felirattal. Minden valószínűség szerint ez volt a város első ilyen 

reklámfénye.310 Ugyanakkor a cselédek kiskátéja a következőket javasolja a szórakoz-

ni vágyó cselédlányoknak: „S minden háztartási alkalmazott kérdezze meg a kenyér-

adóját, érdemes-e elmenni a moziba ezt vagy azt a filmet megnézni? Nem kár-e érte 

                                                        
308 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3573/1922. 
309 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 12190/1927. 
310 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15507/1938. 
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kidobni a pénzét? Olyan-e a film, amiből tanulhat, amiben megtalálja az erkölcsi szé-

pet? Mert csak az ilyenre adjunk pénzt, s azt is csak ritkán.”311 Vagyis még a szabad-

idő eltöltését sem tartották szabadnak, függetlennek a munkaadó véleményétől. 

Pedig a munkaadónál lakás – a bentlakás már eleve fokozott és szigorúbb ellenőr-

zést tett lehetővé, sőt, mint fentebb említettük, valóságos gyámsági kapcsolatot ered-

ményezett, ami a munkaadónak igen kedvező volt, hiszen a törvény felelőssé is tette 

munkavállalója felé.  

A munkaadónál való lakás a kor körülményei, lehetőségei között sokszor azt von-

ta maga után, hogy a cseléd a család életterében, pl. a konyhában lakott. Ezáltal pe-

dig folyamatos szolgálatban állt, mindig kéznél volt, mint említettük, minimális sza-

badidővel rendelkezett. Sokszor még attól is tiltották, hogy másokkal szóba álljon, tá-

jékozódjon, ami szintén a visszaéléseknek kedvezett. Ez a méltóság, a magánszféra 

elvesztését is eredményezhette, sokszor teljes kiszolgáltatottsággal járt. Így a család-

ba való integráció valójában elidegenedést okozott.  

8. Deviáns viselkedésformák és házicselédség 

A nagyvárosba bevándorló fiatal nők alakjához több közhely, sztereotípia is köthető. 

Így máig szerepel a köztudatban, az irodalmi művekben, filmekben ábrázolt cseléd-

lány, aki szerelmi csalódás miatt öngyilkosságot követ el, leggyakrabban úgy, hogy 

gyufát iszik. Ugyanígy a kimenőn lévő, Ligetben sétáló cselédlány alakjához is hoz-

zátartozik a könnyen kapható, rossz nő mítosza.312 Honnan származik ezeknek az el-

képzeléseknek a gyökere? Ez a cselédkép arra vezethető vissza, hogy a nagyvárost 

anonim, bűnös közegként jelenítették meg, ahol a felügyelet nélkül élő fiatal lányokat 

különösen fenyegeti az elbukás veszélye. A kor felfogása szerint a nőknek mindig va-

lamilyen felügyelet alatt kell állniuk ahhoz, hogy erkölcsösnek tartott életet éljenek. 

A cselédlányok esetében ez a felügyelet nem áll, hiszen már nem álltak sem a szüleik, 

sem a hagyományosnak tartott paraszti közösség, illetve férjük kontrollja alatt, lévén 

nagy részük hajadon: „Az árvák közt sincs elhanyagoltabb, mint szegény cselédle-
                                                        
311 Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholikus 

Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 119. p. 
312 Tóth Eszter Zsófia: Mi lesz akkor, ha meggyökerezek? A vándorlás és visszavándorlás 

megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben. in: Korall 13. sz. 56. p. 
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ány. Nem mintha éhséget szenvedne, vagy rongyokban dideregne. Legtöbbnek jó el-

látása van, szép ruhákban is jár, mégis elhagyatott árva, mert nincs mellette az, aki-

nek minden kincsnél drágább: az édes anya. Nem látja, gyermeke hogyan viselkedik, 

ha rossz útra tér, nem feddheti meg” – fogalmaz a korabeli szerző.313 

Az említett sztereotípiákat támasztja alá az is, hogy a nehéz fizikai munkát végző 

nő teste az egyik legkiszolgáltatottabb női test. A női test fokozottabb társadalmi 

kontroll alatt áll, mint a férfi teste, hiszen élete során meg kell felelnie az „ideális” nő-

vel szembeni elvárásoknak, melyek nagy része abban reprezentálódik, hogy mennyi-

re tartják szépnek a testét. E sztereotípiák aktív továbbélését mutatja, hogy a Nők 

Lapja újság még 1969-ben is úgy ábrázolta a nagyvárosban munkát vállaló fiatal falu-

si lányokat, mint akiket a városban csak az öltözködés érdekel, és könnyen válhatnak 

belőlük olyan „alkalmi babák”, akik bár „modern cuccokban” járnak, de nagyon hi-

székenyek maradnak: „elájulnak attól, ha az udvarlójuknak autója van, és nem ér-

dekli őket az sem, ha emellett többgyerekes családapa”.314 

Mindennek oka az, hogy a cselédek, mint mondtuk, átmeneti élethelyzetben vol-

tak a gyermekkor és a házasságkötés között. Korán elkerültek a szülői házból, éretle-

nül, fiatalon szakadtak ki családi környezetükből. Mindebből, a gyökértelenségből, a 

városi létből, az érzelmi elhanyagoltságból, a szeretet iránti vágyból adódott tehát a 

deviáns viselkedések gyakorisága, ideértve az öngyilkosságot, prostitúciót, törvény-

telen születéseket.  

Gyakran maga a gazda és családja keverte bajba a cselédlányokat: „Gyakran hal-

lottam polgári szülőktől, amint elégülten adták elő, hogy serdülő fiuk mellé sikerült 

csinos, fiatal pesztonkát szerződtetni, mert ezek »mégis egészségesebbek«, mint a nő-

személyek, kikhez a kamaszodó fiúk első szükségükben fordulni szoktak. Ha a cse-

léd teherbe jutott az urfitól, kitették, s a gavallér polgári nagyapa, a snájdig kölyök-

apa helyett bizonyos kacér és somolygó büszkeséggel fizetgette a két-három forint 

tartásdíjat. Berögzött szokás volt ez.”315 Erre egy másik visszaemlékezésben is talál-

ható jó összefoglaló: „A lányok fele magától is elég gyorsan távozott, a másik felétől a 

                                                        
313 A győrvárosi cselédelhelyező intézet és cselédotthon ismertetése. Győr, 1907.  
314 Tóth Eszter Zsófia: Mi lesz akkor, ha meggyökerezek? A vándorlás és visszavándorlás meg-

éléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben. in: Korall 13. sz. 49-63. p. 
315 Márai Sándor: Egy polgár vallomása Befejező közlemény 9. 
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nagymama vált meg hamar. Az ok mindkét esetben hiányzott az óva intő használati 

utasításból. A fiúk ugyanis – ma úgy mondanánk – zaklatták a lányokat. Ha a tizen-

öt-tizenhat éves, vidéki kis csitrik ezt nem tűrték, előbb-utóbb fel kellett mondaniuk, 

ha meg igen, akkor Nagymama kötött útilaput a talpukra. Ilyenkor következtek az 

érett harmincasok. Gyakori távozók voltak ők is a sok „vőlegény” miatt, akik – hát Is-

tenem – fel-feljárkáltak egy csókra.”316 

A cselédek kiskátéja külön fejezetben is taglalja a szórakozás veszedelmeit és egy-

értelműen a nőket okolja: „Pedig mindennek a nők az okai. A férfi csak azt teszi, amit 

a nő megenged neki. A nők ma sokat megengednek a férfiaknak, s azt gondolják, ez-

zel elnyerik tetszésöket, ezért szívesebben vannak velök és ha így viselkednek, hama-

rább mennek férjhez. Pedig csalódnak, a férfiak nem veszik el azt a lányt, aki nagyon 

jár utánok, nem tisztelik azt a leányt, akiben nincs büszkeség, nincs rátartóság.”317  

Ezzel érdekes módon egybecseng Gyáni megállapítása, mely szerint a szabados 

nemi viselkedés, ami  a nagyvárosi emancipáció és a közösségi kontroll hiánya miatt 

következett be, tulajdonképpen valójában a hagyományos normákba vetett hiten ala-

pult, vagyis a cselédlányok a férjhez menésben reménykedtek akkor, mikor házasság 

előtti nemi életet éltek. Ez azonban általában csak illúzió maradt.318 Persze nemcsak a 

cselédlányokkal szemben voltak speciális elvárások, hanem ez igaz volt minden nő 

irányába. Hiszen a középosztálybeli lányokat ugyanígy önfegyelemre, engedelmes-

ségre, szexuális vágyaik legyőzésére nevelték, mind otthon, mind a korabeli  kiadvá-

nyokban, hogy az elvárásoknak megfelelően a férfiaknak, főleg férjüknek alárendelt 

felnőtt életet éljenek. Ezzel együtt jártak az elengedhetetlen elfojtások. Az alsóbb osz-

tályokba tartozó nőknél – így a házicselédeknél is – a represszióra nevelés gazdasági 

kizsákmányolásukat is előkészítette és szolgálta.319 

                                                        
316 Vitray Tamás: Kiképzés. Magvető. Budapest, 2008. 26. p. 
317 Szegedy-Maszák Aladárné és Stumpf Károlyné: Háztartási alkalmazottak kiskátéja. Katholikus 

Háziasszonyok Országos Szövetsége. Budapest, 1936. 118. p. 
318 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 118. p. 
319 Kádár Judit: Az elfojtás szerepe a társadalmi identitás létrehozásában. in: Társadalmi nemek 

tudománya 2014. 1. szám 34. p. 
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8.1. Öngyilkosság 

A két világháború közötti korszakban Budapesten a női öngyilkosok negyede került 

ki a házicselédek közül. Vagyis évente 60-70 cseléd követett el halálos kimenetelű ön-

gyilkosságot. Ennek a többszöröse, 400-450 cselédlány próbálkozott sikertelenül vé-

get vetni életének. Főleg a fiatal korosztály közül kerültek ki az öngyilkos cselédek – 

az 1930-as években kétharmaduk 25 évesnél fiatalabb volt. Ez amiatt fontos, hogy se-

gít meghatározni az öngyilkossághoz vezető motivációkat, hiszen a fiatal korban be-

következő változások, az új környezet, a családi háttér elvesztése, illetve hiánya, tel-

jes elmagányosodással járt. Ez a rideg érzelmi környezet, az esetleges szexuális ki-

szolgáltatottság sokszor labilis érzelmi állapotot vont maga után, amiből már 

könnyen létrejött a preszuicidális érzelmi állapot. Mivel a sikertelen öngyilkossági 

próbálkozások száma sokszorosan felülmúlja a sikeresek számát, feltételezhetjük, 

hogy sokszor inkább csak figyelemfelkeltésről, jeladásról, segítségkérésről lehetett 

szó. A másik tényezője a sikertelen öngyilkosságoknak az volt, hogy általában kevés-

bé hatásos eszközöket választottak, ami persze részükről akár tudatos is lehetett.320  

8.2. Prostitúció 

A deviáns viselkedés másik formája, a prostitúció is érintette a cselédeket, ám csak 

kis hányadukat. Mindemellett tény, hogy a prostituáltak jelentős része korábban cse-

lédként dolgozott. Van valami nehezen megfogalmazható hasonlóság – természete-

sen a radikális különbség mellett – a cseléd és a prostituált munkája között, hiszen 

mindkettő intim interperszonális kapcsolatba kerül munkahelyén a munkaadójával, 

akivel egyenlőtlen hatalmi viszonyban van. 

„Már az a tény is, hogy annyi sok cselédlányt találhatunk a prostituáltak körében, 

azt igazolja, hogy nem a gazdasági szükség a döntő tényező. A hosszú idő óta észlel-

hető cselédhiány következtében a szolgálólányok helyzete nem a legrosszabb” – írta 

1930-ban a prostitúciót taglaló könyv szerzője.321 Mit értett ezalatt? A közfelfogás 

szerint a cselédlánynak „jó dolga” volt, hiszen munkája mellé ellátás is járt. Kapott 

                                                        
320 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 110-112. p. 
321 Aldor Viktor: A prostitúció. Budapest, 1930. 198-199. p. 
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szállást, ételt, ajándékokat, vagyis nem nyomorgott. Ugyanakkor állásának kötöttsége, 

a kiszolgáltatottság, a rossz bánásmód, a szabadság iránti vágy gyakran erre az útra té-

rítette. Más magyarázat szerint vidéken gyakori volt a házasság előtti nemi élet, mely 

bizonyos fajta próbaházasságnak számított, nem találtak benne kivetni valót. A város-

ban azonban ez a fajta kapcsolat nem végződött evidens módon házassággal. 

Míg a dualizmus korában a legális prostitúció virágzott, addig a két világháború 

között ezt korlátozták, így a bejegyzett prostituáltak száma csökkent, az alkalmiaké 

azonban nőtt, méghozzá ugrásszerűen. A legális prostituáltak harmada, az alkalmi 

prostituáltaknak viszont a fele volt korábban vagy ezzel egyidejűleg cseléd. Az utób-

biak általában a nagyon fiatalok – a húsz év alattiak – közül kerültek ki. Indítékként 

főleg az anyagi okokat találjuk, vagyis racionális döntés eredményeként dolgoztak 

prostituáltként. Azonban ezek a cselédek általában árvák voltak, esetleg nem volt 

kapcsolatuk a szüleikkel. Vagyis ezek a körülmények, a magányosságuk, a kontroll 

hiánya is szerepet játszhatott prostituálódásukban. Ez az állapot a cselédek jóval na-

gyobb hányadára is jellemző volt, belőlük mégsem lett prostituált. Az anyagi késztetés, 

a kapcsolatrendszer hiánya mellett még egy motiváló tényezőt kell megemlítenünk, a 

törvénytelen gyermeket. A helyzetből kifolyólag a gyermek eltartása teljes egészében 

az anyára hárult, így sokszor más megoldás híján lett az anya prostituált.322 

Végül szintén a prostitúció felé sodorhatta a cselédeket a háziak vagy azok vendé-

geinek a csábítása, vagy a nem megfelelő cselédtartási szokások: „különös tiszteletet 

éreznek a feléjük közeledő, náluknál finomabb emberrel szemben, azt hiszik, hogy a 

vele való érintkezés őket is felemeli”.323 De a szolgálat során az akarat szisztematikus 

elnyomása, a lenézés megtörte az erkölcsi ellenálló készséget a korabeli megközelítés 

szerint. Ezt támasztja alá a kor nővédője és feministája, Perczelné Kozma Flóra be-

szélgetése egy cselédlánnyal, aki épp bárca kikérésére készül: „Mikor az egyik intelli-

gens, nagyon jóképű és valósággal zokogó leánynak azt mondtam, hogy gondolja 

meg jól a dolgot, vajjon ilyen jobbérzésű leány képes lesz-e ezt a nem embernek való 

életmódot megszokni, az asztalra leborulva felelte: tessék elhinni, mint cseléd sem él-

tem emberhez méltó életet! Reggeltől estig baromként dolgoztam s bár iparkodtam 

                                                        
322 Gyáni Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Budapest, 1983. 113-120. p. 
323 Dr. Bíró Béla: A Prostitúció. Budapest, 1933. 78. p. 
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lelkiismeretesen végezni dolgomat, soha jó szót vagy csak egy rövid pihenő időt nem 

kaptam s most már ehetetlen koszton tartottak…”.324 

A gazda-cseléd viszonylat erkölcsrontó részének tartották azt is, ha a cseléd túl 

magas fizetést kapott, túl sok ajándékban részesült, köztük nem neki való ruhában, 

ha nem figyeltek rá és megengedték neki a szeretőtartást is.325 

A helyzet további súlyosbodását hozta a vizsgált korszak elején a háború és a vele 

járó gazdasági helyzet, így „… a megváltozott, nehéz viszonyok miatt szerencsétlen 

elvakított lányaink és asszonyaink tömegesen sietnek az államilag szentesített er-

kölcstelenség karjaiba”.326 Ez ellen a tendencia ellen lépett fel a Magyar Egylet a Le-

ánykereskedelem Ellen elnevezésű szervezet. A háború során, valamint az azt követő 

időszakban a cselédlányok bére az infláció miatt sokszor a felére is lecsökkent, így a 

gazdasági tényező prostituálódásukban hangsúlyozottabban szerepelt.  

A salgótarjáni prostitúcióra vonatkozó források nem tartalmaznak adatokat a 

prostituáltak korábbi foglalkozásáról. Ugyanakkor a lentebb közölt esettanulmányok 

alátámasztják a cselédprostitúció városi meglétét.  

A városi tiszti orvos 1925-ben beszámolójában megjegyzi, hogy más ipari gócpon-

tokhoz hasonlóan Salgótarjánban is nagy a nemi betegek száma, melynek „eredete a 

titkos prostitúció ingoványába vezet”.327 A prostituáltak foglalkozásukat titokban űz-

ték, orvosi ellenőrzés nélkül, így terjesztve a betegségeket. Kocsmákban és kávéhá-

zakban szerezték alkalmi partnereiket. A titkos prostitúciót a rendőrség igyekezett 

felderíteni és felszámolni, kevés sikerrel. Az alábbi táblázat ábrázolja a felderített vá-

rosi prostituáltak számát, közülük a betegekét:328 

 

 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Felderített titkos prostituált 5 18 14  63 37 32 

Közülük nemi beteg -   3   4   5   4   4 
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A táblázatból jól látszik, hogy a csúcspont, az 1923-as év kiugróan magas a többi-

hez képest. Ez az infláció csúcsévével esik egybe, vagyis a gazdasági helyzet is rá-

kényszeríthette a nőket a prostitúcióra. Ezekben az években a városnak még nem 

volt szabályrendelete a prostitúció szabályozásáról. Az csak 1927-ben lépett életbe. 

Kötelezővé vált a kéjnők kéthetenkénti orvosi ellenőrzése, melyet a városi tiszti orvos 

végzett térítés ellenében. Ez viszont a bordélyos költsége volt, havonta lányszobán-

ként 4 pengőt kellett fizetni a rendőrség pénztárába, ahonnan az orvosnak tovább-

utalták a pénzt. A városi bordély Gaál János kocsmáros újonnan épült épületében 

működött, Simon Istvánné engedélyes vezetésével. A lányszobák ablakait spalettával 

látták el és tejüveggel üvegezték. Ennek ellenére a Karancs utca lakói tiltakoztak, mi-

vel vallási érzelmeiket sértette a bordély működése, valamint féltették gyermekeiket 

és serdülő lányaikat, nemkülönben tartottak az éjjeli hangzavartól.329 

A rendelet hatására hamarosan a hivatalosan működő bordélyok bezártak, ebben 

az évben már csak egy bordély működött 7 leányszobával és 6 kéjnővel, majd 1928. 

május 1-én ez is bezárt.330 Ez azonban nem jelentette a legális prostitúció megszűné-

sét a városban, ugyanis a M. kir. állami rendőrség Salgótarjáni Kapitánysága engedé-

lyezte ugyanettől a naptól kéjnők munkáját a következő utcákban:  
 

Kiss utca:   2 kéjnő   Menház utca: 4 kéjnő 

Somlyó utca: 2 kéjnő   Salgó utca:   2 kéjnő 

Tátra utca:  4 kéjnő   Karancs utca: 2 kéjnő 

Bányász utca:  1 kéjnő   Kővár utca:  1 kéjnő 
 

Ezekben az utcákban lakhattak és fogadhattak vendégeket, ugyanakkor bármely 

utcán is megjelenhettek május 1-től október 1-ig 22h–5h között, október 1-től április 

30-ig pedig 20h 30-tól 5h-ig.331 

Sajnos a szabályrendelet nem maradt fenn, de országos jelenség, hogy kitértek a 

cselédekre is a bordélyházakkal kapcsolatban. A közeli Losonc már jóval korábban 

meghozta saját, bordélyházakra vonatkozó rendeletét, melyben a cselédkérdést kü-

                                                        
329 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2439/1926. 
330 Szvircsek Ferenc: Adatok egy urbanizálódó település „munkásjóléti intézményei” kialakulásá-

hoz. in: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1984. 206. p. 
331 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 4566/1928. 
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lön pont taglalta: „9. Bordélyházban cselédeknek csak olyan nők alkalmazhatók, kik-

ről koruk és külsejöknél fogva feltehető, hogy testökkel keresetet nem űznek; ellen 

esetben kéjnőknek tekintendők.”332 

Egy névtelen feljelentés is utal arra, hogy a cselédprostitúció jelensége létezett a 

városban is, bár az alábbi esetben nem nyert bizonyítást. 

A már említett cselédelhelyező, Laczkó Péterné ellen merült fel a gyanú, hogy a 

munka nélkül lévő cselédlányokat prostituálja. A névtelen levél szerint „Őszintén 

valljuk, hogy nem helyszerzőnek való nő, mert többször szerelmeskedni vágyó fiatal-

embereket is megtűr a lányok között ülni, pláne ha kap hozzávalót az illetőtől s ak-

kor otthagyja kettesben a szobában ő pedig mit sem tudva távozik a hozzávalóval. 

Többször vizsgáló detektívek kergetik ki a fiatal embereket...” A levélben leírtak a 

nyomozás során nem nyertek bizonyítást, de a cselédközvetítő „irodát” erkölcsren-

dészetileg ezután fokozottabban felügyelték.333   

Ugyanakkor a cselédszerzőket általában is gyakran vádolták erkölcstelenséggel, 

közvetítéssel, a prostitúció melegágyának tekintve ezeket: „Úgy látszik, hogy a házi 

cselédek ügyének felkarolása révén sokat lehet tenni a prostitúció csökkentése érde-

kében, hisz közismert főként az állástalan cselédeknek a prostitúció felé való özönlé-

se. A hely nélküli cselédeknek szállást adó „kvártélyok” és a cselédszerzők üzletei 

azok a helyek, amelyek felé a kerítők csápjaikat kinyújtják.”334 

8.3. Törvénytelen születések 

A házasságon kívüli, vagy törvénytelen születéseket vizsgálva szintén találhatunk 

adatokat a házicselédekről. A taglalt korszakban a házasságon kívüli születések szá-

mát, mértékét sokan a társadalom erkölcsi, morális szintjének a mérésére szolgáló 

eszköznek tekintették. Általában elmondhatjuk, hogy a paraszti társadalom szigorú 

normái nem engedték meg a házasság előtti nemi kapcsolatot. Néprajzi kutatások 

szerint a leányanyát megvetés sújtotta, koszorú nélkül kellett férjhez mennie, ha egy-

általán feleségül vették, és akkor is általában csak özvegyemberhez vagy öreglegény-

hez tudott hozzámenni. Természetesen azért nem volt ilyen egyértelmű a megbé-
                                                        
332 Nógrád Megyei Levéltár IV. 405. 3343/1892. 
333 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3163/1932. 
334 Dr. Bíró Béla: A Prostitúció. Budapest, 1933. 303. p. 
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lyegzés, így az illegitimitás nem minden faluban jelentett devianciát, hiszen volt, ahol 

a vadházasság is elfogadott volt, esetleg a „próbaházasság intézményét” gyakorol-

ták, mely szerint a házasság előtti nemi kapcsolat elfogadott volt és a gyermeknem-

zést szolgálta. Előfordult az is, hogy a szeretőtartás volt megengedett, de az abból 

született gyermek már szégyenletes volt. Másik végletként pedig megemlítendő az, 

mikor a házasságon belüli nemi kapcsolat is szégyennek számított. Mindazonáltal az 

általános az volt, hogy a menyasszonytól elvárták, hogy szűzen menjen férjhez és 

mélyen elítélték, botrányosnak tartották az illegitim gyermek születését.335 Ennek oka 

az volt, hogy a férfiak uralta társadalmi rend jogi intézményeit megsértette, hiszen az 

apa személye bizonytalan volt. Ezáltal nem csak jogi szempontból volt problemati-

kus a gyermek születése, hanem a nő szexualitása teljesen ellenőrizhetetlenné vált. 

Mindezért a házasságon kívül szülő nőt számos szankció sújtotta, a kiközösítéstől, le-

nézéstől kezdve a törvény előtti megkülönböztetésig.336 A jogi megítélés szorosan 

összefüggött a társadalmi, erkölcsi megítéléssel. A gyermek az anyja leánykori veze-

téknevét viselte, az ő állampolgárságát, vallását követte. Községi illetősége is az 

anyáénak felelt meg. Jogilag csak vele és az ő vérrokonaival állt kapcsolatban. Ezért 

csak az anyával és az ő vérrokonaival szemben illette meg törvényes öröklési jog. A 

törvénytelen gyermek természetes, törvényes gyámja az anya volt, ha nagykorú, 

amennyiben nem, a gyámhatóság rendelt ki gyámot. A természetes apának csak tar-

tásdíjat kellett fizetnie, nem állt a gyerekkel családi kapcsolatban. Nem túlzás tehát 

azt leszögezni, hogy jogaikat tekintve ezek a gyerekek másodrendű állampolgárok 

voltak, ráadásul megvetés, lenézés is sújtotta őket.337 Az egyenjogúsítást az 1946. 

XXIX. tc. mondta ki, melynek 19. §-a szerint: „A házasságon kívül született gyermek 

mind az anyának, mind az atyának, mind ezek rokonainak egyaránt rokona… Úgy il-

letik jogok és kötelezettségek, mintha a gyermek házasságból született volna.” 

A demográfusok több tényező alapján vizsgálják a törvénytelen születéseket. Vizs-

gálják alakulásukat időben, térben, foglalkozási kategóriák, vallási megoszlás, mű-

                                                        
335 A népmozgalom főbb adatai községenként 1901-1968. Összeállította: Dr. Klinger András. KSH, 

Budapest, 1969. 404-405. p.  
336 Tóth Eszter Zsófia: „Kopogtatok, befogadtok-e?” Egy leányanya története. in: Nők és férfiak…, 

avagy a nemek története. Nyíregyháza, 2003. 122. p. 
337 Varga István: Kísérlet a törvénytelen gyermekek két világháború közötti helyzetének bemuta-

tására Magyarországon. in: Kötő-jelek 2006. 203-221. p. 
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veltség szerint, a teljesség igénye nélkül. A születési anyakönyvek adatait felhasznál-

va Salgótarjánban 1919-1944 között 11.107 élve születés történt, melyek közül össze-

sen 870 volt a házasságon kívüli születések száma, ami 7,83%-ot tesz ki, nagyjából az 

országos átlagnak megfelelően.338 Ez elég alacsony a budapesti adatokhoz képest, 

ahol ennek legalább a duplája volt, ugyanakkor a falvakban általában alacsony ez az 

arány. Tehát a városi közeg, ahol lazább a felügyelet a fiatal nők felett, mint a falvak-

ban, befolyásolhatja a törvénytelen születések számát.  

Salgótarjánban a 870 hajadon édesanya közül összesen 113 dolgozott házicseléd-

ként, vagyis 12,98%, ami alacsonyabb az országos átlagnál, bár erre egy 1901-es adat 

van csak hasonlításképpen, mely szerint a törvénytelen születések számát tekintve az 

esetek egynegyedében volt házicseléd az édesanya.339 Országos adatok szerint a cse-

lédek után következtek a napszámosok, és a sor végét zárták a szellemi szabadfoglal-

kozásúak. 

A kisvárosi közeg mellett a törvénytelen születések viszonylag alacsony számát a 

vallási hovatartozás is befolyásolhatta. A demográfusok számításai szerint azokban a 

megyékben, ahol magasabb a katolikusok és az evangélikusok aránya, ott ritkább a 

házasságon kívüli születés. A 113 cselédlányból 103 volt katolikus, 4 református, 6 

pedig evangélikus.340 Tehát a nagy katolikus többség miatt alacsony volt a törvényte-

len születések száma a budapesti adatokhoz képest, ugyanakkor épp emiatt a katoli-

kus leányanyák száma értelemszerűen magasabb volt. 

Az anyák életkorát elemezve a következő adatokat kaptuk: a házasságon kívül 

gyereket szülő leányanyák közül 20 év alatt volt a salgótarjáni cselédlányok 11,2%-a, 

43%-uk volt 20-24 éves, 25-29 évesen szült 34,5%-uk, 11,3%-uk pedig 30 éves vagy 

annál idősebb volt, hasonlóan az országos adatokhoz. Ez utóbbiak szerint a házassá-

gon belül szülő nők 20-24 éves koruk között 26-27%-ban részesültek a születésekből, 

és épp 30 éves kor fölött szültek nagyobb számban, arányban: 41%-ban. Tehát a há-

                                                        
338 Nógrád Megyei Levéltár XXXIII. 1. a. Nógrád vármegye állami anyakönyvei másodpéldányai-

nak levéltári gyűjteménye. 
339 Varga István: Kísérlet a törvénytelen gyermekek két világháború közötti helyzetének bemuta-

tására Magyarországon. in: Kötő-jelek 2006. 203-221. p. 
340 Nógrád Megyei Levéltár XXXIII. 1. a. Nógrád vármegye állami anyakönyvei másodpéldányai-

nak levéltári gyűjteménye. 
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zasságon belüli illetve kívüli termékenység eltért egymástól, a fiatalabb cselédlányok 

nagyobb eséllyel szültek gyereket házasságon kívül.341  

A gyermektartási perek között található eset jól érzékelteti egy megesett cseléd-

lány sorsát. A per során felvett tanúvallomásokból megtudhatjuk, hogy az acélgyári 

orvosnál dolgozó salgóbányai Ilona 1943-ban, 19 évesen ismerkedett meg a gyári 

pékségben segédként dolgozó nős, háromgyermekes, 38 éves férfival. A lány eleinte 

nem tudta, hogy nős a férfi, később pedig azzal hitegette őt, hogy elválik, mivel a fe-

lesége, mialatt ő a fronton volt, megcsalta. A munkaadója házában találkoztak annak 

tudta nélkül a cselédszobában napi rendszerességgel, később pedig a lány közeli bá-

nyatelepen élő szüleinek házában. Mikor az orvos családjával egy napra Budapestre 

utazott, a péksegéd az egész éjszakát a lány szobájában töltötte. A lány édesanyja 

előtt, aki Salgóbányáról beutazott meglátogatni gyermekét, kapcsolatuk leleplező-

dött. Ugyanezen reggelen a feleség is a házhoz érkezett és botrányt csapott, leköpte a 

lány édesanyját.  A cselédlány abbahagyta a munkát és hazatért szüleihez megszülni 

gyermekét. Pár év múlva ismét házasságon kívül szült gyermeket. Ezután a bányánál 

helyezkedett el.  

Érdekes még, hogy a lány szeretője, a nős férfi úgy próbált kibújni az apasági per 

alól, hogy prostitúcióval vádolta a lányt, miszerint liszttel és kenyérrel fizetett min-

den alkalomért, sőt, egy esetben meghívta egy sörre. A pert megnyerte az édesanya, 

illetve kiskorú gyermeke.342 

Ebben az esetben nem állnak a fentebb felsorolt kockázati tényezők – a távolság a 

családtól, a kapcsolatok hiánya –, de a körülmények, a hiszékenység mégis házassá-

gon kívüli szüléshez vezettek. 

Mit tehetett a gyermekét egyedül nevelő anyuka? Amennyiben OTI tag volt, az 

1927. évi XXI. tc. értelmében a szülő nő orvosi segítség mellett részesült a szükséges 

szülési segítségben és gyógykezelésben, jogosult volt terhességi segélyre a terhesség 

utolsó hat hetére a tényleges javadalmazása napi átlagának vagy átlagos napibérének 

teljes összegében. Ezt követően járt neki gyermekágyi segély a szülés napjától kezdve 

hat héten át tényleges javadalmazása napi átlagának vagy átlagos napibérének teljes 
                                                        
341 Nógrád Megyei Levéltár XXXIII. 1. a. Nógrád vármegye állami anyakönyvei másodpéldányai-

nak levéltári gyűjteménye. 
342 Nógrád Megyei Levéltár XXV. 15. b. Salgótarjáni Járásbíróság polgári peres iratok, 1966. 
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összegében. Majd szoptatási segélyre volt jogosult a gyermekágyi segély megszűné-

sét követő tizenkét héten át ha gyermekét maga szoptatta, napi 60 fillér összegben.343 

Ezen kívül esetleg az egyedülálló cseléd családjára támaszkodott, vagy valahogy si-

került tovább dolgoznia akár cselédként, akár munkásként és szerencsés esetben óvo-

dába adhatta gyermekét. Ez nem volt egyszerű, mert az óvodákra vonatkozó feljegy-

zés kimutatta, hogy az igénynél jóval kevesebb a férőhely. Az óvodákba a szülők fog-

lalkozásától függetlenül vettek fel gyerekeket, például az acélgyári telepen működő 

óvoda 118 gyermekének szülei közül csak 75-nek voltak acélgyári alkalmazott szülei, 

15 gyerek szüleit a bánya alkalmazta, a maradék 28 pedig máshol dolgozott. A piac-

téri 120 fős óvodából már 74 gyermek szülei voltak a városban foglalkoztatva, 30 

gyerek szülei a bányában, további 16-é pedig az acélgyárban voltak foglalkoztatva.344  

Úgy is dönthetett, hogy gyermekét dajkaságba, vagy menhelyre adja. A menhe-

lyen élő gyermekek csaknem fele törvénytelen születésű volt.345  

A törvénytelen születések mellett kell megemlítenünk a tiltott magzatelhajtásokat. 

A vizsgált korszakban a Magyarországon születő gyermekek száma folyamatos csök-

kenést mutat. Mivel a mesterséges fogamzásgátlás jószerével alig volt ismert, az ön-

megtartóztatás mellett a másik születésszabályozási módszer az abortusz volt. Kora-

beli orvosi becslések szerint 1930 körül évente körülbelül 75-100 ezer közé volt tehető 

a tiltott magzatelhajtások száma. A magzatelhajtást az ekkor érvényben lévő 1878. 

évi törvény, a V. tc. – az úgynevezett Csemegi Kódex – bűntettnek minősítette. Emel-

lett a Kúria 1933. évi elvi állásfoglalása is csak akkor tartotta törvényesnek, ha az 

anya egészségének védelmében került rá sor.346 Hogyan is történt – történhetett a til-

tott magzatelhajtás? Egy Nógrád megyei büntetőperben a következő tényállást olvas-

hatjuk: L. Julianna, a Salgótarján melletti Sátoros pusztai lakos, házicseléd 1924. július 

28-án, terhességének 6. hónapjában elvetélt. Az orvos, aki megvizsgálta, feljelentést 

tett ellene tiltott magzatelhajtás miatt. A 20 éves lány Budapesten vállalt munkát, 

ahol a VIII. kerületben egy tanárnál volt cseléd. Itt esett teherbe B. Gyula szobainastól 

                                                        
343 1927. évi XXI. tc. 30. §. 
344 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3147/1925. 
345 Magyar Statisztikai Évkönyv 1941. 78. p. 
346 Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország Társadalomtörténete a Reformkortól a második 

világháborúig. Budapest, 2001. 204. p. 
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valószínűleg ugyanazon év februárjában. Ekkor hazautazott, és a faluban a vendég-

lőstől kért tanácsot, mivel a szóbeszéd alapján tudta, hogy annak van egy orvos isme-

rőse, aki vállal abortuszt. Az orvos ismerős, Dr. D. április 10-én a vendéglős lakásán 

egy szobában egy asztalon megvizsgálta és nagynénje jelenlétében a méhébe két jód 

injekciót adott, alkalmanként két-két köbcentimétert. Ezután azt a tájékoztatást adta, 

hogy a magzat 3-4 nap múlva „el fog menni”. Miután a vetélés nem következett be, a 

vendéglős, N. újra elhívta a galgahévízi orvost, aki április 24-én újabb injekciót adott 

a méhébe. A peranyag szerint az abortusz költségét a vendéglős fizette, injekciónként 

mintegy 40 pengőt. A cselédlány ezután ismét hiába várta a vetélést, ezért a közeli 

Füleken próbálkozott egy magzatelhajtásról ismert özvegyasszonynál, B. Józsefnénál, 

aki 20 pengőért hasmasszázsban részesítette július elején. 10-e körül az asszony 20 

pengőért újra megmasszírozta. Mivel ekkor sem történt meg a vetélés, a hónap köze-

pén az özvegyasszony a lány szüleinek lakásán 10 kg nullás lisztért cserébe ismét 

megmasszírozta. Ezt követően még kétszer ment el az asszonyhoz Julianna Fülekre. 

Végül július 28-án rosszul lett, és édesanyja, valamint egy ragyolci szülésznő segítsé-

gével élő leánygyermeket szült, aki kicsi és gyenge volt, mindössze 6 órát élt születé-

se után. A per során kiderül a lány indoka, miszerint nagyon szégyellte, hogy teherbe 

esett, a szülei pedig el akarták űzni a háztól. Úgy gondolta, gyerekkel sem férjhez 

nem tud majd menni, sem dolgozni nem tud majd, így a magzatelhajtás mellett dön-

tött. Végül a Balassagyarmati Törvényszék a leányt bűnösnek találta és két hónap 

fogházra ítélte. A per során elhalálozott a magzatelhajtást végző orvos, a többi segítő 

pedig pénzbüntetésben részesült.347 

8.4. Kisvárosi deviancia – salgótarjáni cselédsorsok periratokban 

A Balassagyarmati törvényszéken tárgyalt polgári és büntetőperek között található 

néhány ügy, melyben salgótarjáni cselédek is szerepet kapnak. Sajnos statisztikát 

nem lehet készíteni, mivel az iratok csak töredékesen maradtak fenn, és a segédköny-

vekben sem szerepel az elkövető vagy a peres felek foglalkozása. Ugyanakkor a fenti 

deviáns viselkedésformák mindegyikére találhatók példák az iratokban, melyek alá-

támasztják azok előfordulását. 
                                                        
347 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1943/312. 
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Elsőként egy olyan esetet mutatok be, mely egy olyan bontóper, melyhez büntető-

per is tartozik.348 A per szereplői a férj, Gyebnár Pál felperes, bányaaltiszt, valamint 

felesége, az alperes, Gyebnár Pálné, született Balga Mária. A bontóper egy 15 évig 

tartó házasságra tett pontot – a házasságot 1919. augusztus 10-én kötötték Salgótar-

jánban. Egy évvel később megszületett Mária nevű gyermekük, 1922-ben Károly, aki 

hamarosan elhalálozott, majd 1924-ben Anna lányuk. A tanúk és a feleség elmondása 

szerint rossz volt a házasság, a férj ivott és nem gondoskodott családja eltartásáról, 

különösen az utóbbi néhány évben. Ezért az asszony kénytelen volt varrással majd 

cselédkedéssel jövedelmet szerezni. Egy időre még külön is költözött férjétől, mert 

nem bírta elviselni a vele való életet, és Gyöngyösön szolgált cselédként, úgy érezte 

messzebbre kell költöznie férje elől. A férj a rossz bánásmódot és a háztartás anyagi 

ellátásának elhanyagolását tagadta, a feleséget vádolta hanyagsággal és azzal, hogy 

élelmezéséről nem gondoskodott és más férfiakkal volt bizalmas viszonyban. A há-

zasság felbontásához testi sértés adta meg a végső elhatározást: a peres felek 1933. 

október 8-án este, miután a férj hazatért a munkából és az asztalnál ülve zsíros ke-

nyeret falatozott, összevitatkoztak, a feleség a tűzhelyről lekapott forró kávét férje 

mellére és arcára öntötte, aki ennek következtében súlyos égési sérüléseket szenve-

dett. Emiatt bűnvádi eljárást indítottak a feleség ellen, akit 10 nap fogházra ítéltek, 

amit a budapesti ítélőtábla 3 év próbaidőre, a gyerekeire hivatkozva felfüggesztett. 

Ilyen előzmények után a házasságot a feleség hibájából bontották fel, kötelezték a 

perköltségek és a házasságvédői díj megfizetésére. 

A feleség élete jó példa arra, miért is voltak férjezett cselédek is a háztartási alkal-

mazottak között. A városban élő nők, ha férjük nem tartotta el őket és családjukat, 

kénytelenek voltak munkát vállalni akár bejáró vagy bentlakó cselédként is. Balga 

Mária nem volt egyedül a városban, két testvére is tanúskodott őt támogatva a per 

során, de tanúvallomásuk nem segített. 

A következő iratanyag talán a legmegrázóbb a cselédeket érintő peres iratok kö-

zött, hiszen egy kiskorú cselédlány ügyét tárgyalja.349 A vád tárgya javító nevelés el-

rendelése. Cseh Jolánt, az 1919. május 19-én Baglyasalján (Salgótarján mellett) szüle-

                                                        
348 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai P. 1934/862. 
349 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1935/833. 
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tett, 4 elemit végzett cselédlányt a környezettanulmány úgy írja le, mint aki csavargó 

és erkölcstelen életet él, szülei iránt engedetlen. Édesapja a salgótarjáni kőszénbányá-

nál rakodó munkás, mostohaanyja pedig beteges, Jolán iker féltestvérei nevelésével 

van elfoglalva, vele nem törődik. Jolán a szülők hozzájárulása nélkül Erdőtelken, 

majd Pásztón és Taron cselédkedett, ezután pedig Salgótarjánban állt szolgálatba, de 

nem emlékszik munkaadói nevére. Az adatbázisomban két helyen szerepel a neve: 

Wiesel Ábrahám metszőnél vállalt munkát 1933. február 1. és március 3. között a Fő 

utca 67. szám alatt, majd Klein Edénél dolgozott néhány napot 1935. januárjában, de 

rossz magaviselete miatt 11 nap után elbocsájtották. Apja elmondása szerint ezután 

csavargott és „rossz életre adta magát, legutóbb pedig előtte ismeretlen nőszemélynél 

tartózkodva titkos kéjelgésre adta magát”.  Az apa maga kérte lánya hatósági gondo-

zásba adását, leánynevelő vagy javító intézetbe adását, miután gyermeke a balassa-

gyarmati közkórházba került gonorhea miatt. Arra hivatkozott, hogy leánygyermeke 

fegyelmezésére képtelen, leánya szigorú fenyítés után is engedetlen.  

A bíróság 1935. június 5-én a leányt egy év próbaidőre bocsájtotta és Ember Erzsé-

bet tanítónőt rendelte ki pártfogójául. 

Az ügy ezzel nem zárult le, mert a pártfogó ősszel a bíróságot arról tájékoztatta, 

hogy a lány hollétéről sem ő, sem a szülők nem tudnak. Erre válaszul a bíróság az el-

rendelt próbára bocsájtást megszüntette. A végzés indoklása szerint Jolán apja bele-

egyezésével távozott el a városból egy vándorcirkusszal, ahol alkalmazásba került. 

Erről az édesapa levelezőlapon értesítette a bíróságot, közölve a vándorcirkusz veze-

tőjének nevét, valamint azt, hogy Edelénybe ment tovább a cirkusz.  

Megemlítenék még egy olyan esetet, melyben a cselédlányt szintén titkos prostitú-

cióval is vádolnak, ebben az esetben lopás vádja mellett.350 Azért választottam az 

ügyét, mert fentebbi társához hasonlóan ő is félárva, családja nem törődött vele, és 

szembetűnő módon őket lopta meg: Cs. Erzsébet 1919-ben született Mátranovákon. 4 

elemi osztályt végzett, házicselédként dolgozott. Korábban már 15, illetve 3 napra el-

zárták csavargásért és titkos kéjelgésért. 19 évesen, 1938. júliusában a Kazár melletti 

Székvölgy bányatelepen bemászott Szerémi Ferenc lakásába és onnan 2 törülközőt, 4 

zsebkendőt, 1 pár női cipőt, 1 pár női harisnyát, 1 női kabátot, 1 női ruhát, 1 abroszt, 
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2 női inget, 1 konyharuhát, 1 női blúzt, ½ kg zsírt, cukrot, 3 kg kenyeret és 1 pengő 50 

fillér kézpénzt tulajdonított el. A vádirat két korábbi lopását is felsorolja, egyiket 

ugyanazon év januárjában, másikat pedig júniusban követte el, cipőt, ruhákat és egy 

pár fülbevalót ellopva két salgótarjáni özvegyasszonytól úgy, hogy állástalan cseléd-

lányként bekopogtatott és szállást kért egy éjszakára. Mindezt úgy, hogy hamis nevet 

használt, unokatestvére nevét. A vallomásban a korábbi két lopást tagadta, azt vallot-

ta, hogy csak azért vállalta, mert kihallgatásakor Büky detektív „kékre verte”. Az is 

kiderül, hogy Szerémi Ferenc édesanyja élettársa, és a lakásba az ablakon át jutott be. 

Állítása szerint a ruhákat csak kölcsön akarta venni addig, míg helyet nem talál ma-

gának Salgótarjánban. A pénzt élelmiszerre költötte, az élelmiszert pedig megette. Az 

édesanyja bár haragszik rá, azt vallotta, nem kéri büntetését, és hangsúlyozza, hogy 

nem ő, hanem párja tette a feljelentést. 

Az eljárás során kiderült, hogy a vádlott titkos kéjelgésből is élt, miközben egy 

cukrászdában és a Pannónia szállodában pincérnőként is dolgozott. Végül 4 hónap és 

1 nap fogházbüntetésre ítélték. 

A csavargás bűntettét is sokszor összefüggésbe hozták a prostitúcióval. A. Ilona 

cselédlányt munkakerülés miatti csavargással vádolják meg. Ez az 1913. évi XXI. tc. 

1. §-a szerint kihágásnak minősült. A salgótarjáni vasútállomáson állították elő, mivel 

már hetek óta nem volt munkája és bejelentett lakása. Vallomásából a következő élet-

helyzet derül ki: a 17 éves, somoskőújfalui lány dolgozott már a füleki zománcgyár-

ban, majd házicselédként dolgozott Kőkútpusztán, de onnan, állítása szerint az öre-

gebb cseléd kitúrta. Innen hazament, de a házat zárva találta, mert mostohaanyja cse-

lédnek állt, apja pedig az orosz fronton harcolt. Ezután Zagyvapálfalván próbálko-

zott munkát találni, sikertelenül, de szánalomból pár éjszakára befogadták. Ezután 

Salgótarjánba jött, ahol talált munkát egy özvegyasszonynál, Blajer Náthánnénál. El-

mondja, hogy soha nem csavargott, és mivel édesanyja korán meghalt, mostohája pe-

dig tartani nem akarta, 15 éves kora óta dolgozik. A környezettanulmányból kiderül, 

hogy iskolába nem járt rendesen, a népiskola 3 osztályát végezte csak el és már lopás 

miatt állt rendőrhatóság előtt egy évvel korábban, mikor mostohaanyja aranyláncá-
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nak eltulajdonításával vádolták. A csavargás vádját azonban bizonyítottság híjján ez 

esetben ejtették.351  

Mindkét esetben megfigyelhetjük, hogy ezekkel a félárva lányokkal családjuk nem 

igazán törődött, sorsukra hagyta őket. Ugyanakkor ez a bánásmód, a szerető család 

hiánya nem predesztinált mindenkit arra, hogy prostituált legyen, vagy lopásra „adja 

a fejét”, ahogy azt interjúalanyom, Gizi néni története lentebb majd megmutatja. 

Több ügyben prostitúció miatt kerültek bíróság elé cselédlányok. Így T. Etel házi-

cseléd 1940-ben, 32 évesen került a bíróság elé, és az eljárás gondatlanságból okozott 

testi sértés miatt indult ellene, ugyanis egy 16 éves a Hirsch gyárban vasesztergályos-

ként dolgozó gyári munkásfiút, akivel pénzért közösült, megfertőzött húgycsőkankó-

val, lágyfekéllyel és vérbajjal is.352 A fiú édesanyja jelentette fel a nőt, aki a város köz-

pontjához közel, a Pécskő utcában fogadta vendégeit: „D. Ferenc 1939. évi december 

hó 20-án találkozott K. Gyula nevű barátjával, aki elmondta neki, hogy T. Etelhez jár-

nak többen fiúk és nemileg lehet vele közösülni 50 fillérért. El is mentek aznap hozzá 

és először K. Gyula, utána pedig ő közösült T. Etellel és ezért fejenkint 50-50 fillér fi-

zettek. December 22-én ő újból elment este ½ 6 óra tájban T. Etelhez és 50 fillérért kö-

zösült vele. Mindkét esetben közösülés után nem mosta meg a hímvesszőjét, csupán 

az utcán vizelt. T. Etel sem figyelmeztette arra, hogy óvszert használjon, vagy mossa 

meg magát közösülés után. Amikor 20-án együtt voltak Kovalik Gyulával, annak kö-

zösülése után Tuza Etel sem mosta meg magát.” Az eljárás során még négy rendsze-

resen a nőhöz járó gyári munkás fiatalembert azonosítottak, akik azonos összegért 

vették igénybe a szolgáltatást rendszeresen. Az eljárás során kiderült, hogy az időn-

ként házicselédként is dolgozó nő ekkor már hét éve vérbajos volt, amit Budapesten, 

a közegészségügyi intézetben állapítottak meg, s nem járt kezelésre és úgy gondolta, 

idővel elmúlt a betegsége. Az orvosi vizsgálatok szerint húgycső és méhnyak kankó-

ban, valamint vérbajban szenvedett. A súlyos testi sértésért T. Etel 6 havi börtönbün-

tetést kapott. Kérdés, hogy nem volt-e ő is ugyanúgy áldozat esetleg évekkel koráb-

ban, és a fiatalember is ugyanúgy bűnös, hogy prostituálthoz ment… Több hasonló 

eset található a büntetőperek között – vagyis, hogy a házicseléd titkos kéjelgést foly-
                                                        
351  Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1942/390., 

2715/1941. 
352 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 449/1940. 
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tat, de nem azért ítélik el – így például 1940-ben az akkor 17 éves jászárokszállási T. 

Mária ellen közveszélyes munkakerülés miatt indítottak büntetőeljárást, mert bár ki-

váltotta a cselédkönyvet, öt nap után sem vállalt munkát a városban, hanem férfiak-

kal sétált, így azt feltételezték, hogy „titkos kéjelgésből” tartotta fenn magát.353 A 

naplóját is megtalálták, melyben feljegyezte, az első városban eltöltött éjszakán K. Fe-

renc pincérnél aludt, akivel kétszer közösült az éjszaka folyamán, majd másnap meg-

ismerkedett egy másik férfival, de nem tudta eldönteni, felmenjen-e a lakására, vagy 

sem. Az imakönyvében nyilaskeresztes bélyeget találtak, valamint egy Karcsi szeret-

lek feliratot. Ezzel kapcsolatosan azt vallotta, hogy a fiút Gyöngyösön ismerte meg, 

de vezetéknevét nem tudta. A nyomozás során kiderült, hogy tanyás gazda szülei és 

négy testvére mellől egy éve költözött Gyöngyösre, ahol először egy ügyvédnél, ké-

sőbb egy vendéglősnél szolgált. Itt ismerkedett meg egy fiatalemberrel, akivel mozi-

ba és mulatságokba járt, s akitől vérbajt is kapott. A tiltott prostitúcióra nem találtak 

bizonyítékot.  

Házicseléd foglalkozású vádlottak többször fordultak elő lopási ügyekben. Vagy a 

rájuk bízott pénzzel nem tudtak elszámolni, vagy loptak, akár munkaadójuktól akár 

mástól. Utóbbira példa Horváth Anna 1920-ban Salgótarjánban született házicseléd 

lopási ügye. Anna számos szolgálati helye jól feltérképezhető az adatbázist végigte-

kintve. Ezt a periratok nem tartalmazzák, de 1935-43 között 5 helyen is szolgált.354  

1936. október 14-én munkaadója, özv. Józsa Gyuláné hentes-mészáros házában, 

Zagyvarónán a Dudás András által bérelt fűszerüzletbe betört és ellopott 1 kg sze-

meskávét, 5 db mosószappant, 26 gombolyag hímzőfonalat, 6 tábla csokoládét és 2 

rúd vaníliát 27 pengő 32 fillér értékben. A lopott dolgokat a padláson, szalmában rej-

tette el és az volt a szándéka, hogy másnap felmond, és a városban eladja a lopott 

holmit. Ezeket azonban másnap megtalálták a nyomozók, a lány viszont elszökött. 

Csak a következő évben találták meg augusztus 27-én Jászberényben, a Rákóczi szál-

lodában. Az év decemberében a balassagyarmati törvényszék egy év próbaidőre bo-
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csájtotta, mivel őszinte megbánást tanúsított. Pártfogójául egy tanítónőt, Márton Ist-

vánnét jelölték ki. Mint az adatbázisból kiderül, folytatta a cselédkedést. 

A másik tipikusnak mondható esetben a cselédlány a rábízott pénzzel nem tudott 

elszámolni, ezért sikkasztással vádolták meg. Patz Katalin 17 évesen Mátranovákon 

dolgozott bejáró takarítónőként a helyi telefonközpontos Javorek Annánál. A munka-

adója 10 pengőt adott neki a fűszerkönyvvel egyetemben, hogy Glück kaszinósnál fi-

zesse ki a fűszeráru tartozást és ezt a fűszerkönyvbe ismertesse el. Katalin ehhez még 

6 pengőt kért egy szomszédasszonytól, amit a gazdájára fogott. Aztán a 16 pengővel 

Salgótarjánba indult cselédkönyvet kiváltani, amivel Budapestre akart továbbindul-

ni. Még a kisterenyei vasútállomáson utolérték és elfogták. „Védelmére előadta, hogy 

ő a 10 pengőt és a 6 pengőt azért akarta megszerezni, mert szegény és nem volt pén-

ze, amivel később felutazzon Budapestre, s így a kedvező alkalmat nem akarta elsza-

lasztani”– szól a jegyzőkönyv.355 A további iratokból kiderül, hogy korábban 8 hóna-

pig szolgált Budapesten és a régi helyére akart visszajutni, amit a szülei elleneztek, 

mert nem akarták, hogy olyan messze menjen szolgálni. 

A környezettanulmány szerint Katalin 14 éves kora óta szolgált. Édesapja bá-

nyászként dolgozott, édesanyja otthon volt, Katalin mellett 4 fiatalabb testvérét ne-

velte, akiken kívül még három nagykorú gyermeke is volt. Jó magaviselete, előélete 

miatt dorgálásban részesült. Az adatbázisból kiderül, hogy ezután Salgótarjánba 

ment el szolgálni Tóth Zoltán bérautóshoz. 

Baranyi Julianna 16 éves cselédlányt tűzokozással vádolták meg.356 A magyar kirá-

lyi rendőrség salgótarjáni kapitánysága központi őrszobájának jelentése szerint 1935. 

május 12-én 14h 10 perckor a Fő utca 46. számú ház hátsó végénél csődület támadt 

egy nagyobb füstre. Klein Lipót kereskedő lakásában kigyulladt egy szemét tároló 

deszkaláda. A tüzet az okozta, hogy a hamut a háztartási alkalmazott Baranyi Julian-

na (sz. Zagyvapálfalva, 1919) nem öntötte le vízzel. A jegyzőkönyvből az is kiderül, 

hogy Klein Lipót havi jövedelme 150 pengő, alkalmazottjáé pedig 12 pengő. Mivel 

kára a kereskedőnek a tűzből nem származott, eljárást cselédje ellen nem kívánt. Kör-

nyezettanulmányából kiderül, hogy törvénytelen származású, 6 elemit végzett, va-
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gyontalan. Rossz szokásai nincsenek, hasonló korúakkal barátkozik, akik erkölcsi fej-

lődését nem veszélyeztetik. Munkaadója háztartása rendes, jól bánik a cselédjével. 

Édesanyja otthonában 7 kiskorú testvérét neveli, akik közül a legidősebb 17 éves és a 

bányában dolgozik, a többiek (13, 11, 8, 6, 3 évesek, a legkisebb 3 hetes) a háztartásá-

ban vannak.  Az eljárást Julianna ellen megszüntette a bíróság. Ebben az időben a vá-

rosnak egyébként szigorúan szabályozott háztartási szemét kezelési rendelete volt, 

mely próbálta megelőzni a hasonló eseteket azzal, hogy előírta a zárt, fedővel ellátott 

szemetesláda használatát, melyet bádoggal kellett bélelni. Ezt naponta kétszer kellett 

vízzel locsolni tűzrendészeti szempontok miatt. A szemét elégethető részét a tűzhely-

ben kellett elégetni. A fennmaradó szemetet lehetett csak a ládába tenni, ezt pedig 

naponta gyűjtötték össze.357 

A peres iratokból kitűnik, hogy általában, az utolsó esetet kivéve összetett ügyek-

ről van szó. A valamilyen bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel vádolt cseléd-

lányról kiderül, hogy halmozottan nem felel meg a normáknak. Erre példa a követke-

ző peres anyag. A 16 éves S. Erzsébet mátranováki lakos ellen csalás vétsége miatt in-

dítottak eljárást. Az volt a bűne, hogy Salgótarjánban csak Zagyvapálfalváig váltott 

jegyet, ugyanakkor Kisterenyéig utazott. Az öt pengős büntetést nem tudta a vona-

ton a kalauznak kifizetni. Emiatt hat havi pártfogói felügyelet alá helyezték. A kör-

nyezettanulmányból kiderül Erzsébet élethelyzete, családi körülményei. Az üveggyá-

ri munkásként, házicselédként is dolgozó lány 3 elemit és három ismétlőiskolát vég-

zett. Az iskola után sokszor volt munka nélkül, csavargott, „feslett életet élő nőkkel 

és férfiakkal” tartotta a kapcsolatot, az utcán sétálva az esti órákban férfiak ismertsé-

gét kereste, titkos kéjelgést folytatott. 1937-ben, 14 évesen már az árvaszék szülei mi-

att, akik valószínűleg az édesanya elmebetegsége miatt elhanyagolták, erkölcsi okból 

elhagyottá lett nyilvánítva és az ikervári Jó Pásztor zárdába került. Édesanyja kérésé-

re 1938-ban hazajött, de tovább folytatta a titkos kéjelgést. Emiatt 1939-ben 8 napi, 

1941-ben háromszor 15 napi elzárásra ítélte a salgótarjáni kir. rendőrkapitányság. 

Szülei gyári munkások voltak, nem törődtek vele és két testvérével. A 21 éves Ferenc 

is csavargott és bűnvádi eljárás alatt állt. A lány később nem jelentkezik rendszeresen 

                                                        
357 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 10088/1929. 
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a pártfogójánál, s közben még törvénytelen gyermeke is születik. A gyermeket nem 

tudta nevelni, Jászteleken egy otthonban helyezték el.  

Végezetül egy olyan bűnügyet ismertetnék, amelyben a házicseléd nem elkövető, 

hanem áldozat.358 A vádlott, Z. Imre salgótarjáni sütősegédet 1939-ben, 25 évesen vá-

dolják meg okirat hamisítással és csalással. A peres iratokból a következő történet raj-

zolódik ki: A vádlott két évvel korábban, 1937-ben ismerkedett meg a Városligetben 

kimenőjét töltő, szintén nógrádi cselédlánnyal, D. Hajnallal, aki két évvel idősebb 

volt nála. Két hétig csak szórakoztak, majd a férfi megfogalmazása szerint „viszony” 

fejlődött ki köztük. Fél év múlva már házasodási szándékai is voltak az ekkor kato-

naként szolgáló fiatalembernek. A lány feljelentéséből és tanúvallomásából kiderült, 

hogy a férfi többször is pénzt kért tőle, miközben azt ígérte, feleségül veszi. A köl-

csönadott pénzről egy kis füzetbe pontos jegyzeteket is készített, a füzetet csatolták a 

peres anyaghoz. A kölcsönök összege mintegy 175 pengőt tett ki. Többek között a kö-

vetkező okok miatt kérte Z. a pénzt:  

• 10 pengő esztergomi utazásra 

• 8 pengő szappanra és egyéb tisztálkodó szerekre 

• 6 pengő 60 fillér a szlovák nyelvű keresztlevél magyarra való fordítására 

• 6 pengő pulóverre 

• 2 pengő 88 fillér villamosra 

• 11 pengő 80 fillér jegygyűrűre (ezt postán küldte az akkor Kárpátaljára bevo-

nuló férfi után) 

• 2 pengő 60 dohányra 

• 10 pengő 80 fillér alsóneműre 

Több tétel szerepel úgy, hogy ételre adta a lány, mert a katonaságnál mindig éhes 

volt. A folyamatos hitegetés a kölcsönkéregetés után azzal az ürüggyel, hogy haza-

utazik Salgótarjánba a házasodáshoz szükséges okmányok beszerzése miatt, a férfi 

haza is utazott 1939. március végén, de előtte ellopta a lánytól a neki írt, kb. 40 darab 

szerelmes levelet, melyekben házasságot ígért, valamint 5 db postai feladóvevényt a 

lány által neki küldött pénzről, valamint a manikürollóját és a jegygyűrűjét is, amiért 

korábban szintén a lány fizetett. A hazavitt iratokat otthonában elégette, ami azt bi-
                                                        
358 Nógrád Megyei Levéltár VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1940/2007. 
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zonyította, hogy tudatában volt tettének. A férfi magyarázatában persze a lány erköl-

csi viszonyaival okolta a szakítást, azt adta elő védekezésül, hogy többször is idegen 

férfiakat talált a nő lakásán. A házassági ígéretről pedig úgy nyilatkozott, hogy azt 

csak egyszer, ittas állapotban említette, és csak abban az esetben, ha a lány akkori 

gazdája, egy szobrászművész, ismeretségei segítségével állást szerez neki a postán. 

Azonban ez nem teljesült, a Ganz gyárban talált csak nehéz fizikai munkát és úgy 

vélte, így nem köti az ígérete. A munkát a hideg miatt nem bírta, ezért inkább haza-

költözött. Két hét múlva a lány mostohaanyja jelent meg a férfi lakásán, számon kér-

ni az ígéreteit, majd április 25-én maga a lány is két férfi kísérővel. A vádlott bátyja 

azonban nem engedte be a lakásba a látogatókat, mire a lány a városi rendőrkapi-

tányságon feljelentést tett A történetből kiderül, mennyire fontosnak tartotta a cse-

lédlány családja a cselédkedést lezáró házasságkötést, sőt, még a lány munkaadója is 

természetesnek vette a segítséget, pedig ezzel alkalmazottja „elvesztését” idézhette 

elő. Végül a férfit csalás, okirat hamisítás és lopás miatt két hónap fogházra ítélték. 

9. Egy cselédlány története – esettanulmány egy interjú alapján 

Sajnos a korszak időbeni távolsága már-már lehetetlenné teszi olyan volt cselédlá-

nyok megtalálását, akik akkor vállaltak fiatal lányként munkát. Majdnem mindenki 

emlékezett arra, hogy volt a családjában cselédként dolgozó rokon, de sajnos már 

majdnem lehetetlen volt olyat találni, aki még életben van. Hála kollégáim és ismerő-

seim állhatatos segítségének és fáradhatatlan „nyomozásának”, még éppen sikerült 

találkoznom egy Salgótarjánban cselédként dolgozó idős hölggyel, aki szellemi fris-

sességének hála, még élénken emlékezett a városban töltött éveire.359 Az alábbi „cse-

lédéletutat” a vele készített interjú alapján írtam meg, mindvégig szem előtt tartva 

azt, hogy összevessem a fentebb már felvázolt általános jellemzőket és tendenciákat a 

valóságnak ezen szeletkéjével. Hiszen a bűnesetekben csak az adott személy életének 

egy kicsiny darabja rajzolódik meg, némi előzménnyel és a körülményekre vonatko-

zó adatokkal, de nem követhető nyomon további sorsuk. Interjúalanyom Gizi néni 

(R. L.-né P. Gizella) 83 éves volt az interjú készítésekor, 2003-ban. Az interjú egy déle-

                                                        
359 Külön köszönet Hernádiné Bakos Marianna kollégámnak, aki a hölgyet megtalálta és a talál-

kozót megszervezte. 
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lőtt készült, a férj mindvégig jelen volt. Irányított beszélgetés volt kérdésekkel. Dikta-

fonnal rögzítésre került, majd a teljes szöveg írásban is rögzítve lett. Mátranovákon 

született negyedik leánygyermekként, édesapja pékmesterként dolgozott a bányate-

lepen. Szoba-konyhás bányalakásban éltek, műhelyük a házsor másik végén műkö-

dött. Édesanyját Gizi néni nagyon korán, 23 hónapos korában elvesztette. Az újranő-

sülő édesapa második felesége nem szívlelte az első házasságból született gyerekeket 

és korán „elüldözte” őket a háztól.360 Hamarosan megszülettek a gyerekek, két fiú és 

egy lány. Gizi néni az elemi iskola után szeretett volna Pásztón továbbtanulni, polgá-

ri iskolába járni, de a mostohaanyja azt mondta „kisasszonyt nem nevelünk”. Ezt a 

mondatot az interjú során háromszor is elmondta Gizi néni különböző időpontok-

ban, így ez egyértelműen fájó pontja volt életének, annak ellenére, hogy mindig mo-

solygott, egyszer kicsit el is nevette magát, mikor idézte nevelőanyját. 

A fentiek miatt Gizi néni a nővéreihez hasonlóan 17 évesen, 1937-ben kezdett el 

házicselédként dolgozni, először Mátraszelén, ahol haláláig élt. Egy idősebb házaspár 

házához került, ahol a férj erdőmérnökként dolgozott. A helyet a nővére szerezte ne-

ki, aki korábban szintén ennél a családnál cselédkedett, tehát informális csatornát 

használva találta a munkát, ami nagyon gyakori volt. Gizi néni mindenes volt, a há-

romszobás házat tartotta rendben és besegített a házkörüli munkákban is. A konyhá-

ban volt a hálóhelye. Itt ismerte meg Lajos bácsit, aki később, a cselédmunka után, 

1943-ban vette őt feleségül. Ő a ház körüli állatokat gondozta, a teheneket hajtotta ki 

legelni, fejte és mérte a tejet. A házaspár, akinél szolgáltak, jómódúnak számított, Gi-

zi néni kiemelte, hogy még disznót is vágtak.  

Három év után lépett ki Gizi néni, mert gazdáját nyugdíjazták, így elhagyták a va-

lószínűleg szolgálati lakást, és egyik gyermekükhöz költöztek. A következő munká-

ját a salgótarjáni családnál a korábbi munkaadója szerezte neki, mivel ismerte leendő 

gazdáját, aki tőle érdeklődött, ismer-e valakit Mátraszelén, aki szívesen dolgozik ná-

luk – tehát ismét ismeretség alapján, informális úton sikerült munkát találnia. Ekkor 

tehát beköltözött a szülőfalujától mintegy 10 km-re található városba. 

Erről a családról szívesebben és többet beszélt, ennek oka azonban nem derült ki. 

Kihangsúlyozta, hogy nagyon félt, mikor bejelentkezett hozzájuk. Nyilván kiszolgál-

                                                        
360 Az idézettel jelölt részek Gizi néni szavait jelölik. 
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tatottnak érezte magát a városban, ismeretlen emberek között.  Azonban kellemesen 

csalódott. A családfő, Gelber Alfréd főmérnök a Vízválasztón dolgozott a Feszi gyár-

ban. Felesége egy nála jóval fiatalabb német asszony volt, így otthon egymás között 

németül beszéltek és a házaspár négy lánya közül a két idősebb Németországban ta-

nult. A lányok, Renáta, Erika, Irmi és az anyja nevén lévő Hildegard 7-15 év közötti-

ek voltak, 2-3 év korkülönbséggel. A házuk a Kolozsvári út 4. szám alatt volt találha-

tó, de nem saját tulajdonban volt, hanem bérelték. A ház háromszobás volt, ebédlő, 

gyerekszoba és hálószoba volt benne. A fürdőszoba csempézett volt nagy vaskáddal, 

külön helyiségben lévő vízöblítéses WC-vel. Gizi néninek nem volt külön szobája: 

„És mikor oda elmentem... akkor ők maguk mondták, hogy hát 30 pengő a fizetésem, 

és 70 pengőt ők azért adtak, ez a munkakönyvembe be volt írva, hogy nem volt szo-

bám. A spajzba, a padlásfeljáró alatt volt egy ágy, ott aludtam. Ezért akkor 100 pen-

gőm volt egy hónapban.” Ez a fizetés elég volt ahhoz, hogy Gizi néni összegyűjtse a 

stafírungot, amit szabad idejében maga készített el, valamint hogy pénzt gyűjtsön a 

bútorra. Erre vonatkozóan elmesélt egy történetet: „Még az esküvőnkön is ott voltak, 

ugye. Még 43-ban eljöttek, az egész család. Az egész család. [Később kiderül, hogy 

csak a legidősebb és a legfiatalabb lány volt ott a gyerekek közül] Na, az is még egy 

jó sztori volt. És ott volt egy vőlegénye, vőlegény jelöltje, a legidősebb lánynak, az Ir-

minek [Hildegardnak hívták a legidősebbet korábban], és ugye jó kedve is volt, hol 

sírt, hol énekelt, és odanyúlt az apja, megfogta az állát, ne a cigánnyal húzasd, aszon-

gya, gyere, majd mutatok neked valamit. És kinyitotta mind a két szekrényem ajtaját, 

tele volt pakolva, hát mit mondjak, nekem volt 68 fehér törülközőm, még ma is van 

új törülközőm, ami nem volt kimosva ’43 óta. ... Na azt mondom, hogy odajött a papa 

[Gelber Alfréd], hogy gyere, mutatok neked valamit, akkor húzass a cigánnyal, ha 

két kezeddel ennyit gyűjtesz össze. Nézd meg, hogy mi van benne. Kinyitotta és vé-

gigtapogatta az egész szekrényt. És nézd meg, mi van benne! Csuda jópofa volt. De 

nem bántam én.” Mindez azt mutatja, hogy a család befogadta a cselédlányt, szinte 

családtagként kezelte, nagyon megkedvelte. Ugyanakkor az utolsó két mondat el-

lentmondása, miszerint a gazda közvetlensége, amivel természetesnek vette, hogy ki-

nyissa a szekrényt, ami a volt szolgáló privát szférája volt, de ő azt nem bánta, pedig 

ugye a mondatok egymáshoz való viszonyából az következik, hogy bánhatta volna, 
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jól mutatja a még szolgálat után is egyenlőtlen hatalmi viszonyt, ami gyerek pozíció-

ba helyezte a fiatalasszonyt. Ugyanakkor a paraszt és az úri mentalitás különbsége is 

jól látszik a jelenetből, hiszen egyrészt elismeréssel adóztak takarékosságának és 

szorgalmának, másrészt viszont mentalitásuknak idegen volt ez a paraszti jellegű 

stafírung gyűjtés. Ezt becsülték is és elképesztőnek találták. 

Gizi néni ennél a családnál is mindenes volt, ellátta az egész háztartást, de nem tel-

jesen egyedül. Az asszonya is járt vásárolni, sokszor főzött, sütött vele, sőt, együtt 

vikszelték a padlót is. Nagytakarításhoz és a kéthetenkénti mosáshoz szintén volt se-

gítsége, a gazdája küldött egy munkást vagy munkásasszonyt a gyárból haza. Gizi 

néni sok olyan ételt főzött a családnak, amit korábban nem ismertek. Sok tésztát és 

zöldséget ettek, kevés húst. Gizi néni szerint a húsért „nem voltak odáig”. Persze ez 

lehet, hogy a háborús gazdasági helyzet következménye volt. A gyermeknevelést az 

asszony vállalta teljes egészében magára, így az idő nagy részét otthon töltötte, de 

Gizi néni is sokat beszélgetett a kisebb lányokkal, akik szívesen töltötték mellette az 

idejüket. A férj reggel hatra járt dolgozni a helyi kisvasúttal, és sötét volt, mire haza-

ért. Szabadidejében rádiót hallgatott fejhallgatóval és újságot is olvasott, melyből töb-

bet is, köztük német nyelvűt is járattak. Különösen a politikai helyzet, a folyó háború 

érdekelte őket. Kevés ismerősük, barátjuk volt. Gizi néni kettőre emlékszik, a Bátki361 

házaspárra, a szobrászművészre, akik lányukkal a művésztelepen laktak, ami a vá-

rosközponttól távolabb, az acélgyár közelében található ma is. Bár alacsonyabb volt a 

társadalmi helyzetük, nagyon jóban voltak, a két férfi tejtestvér volt. Bátki József 

egyébként a város elismert művészpolgára volt, a kulturális élet tevékeny részese. 

Rajta kívül még egy barátjuk volt, aki Budapestről járt le hozzájuk. Szabadidejében 

Gizi néni általában kézimunkázással foglalkozott, valamint volt két cselédlány barát-

nője is a szomszédságban, egyikük egy állatorvosnál, másikuk pedig a városi útbiz-

tosnál dolgozott. Az előbbi losonci volt, egyszer el is vitte magával Gizi nénit haza. 

Ekkor Losonc ismét Magyarországhoz tartozott. A barátnők szívesen jártak a városi 

moziba, az Apolló Mozgóba. Ő sem moziba, sem más szórakozó helyre nem járt, csak 

az acélgyári templomot kereste fel gyakran. Ez a katolikus templom esett a legköze-

lebb az utcához, ahol lakott, 5-10 perc sétára volt. 

                                                        
361 Bátki József (1877-1948) salgótarjáni szobrászművész. 
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21. kép. Korabeli utcakép a jobb szélen az acélgyári templommal362 

Ezt a mai napig megteszi, ha bejön a városba. Ritkán járt haza, a szüleihez a mos-

tohaanyja miatt soha többé nem ment, a Mátraszelén élő, ekkor már férjezett nővérét 

kereste fel egy hónapban egyszer. Az utat gyalog tette meg erdei ösvényeken át. A 

beszélgetés során háromszor is elmondta, hogy családtagnak számított Gelberéknél, 

nagyon szerették, megbízhatónak tartották. Ő is jól érezte magát. Több olyan történe-

tet is elmondott, melyek ezt támasztják alá. Az egyik a már említett lagzis anekdota 

volt, a másik a karácsony leírása: „Nagy volt a fa. Szekrény meg kisasztal, amik vol-

tak, le voltak terítve damasztszalvétával, és akkor mindenki külön-külön keresse 

meg a saját maga ajándékát és vegye el. És akkor megfogták egymás kezét, kezünket, 

úgy énekeltünk. Nagyon szép, igazán nagyon, nagyon, nagyon szép volt. Talán még 

otthon sem lett volna jobb. Mert hát ugye akinek édesanyja nincsen..., de nagyon jó-

ravalók voltak. Én nem tudok igazán rájuk...”. Ezen kívül elmesélt még két történe-

                                                        
362 Forrás: http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12/ 

204 Letöltés ideje: 2015.02.23. 
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tet, melyekkel a köztük lévő jó kapcsolatot támasztja alá. Az egyik szerint, mikor 

pénzt akart fölváltatni gazdájával, hogy kézimunkacérnát vegyen magának, kapott 

ajándékba egy doboz horgolócérnát. A másik szerint, mikor bejelentette, hogy férjhez 

megy és kilép, az asszony zokogva borult a nyakába és ezt mondta: „Mikor meghoz-

ta magát nekem az Úr, hát csak néztem, mit fog az a kicsi lélek nekem csinálni [ezzel 

utalt Gizi néni apró termetére]. Hogy hogy siratott. A könnyeiből nem tudott kimász-

ni. Annyira szerettek engem, nagyon.” Mikor arról kérdeztem, a nővéreinek milyen 

helyük volt, azt mondta, tetszett, nem tetszett, muszáj volt csinálniuk, mert nem volt 

otthonuk: „Akkor, ha eljön vagy rossz útra tér, akkor vége van.”  

Gizi néni azt mondta, hogy szívesen mesél és emlékszik vissza ezekre az évekre, 

mert jó helye volt. Mikor 1943-ban férjhez ment, háztartásbeli lett. Férje ekkor már bá-

nyász volt, nővére férjeihez hasonlóan. Mikor hatvan éves lett, akkor, mint mondta, jól 

jött a cselédként ledolgozott hat év, mert öregségi nyugdíjat kapott, miután még ekkor 

ledolgozott öt évet a kórházban takarítónőként. Erre is szívesen emlékszik, hogy jól 

érezte magát a fiatalokkal, megállta a helyét és megkapta érte a nyugdíjat. 

Gizi néni élete sok mindenben megfelel az „átlagcseléd” leírásának, de legalább 

annyi mindenben egyéni vonásokkal bír. Mint a nagy átlag, fiatal lányként kezdett 

dolgozni, 17 éves korától 23 éves koráig, és megkereste a stafírungra valót. Vidékről 

jött, de nem parasztcsaládból. Viszont sokáig dolgozott egy-egy helyen, az átlagtól 

eltérően. A munkaadói, főleg a második helyén, családtagként kezelték, emberszám-

ba vették, ezért jól érezte magát, nem volt gyökértelen félárva létére, akkori léptékkel 

messze szülőhelyétől. Cselédkedése után hazatért, nem eresztett gyökeret a város-

ban, hiszen házassága, férje munkája jelenlegi lakóhelyéhez kötötte. Ugyanakkor a 

későbbiekben már magabiztosan közlekedett a városban, cselédkorában megszokott 

templomba járását később is folytatta. Ahogy említette, szinte menetrendszerűen, 

ahányszor csak Salgótarjánban járt, betért a templomba. 

Vannak más cseléd-élettörténetek is, melyek inkább több generáció történetét is 

magukba foglalják, így a bővebb forrásanyagnak köszönhetően tágabb kontextusba 

helyezhetőek. 
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10. A bányától a fodrászüzletig — cselédmobilitás egy család négy generációján 

keresztül 

A 20. század elejétől Salgótarján község, majd város, az ipar hatására folyamatosan 

növekvő lakosságának szüksége volt a szolgáltató iparra, a kisiparra a mindennapi 

élethez. Ennek hatására a múlt század folyamán számos kisiparos érkezett Salgótar-

jánba az ország minden területéről. A parasztoktól megvásárolt telkeken felépítették 

első házaikat, műhelyeiket. Rajtuk kívül a város sok ezer munkása volt bevándorló, 

nem csupán az iparosok, mivel a település őslakossága nem szívesen ment le a szá-

mukra ismeretlen, idegen bányába, ezért az északi megyékből (a Felvidékről), az 

osztrák területekről (pl. Stájerországból és Karintiából), Cseh- és Morvaországból, 

Lengyelországból stb. kellett munkásokat toborozni. 

A szolgáltató iparosok közül igen sokan vittek borbély/fodrász műhelyt, amelyek 

igen jól mentek, hiszen a férfiak mindennap jártak borotválkozni, a nők közül pedig 

sokan festették, daueroltatták, ondoláltatták a hajukat. A borbély fodrászok népszerű-

ségét növelte, hogy sokan közülük foglalkoztak kozmetikával és manikűrözéssel is.  

A polgármesteri iratok közt fellelhető egy 1922-es borbély-fodrász árszabás a kö-

vetkező árakkal:363  
 

beretválás 10 korona Baby hajvágás 15 korona 
bajuszvágás 2 korona szakálvágás géppel 15 korona 
kölni víz 3 korona szakálvágás fazon 25 korona 
külön fésülés 5 korona fejberetválás 30 korona 
hajvágás félrövidre 25 korona heti egyszeri beretválás /hó 50 korona 
hajvágás géppel 20 korona heti kétszeri beretválás/hó 80 korona 
fazon vágás 3 korona 
gyermek hajvágás félrövidre 20 korona 

heti háromszori beretválás/ 
hó 

120 korona 

gyermek hajvágás géppel 15 korona minden másnapi beretválás 140 korona 
 

Ebben az évben egy kiló burgonya 12 koronába, 1 kg kolbász 100 koronába, egy 

tojás pedig 10 koronába került.364 

A salgótarjáni belváros újonnan átalakult képét az 1960-as évekig meghatározták 

ezek a Fő utcát benépesítő műhelyek, üzletek és kereskedések. Ezek közül a város ta-
                                                        
363 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2249/1922. 
364 Molnárfi Tibor: Áralakulás a két világháború között. Ipari termékek ára. Budapest, 1973. 358-

359. p. 
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lán legismertebb fodrászatának a története már-már regényesen indult.365 A két háború 

közötti időszakban oly sok más, fiatal, vagyontalan lányhoz hasonlóan K. Julianna is 

cselédlányént kereste szűkös kenyerét. Fiatalon jutott félárvaságra: 1904-ben született 

Salgótarjánban, de ő sem tartozott a tősgyökeres helyiek közé: édesanyját, K. Zsófiát, 

még gyerekként vesztette el, édesapja pedig, aki Kelecsény községből, Liptó várme-

gyéből került a városba és itt bányászként dolgozott, nem tartotta már el a felnőtt lányt 

– valószínűleg azért nem, mert viszonylag fiatalon megsérült és nyugdíjazták.  

Julianna a cselédkönyv nyilvántartása szerint három helyen dolgozott Salgótarján-

ban.366 Először 1932–1934 között Dr. Tamási Jenő járásbírósági tisztviselőnél a belvá-

rosban, a Kassai soron, majd a Fő utca 62. sz. alá szegődött hat évre Biheller Jakab 

magánzóhoz, ezt követően pedig az ő közvetlen szomszédságban lakó Cserven 

Sándor alkalmazottja lett nyolc hónapra. A lakcímeket látva bizonyosra vehető, hogy 

informális úton, ismeretség alapján kereshetett újabb és újabb munkahelyet, ahol 

aztán szolgálata során teljes ellátást és havi harminc pengő bért kapott. 

                                                        
365 Bódi Zsuzsanna: A bányától a fodrászüzletig – egy kisiparos család néhány évtizede Salgótar-

jánban. in: Családok, családfák, generációk konferencia. Budapest–Győr, 2007. 49-59. p. 
366 A cselédkönyv a szerző családjának tulajdonában van. Lásd a 2. sz. mellékletet. 
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22. kép. Julianna cselédleány korában elkezdett, kézzel írt, máig használatos receptes könyve (A szerző 
családjának tulajdona) 

Julianna sorsát nehezítette, hogy 1928-ban született kislányát, Irénkét egyedül ne-

velte. Sorsának ez a fordulata, ha nem is volt általános a korban, semmiképp nem 

mondható ritkának, ahogy fentebb említettük már.  
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A római katolikus Juliannának a kislánya 24 éves korában született meg Budapes-

ten, biztonságos távolban a kisvárosi miliőtől.  

Julianna kislányával 1940-ben került mindenesként harmadik salgótarjáni munka-

adójához, a Cserven családhoz. A családfő, Cserven Sándor fodrászként dolgozott, 

1906-ban nyitotta meg „Higienikusan és modernül berendezett üzletét”367 Salgótar-

jánban. Kisterenyén született 1881-ben, Losoncon inaskodott, ott szabadult fel 1898-

ban. Ezután számos más városban, így Selmecen, Budapesten, Debrecenben és Eper-

jesen dolgozott segédként. A tanoncvizsga bizottság tagja volt, a város elismert pol-

gára, aki az első világháború orosz, román és olasz frontján is harcolt. Kitüntetéseket 

is szerzett, így szolgálati keresztet és III. o. kat. érdemkeresztet. Nagy üzletet vitt szá-

mos segéddel és inassal. A kisiparosoknál is meghatározó volt, hogy hol feküdt az 

üzlet vagy a műhely, volt-e fióküzlete, továbbá az is, hogy melyik réteghez tartozott 

a vásárlóközönsége. A leglátogatottabb és legszínvonalasabb boltok a Fő utcán, az 

Erzsébet téren és a Kassai soron álltak. A Cserven család fodrászüzlete is a városka 

szívében működött, éppen szemben a Hangya szövetkezettel a Fő út 64. sz. alatt. 

Négy széken férfiakat nyírtak és borotváltak, hat másikon pedig nőket szépítettek.  

Hova lehetne sorolni Cserven Sándort a salgótarjáni iparosok között? 1920-ban 

egy nagyközségi képviselőtestületi közgyűlésen a következőképpen sorolták be a vá-

ros lakosait társadalmi helyzetük szerint:368 
 

� szegényebb sorsúak: kis házas zsellérek, állandó napszámosok, egyéni bánya 

és vasúti iparosok, kézműipari segédmunkások 

� nagyobb házas zsellérek, gyári-, bányai felügyelők, előmunkások, segéd 

nélkül dolgozó kézműiparosok, zöldségárusok, kereskedő segédek 

� segéddel dolgozó kézműiparosok, szatócsok, házalók, üzletvezetők, kisebb 

fizetést élvező alkalmazottak, csekélyebb jövedelmű földművesek 

� nagyobb jövedelmet élvező házbirtokosok, magánhivatalnokok, házzal bíró 

kézműiparosok, tisztviselők, kisebb kereskedők, italmérők 

                                                        
367 A magyar ipar almanachja 1931. Felelős szerk.: Dr. Ladányi Miksa. Budapest, 1931. 219. p. 
368 Nógrád Megyei Levéltár V. 183. a. Salgótarján polgármesteri iratai 43/1920. 
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� birtokbérlők, haszonélvezők, nagyobb jövedelmet élvező magánosok, tőke-

pénzesek, gyárosok, kereskedők, értelmi foglalkozás után élők, életjáradékot 

élvezők, házbirtokos italmérők 

� nagybirtokos, számosabb építményekkel bíró társulatok, testületek, intézetek 
 

A kisiparosság e szerint a besorolás szerint nagyon differenciált volt. Más-más ré-

teghez tartoztak a segédek, a segéd nélkül, illetve a segéddel dolgozó kisiparosok, 

valamint a házzal bíró kézműiparosok. Voltak köztük szerényebb körülmények kö-

zött élők, de jómódúak is, akik elismert tagjai voltak a város társadalmának. Az utób-

biak közül kerültek ki az ipartestület tisztségviselői és vezetői, a városi képviselőtes-

tületbe virilis jogon bekerült képviselők.  

Cserven Sándor a viszonylag jómódú salgótarjániak közé tartozott. Magánéletében 

ugyanakkor súlyos csapás sújtotta: felesége fiatalon elhunyt. Hamarosan azonban he-

lyére – mint a mesében – a gyermekes cselédlány lépett. A fodrászmester mostoha-

apa sajátjaként nevelte saját két gyermeke mellett a jóval fiatalabb második felesége 

kislányát, Irénkét is, aki a hat elemi elvégzése után már az üzletben dolgozott. Itt is-

merkedett meg aztán leendő férjével, Bélával, aki, mivel a mester két édesgyermeke 

közül a fiú francia idegenlégiósként Afrikában meghalt, idővel átvette a már idős 

mestertől az üzletet.  

Ő sem született salgótarjáni volt: Fülekpüspökiben (akkor már Csehszlovákia) lát-

ta meg a napvilágot 1922-ben. Iparoscsaládból származott, édesapja cipészként dol-

gozott, édesanyja, Imrich Eszter pedig bábaasszony volt. Az elemi iskola elvégzése 

után Füleken dolgozott a zománcgyárban, majd mikor szülőhelye ismét Magyaror-

szághoz tartozott, átköltözött a legközelebbi városba, Salgótarjánba. 1939 és 1941 kö-

zött végezte el az iparostanonc iskola három évét, közben inasként, majd segédként 

dolgozott, miközben mestere nemcsak a szakma fogásaira tanította meg a tanoncot, 

hanem szinte fiaként kezelte: ez a kötődés meglehetősen hétköznapi jelenség volt 

akkortájt. 

Az üzlet ebben az időszakban gyakorta úgy működött, mint egy nagyobb család: 

élén a családfővel, a mesterrel, akinek a keze alatt dolgozott néhány segéd és pár ta-

nonc. Ő volt a felelős azért, hogy a tanonc elsajátítsa a szakmát, de ő volt az is, aki ki-
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osztotta a munkát, sőt, dolgozott is az üzletben. Az is gyakran előfordult, hogy a se-

géd, illetve a tanonc együtt lakott a kisiparos családjával, így pedig óhatatlanul még 

szorosabb kapcsolatba kerültek.  
 

 

23. kép. Cserven Sándor üzlete az 1920-as években a Fő utcán (A fénykép a szerző családjának tulajdona) 
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Az általa is elvégzett iparostanonc iskola kétféle elvárásnak is megfelelt. Egyrészt 

a közismereti tárgyak oktatásával bizonyos alapfokú műveltséget, állampolgári isme-

reteket, illetve értékrendet közvetített a diákok felé. Másrészt olyan általános szak-

mai fogásokat tanított (üzleti levelezés, költségvetés), amelyek lehetővé tették az üz-

letmenettel járó adminisztrációs ügyek sikeres kezelését. Az iskola munkája tehát 

összetett volt, ellátta a mai általános iskola és a szakmunkásképző iskola funkcióját is 

attól függően, milyen előképzettsége volt a diákoknak. A diákok ebben a rendszer-

ben tehát párhuzamosan, egyszerre két helyen sajátították el a szakma fortélyait és az 

alapvető ismereteket: egyrészt az említett iparostanonc iskolában, másrészt a mester 

műhelyében. 
 

 

24. kép. B. Béla Munkakönyve (Az irat családi hagyaték) 

Miután kijárta mind az iparostanonc iskolát, mind a „gyakorlati oktatás” mesteré-

nél, B. Béla sikeresen levizsgázott. 1945. augusztus 16-án nyilvánították fodrászmes-



 199 

ternek és a mesterlevél, amelyet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara adott ki a 

40081/1945. tkv. számon, kimondta, hogy fodrásziparban iparjogosítványt kaphat, 

valamint azt is, hogy: „Fent nevezett mester megjelölést iparával kapcsolatosan cé-

gérben, nyomtatványain és hirdetésében jogosan használhatja.” K. Julianna lányával, 

Irénnel, 1946. november 6-án házasodtak össze; ekkor már mindketten fodrászsegé-

dek voltak. 

B. Béla az iparengedélyt 1947. november 11-én váltotta ki, és már ebben az évben, 

majd 1948-ban is ő volt a Kisiparos fodrászszakosztály elnöke. Így őt keresték meg a 

párttól369 – pontosan az üzletbe járó körzeti pártitkár hozta szóba –, majd később az 

Országos Kisipari Szövetkezetek Szövetségétől is, hogy alapítsa meg a Salgótarjáni 

Fodrász Szövetkezetet. Egyáltalán nem lelkesedett az ötletért, mert akkoriban kezdett 

újra jól menni a bolt; a háborús években épphogy vegetáltak a kisiparosok, hiszen nem 

volt megfelelő áruellátás, az embereknek nem volt pénzük erre a szolgáltatásra.370 

Mint közismert, a kommunista párt hatalomra kerülése együtt járt a magántulaj-

don felszámolásával. Először, 1945 végén állami tulajdonba kerültek a szénbányák, 

egy év múlva a bankok és a nehézipari üzemek, 1948 márciusában a száz főnél többet 

foglalkoztató üzemek, valamint az annál kevesebbet foglalkoztatók is, ha azt az ál-

lam érdeke úgy kívánta. Ennek jegyében szorították vissza, illetve számolták fel a 

kisipart és a kiskereskedelmet úgy, hogy korlátozták az iparengedélyek kiadását, a 

korábban kiadottakat pedig felülvizsgálták és megszervezték a szocialista kisszövet-

kezeteket. 1948-ban megalapították az OKISZ-t, melynek 1971-ig minden szövetkezet 

a tagja volt. 

1951. február 21-én alakult meg végül a salgótarjáni fodrászszövetkezet, bár a 

tényleges közös munka csak áprilisban indult meg. Tizenegy kisiparos és tizennégy 

segéd lépett be a szövetkezetbe hét üzlettel. A szövetkezetbe kényszerített kisiparo-

sok hozták magukkal vendégkörüket, ugyanígy az üzletek berendezését a tulajdono-

sok adták át a szövetkezetnek, ezeket felértékelték és három év alatt visszafizették. 

Fizetésként a bevétel 40-50%-át kapták a fodrászok, nagyjából 2000 forintot, ami az 

akkori bérekhez képest szép összeg volt.  

                                                        
369 Magyar Dolgozók Pártja, továbbiakban MDP. 
370 Lásd a 3. számú mellékletet. 
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25. kép. Szövetkezeti mulatság az 1950-es években. Középen idősebb fiával B. Béla 
(A fénykép a szerző családjának tulajdona) 

Személyes ellentétek miatt B. Béla az 1950-es évek végén újra kiváltotta az ipart fe-

leségével, de 1962 januárjában ismét visszaléptek a szövetkezetbe. Valószínű azon-

ban, hogy az országos nagypolitika okozhatta a változást. Először 1953-ban Nagy Im-

re miniszterelnökként került szembe Rákosi Mátyás kényszerszövetkezést erőltető 

gazdaságpolitikájával, aminek hatására sokan kiléptek a szövetkezetekből, és újra ki-

váltották az iparengedélyt. Az MDP Politikai Bizottsága ugyanis újraszabályozta az 

iparengedélyek kiadását, de úgymond csak a lakosság szükségleteinek kielégítése 

miatt. Ezt a folyamatot 1955-ben leállították, de két év múlva, 1957-ben a Kádár János 

kormánya nem erőltette a szövetkezetesítést, így újból nőtt a kisiparosok, kiskereske-

dők száma.371 Mivel pedig B. Béla nagy vendégkörrel rendelkezett, így anyagilag is 

kedvezőbb helyzetbe került, amire szüksége is volt a családnak, hiszen elsőszülött fia 

súlyos beteg lett és a család erőfeszítései ellenére a fiú 15 éves korában meghalt. 

Visszalépve a szövetkezetbe, előbb raktárkezelő lett, majd részlegvezető és ágazat-

vezető. A családi üzlet ekkor a város közepén, egy udvarban működött. Ezt az épüle-

tet az 1960-as években dózerolták le, mikor az új városközpontot építették. Az egyko-

                                                        
371 Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, 

2001. Önállók, maszekok. 171–188. p. 
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ri tulajdonos nyugdíjasként is dolgozott a szövetkezetben, otthon pedig feleségével 

készített majd minden nap frizurákat a törzsvendégeinek. 
  

 

26. kép. A családi fodrászüzlet az 1960-as évek elején (A fénykép a szerző családjának tulajdona) 

A leszármazottaik nem folytatták a családi hagyományt. A házaspárnak két fia 

született, az elsőt, mint fentebb esett róla szó, 15 éves korában súlyos betegségben el-

vesztették, a kisebb pedig, örökölve a gyakorlatias gondolkodást és szervezőkészsé-

get, évtizedeken keresztül pénzügyi szakemberként dolgozott szülővárosában, jelen-

leg nyugdíjas.  
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IV. BEFEJEZÉS 

Összefoglalva a kutatási eredményeket, megállapíthatjuk, hogy a cselédtartás városi 

társadalmon belüli vizsgálata bizonyosan egy jelző lehet arra, hogy a felhasznált kü-

lönleges forrásanyag segítségével akár név szerint is meghatározhassuk egy kisváros 

– Salgótarján polgárságát. Kihangsúlyozzuk, hogy a forrás egyedülálló, hiszen név, 

lakcím és foglalkozás szerint beazonosíthatóak a város cselédtartói, ami akár a városi 

elit és polgárság összeírásaként is felfogható.  

Statisztikailag kimutatható volt, hogy a kereső népesség mindösszesen 3,4%-a tar-

tott cselédet Salgótarjánban a vizsgált korszak közepén. Megállapítottuk, hogy ez va-

lóban igen alacsony arány és egy kifejezetten szűk polgárságra utal, ha összevetjük 

budapesti adatokkal. Főleg, hogy kimutattuk, hogy ráadásul igen kevesen tartottak 

cselédet az ún. úri középosztály tagjai körül, ugyanis ha megfeleltetjük ezeket a köz-

szolgálat és szabadfoglalkozás kategóriában dolgozókkal, láttuk, hogy csupán 8%-uk 

engedhette meg magának a cselédtartást. Ugyanakkor azt is elfogadjuk, hogy a szű-

külő, rosszabbodó anyagi lehetőségek még nem feltétlenül zárnak ki valakit a közép-

osztály tagjai közül, ha egyébként műveltsége, iskolai végzettsége, életstílusa, kap-

csolati rendszere oda sorolja.  

Kimutattuk, hogy ugyanez az arány a kereskedőket tekintve közel 14%, tehát 

majdnem a duplája, mint az előző foglalkozási kategóriában. Salgótarjánban tehát ők 

voltak abban az anyagi helyzetben, akik a leginkább megengedhették maguknak a 

cselédtartást, vagyis a polgárság igen jelentős rétegét képviselték.  

Nem fogadhatjuk el tehát a korabeli szerző sarkos véleményét, hogy polgárság, 

mint olyan, Salgótarjánban nem létezett, hiszen a város ipari jellegéből és rohamos 

növekedéséből adódóan igény volt mind a munkások, mind a mérnökök és tisztvise-

lők, sőt az újonnan nyíló hivatalokban, laktanyákban dolgozók  részéről is a kereske-

delmi szolgáltatásokra, kisiparra egyaránt. Minden szóba jöhető forrás segítségével, 

felhasználva az adatbázisban szereplő neveket összevetve a forrásokban szereplők-

kel, megvizsgáltuk a cselédtartók városban betöltött politikai-közéleti szerepét, az 

egyesületi életben való közreműködésüket, életmódjukat, lakáshelyzetüket, gyerme-
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keik iskoláztatását, anyagi-tárgyi kultúrájukat, kijelenthetjük,  hogy bár kisvárosi ke-

retek és lehetőségek között, de polgári életet-életstílust követtek, ugyanúgy, mint 

bárhol máshol az országban ebben a korszakban. Ugyanakkor életmódjuk vizsgálata 

nyomán azt is láthattuk, hogy jellemzően saját köreikben éltek, saját egyesületeiket 

látogatták. De itt nem csak az úri középosztály és a polgárság elkülönüléséről van 

szó, hanem a város ipari jellegéből adódóan a nagyüzemek köré csoportosuló külön-

külön álló, sokszor még sorompóval is elzárt városrészekből, melyek városok voltak 

a városban saját iskolával, kereskedésekkel, egyletekkel, esetleg kórházzal. 

Az alapforrás cselédeket érintő adatait feldolgozva megállapítottuk, hogy a kisvá-

rosi társadalom szerkezetében a nagyvároshoz hasonlóan megtalálhatók a házicselé-

dek, bár alacsonyabb számban: életkoruk, munkavállalásuk időtartama egybevág az 

általános tendenciákkal, deviáns viselkedésformák pedig szintúgy megjelennek, mint 

a fővárosban. Statisztikát csak a törvénytelen születésekről tudtunk készíteni, de sok 

forrást kutattunk és dolgoztunk fel a deviáns viselkedésformák egyéb eseteiről bün-

tetőpereket feldolgozva. Egyéni életutat pedig egy életinterjú és egy családtörténet 

alapján tudtunk összevetni a narratívával és a statisztikával. 

Az egyéni sorsokat, életutakat, stratégiákat vizsgálva kitűnt, hogy a cselédek egyé-

ni élettörténetei sokban alátámasztják az átlagot, a statisztikákat, a jellemző tenden-

ciákat és a történészek feltevéseit, de legalább annyiban árnyalják is azokat, rámutat-

va, hogy az általánosításokkal és a következtetésekkel óvatosan kell bánni. Láttuk, 

hogy a cselédek túlnyomó része a férjhez menés előtt kereste meg a stafírungra valót, 

csak viszonylag rövid ideig dolgozva, rövid időt töltve egy-egy helyen. 

Láthattuk, hogy ellentmondva a korabeli és jelenkori cselédkérdést elemző iroda-

lomnak, félárvaként vagy törvénytelen gyermekként is volt kiút, volt lehetőség a ki-

törésre, sikeres vagy/és biztos család és szakmai háttér kialakítására, nem volt evi-

dens és szükségszerű az elbukás. Ugyanakkor a feltárt bűnesetek elkövetői valami-

lyen szempontból hátrányos helyzetűek voltak, szegény családba születtek, apa vagy 

anya nélkül nőttek fel. Nem találtam olyan esetet, amelyben jó – értve ez alatt a szere-

tő hátteret, nem pedig az anyagi biztonságot – családi hátterű cselédlány követett el 

bűntettet. Ez tehát megerősíti mind a korabeli diskurzust, ami főleg a prostitúció ve-

szélyeire tért ki, valamint a cseléddel való megfelelő bánásmódot hirdette, mind a je-
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lenkori történetírást, ami kihangsúlyozza a cselédkedés, mint sajátos, totális jellegű 

munkavégzés különlegességét, amely privát térben, testet lelket a nap 24 órájában ki-

szolgáltatva, rendkívül alacsony bérért folyik.  

Az is szembetűnő volt, hogy akár pozitív, akár negatív egyéni életúttal vagy élet-

epizóddal találkoztunk, számos cselédlány volt félárva. Statisztikai kimutatás erről 

nincsen, de elképzelhető, hogy ezekben az esetekben az anyagi kényszer, esetleg az 

új házastárs hozzáállása hatással volt a fiatal lányok elszegődésére. 

Azt is láthattuk az életutakból, hogy ellentmondva a korabeli cikkeknek, az irodal-

mi példáknak, a deviáns viselkedésformák gyakoriságának és a cselédmunkát övező 

általános jelenkori történeti narratíváknak, lehetséges volt az, hogy a cseléd bizton-

ságban érezze magát munkaadója családjánál, hála az emberséges bánásmódnak és a 

munkája iránti elismerésnek. Valóban sok esetben a házicseléd elsajátította a későbbi 

női szerepeket felkészülve a házasságra, vagy épp a polgári életmód, kultúra közvetí-

tőjévé vált a város és a falu között, amit aztán büszkén is vállalt. 

Úgy vélem, ez a dolgozat arra példa, hogy a rendszer, annak működése és struktú-

rája úgy ad teljes képet, ha árnyalva van a mikrovilággal is, és fordítva: az egyedi ak-

kor teljes, ha látszik mögötte a társadalom és annak működése is372.  Ennek a szemlé-

letmódnak próbáltam megfelelni munkámmal.  

 

                                                        
372 Gyáni Gábor: A mindennapi élet, mint kutatási probléma. in: Aetas 1997. 1. számában megje-

lent cikke járja körül a mikro- és makrotörténetírás közti viszonyt és a felmerülő különböző el-
méleteket és problémákat. 
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NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3573/1922. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 7160/1922. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 7757/1922. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2791/1923. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2890/1923.  

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 6244/1923. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9251/1923. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 779/1924. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 938/1924. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1983/1924. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8246/1924. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9381/1924. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3147/1925. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3153/1925. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3442/1925. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5814/1925.  

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9693/1925. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2439/1926. 
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NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 6958/1926. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 10451/1926. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8008/1927. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8266/1927. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 8682/1927. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 12190/1927. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1218/1928. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 4566/1928. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9001/1928. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 57/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2776/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2777/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2778/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2784/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 2796/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 10088/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15437/1929. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai salgótarjáni járás főszolgabírájának 

iparlajstroma 1930–1952. 213. kötet 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5109/1930. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 3163/1932. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 10631/1937.  

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18340/1937. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 18940/1937. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 4476/1939. 



 214 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15507/1938. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15795/1939. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 20967/1939. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 9438/1940. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 1941. évi népszámlálás, szám nélkül 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 5523/1941. 

NML V. 183. c. Salgótarján polgármesteri iratai 15752/1942. 

NML V. 183. c.  Salgótarján polgármesteri iratai 6372/1944. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1938/1743. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1940/449. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1940/2007. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai B. 1943/312. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1935/833. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1935/1133. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1935/1364. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1940/16919. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai Fb. 1942/39., 1941/2715. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai P. 1933/1319. 

NML VII. 1. Balassagyarmati Magyar Kir. Törvényszék iratai P. 1934/862. 

NML VII. 4. Balassagyarmati Kir. Törvényszéknél bejegyzett egyéni és társas cégek 

NML XXXIII. 1. a. Nógrád vármegye állami anyakönyvei másodpéldányainak levél-

tári gyűjteménye 

NML XXV. 15. b. Salgótarjáni Járásbíróság polgári peres iratok, 1966. 

Statny Archív v Banskej Bduskej Bistrici – Pobočka Lučenec. Magistrát mesta Luče-

nec Spisy A XXIV. 1. III. 133/1910. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 



 

1. melléklet – Pántyik Árpád acélgyári főmérnök családi fotói 

 

A képek a Dornyay Béla Múzeum tulajdonában vannak. Letöltve az alábbi digitális 

fotótárról: http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/gyujtemenyek/digitalis-fototar/ 

Letöltés ideje: 2015.03.01. 

 

 
 

Pántyik Árpád feleségével és egyik gyermekével 1903-ban 



 

 
 

Nappali szoba, 1936 

 

 
 

Budoár 



 

2. számú melléklet – Kossó Júlia cselédkönyvének első oldala 

(A cselédkönyv a szerző családi tulajdonában van.) 

 

 



 

3. számú melléklet – Újságcikk valószínűleg a Nógrádból B. Bélával 

a ’80-as évekből (a szerző családjának tulajdona) 

 

 


