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Háztartásbeli szolgálat és osztálykapcsolatok Nagy-
Britanniában (1900–1950)

A brit történetírás már az 1960-as évektől élénken érdeklődik a háztartás-
beli alkalmazottak, azaz a cselédek modern kori története iránt, és megál-
lapíthatjuk, hogy a téma napjainkban sem elhanyagolt terület. Selina Todd 
Domestic sevice and class relation in Britain (1900–1950) című munká-
jával a gazdaság- és társadalomtörténészek azon csoportjához csatlakozik, 
akik a brit cselédség modernkori történetének bemutatására vállalkoztak, 
bár Todd munkája messze túlmutat a cselédségre vonatkozó száraz adathal-
maz közlésén, vagy a szóban forgó csoport életkörülményeinek leíró jellegű 
ismertetésén.

Selina Todd a University of Manchester oktatója, kutatási területe pedig a 
brit társadalom története a XIX–XX. században. Ezen a tág témakörön belül 
elsősorban a munkásosztály, az ifjúság és a társadalmi nemek története áll 
érdeklődésének középpontjában. Munkái nagy részében a fiatal, munkásosz-
tálybeli nők történetén keresztül igyekszik a modernkori brit társadalomban 
végbemenő belső folyamatokra rámutatni és azokat elemezni. Erre példaként 
önálló kötetét említhetjük, melynek címe Young Women, Work and Family in 
England, 1918–1950, de ide sorolható számos, folyóiratban megjelent írása 
is. Nem kivétel ez alól ismertetendő tanulmánya sem. A Domestic service and 
class relation in Britain (1900–1950) című munka a Past and Present-ben, 
a neves brit folyóiratban jelent meg 2009 májusában. Nem véletlen a meg-
jelenés helye, hiszen a Past and Present 1952-es indulása óta a gazdaság- és 
társadalomtörténet-írás egyik legjelentősebb orgánuma.

Selina Todd tanulmányának bevezetőjében kifejti, hogy a cselédség 
vizsgálata az 1960-as években kezdődött el, elsősorban a gazdaság- társa-
dalom- és kultúrtörténészek részéről. Ezekre a korai kutatásokra épít jelen 
tanulmány is, bár élesen vitatkozik azok problémafelvetésével és vizsgálati 
módszereivel. Az 1960-as évektől az 1980-as évekig a szociológusok és 
társadalomtörténészek elsősorban arra a kérdésre összpontosítottak, hogy 
a cselédek mindennapjait és tetteit vajon a helyzetükbe való „belenyugvás” 
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vagy éppen az „ellenszegülés” jellemezte.  Mindkét lehetőség mellett so-
kan érveltek, munkamódszerük azonban megegyezett. A téma korai kutatói 
ugyanis a helyszínen, azaz a középosztálybeli otthonokban kívántak a kér-
déseikre választ találni, ez azonban Todd szerint félrevezette őket. Az 1950-
es évektől ugyanis megszűnt a teljesen bentlakásos cseléd típusa, és helyét 
a részmunkaidős bejárónő vette át. Tehát a 60-as és 70-es évek kutatóinak 
már nem is volt alkalmuk az eredeti értelemben vett cselédség életkörülmé-
nyeit és társadalmi kapcsolatait vizsgálni. A modern kultúrtörténeti kutatás 
kétségbe vonta ezt a régi módszertant, és elsősorban az írásos forrásokra 
koncentrált. Két legjelentősebb képviselője, Judy Giles és Lucy Delap mun-
kája során elsősorban a középosztálybeli háziasszonyok visszaemlékezéseit 
és az általuk alkalmazott cselédek memoárjait vizsgálta és arra a következ-
tetésre jutott, hogy az egykori cselédek és alkalmazóik egyaránt inkább po-
zitív élményekkel gazdagodtak, mintsem negatívokkal. Selina Todd szerint 
azonban ez a megállapítás nem fér össze azzal a jelenséggel, hogy a má-
sodik világháború után a bentlakásos fiatal cselédek tömegei az első adan-
dó alkalommal elhagyták munkahelyüket és más megélhetés után néznek. 
A szerző azokhoz a kutatókhoz csatlakozik, akik a modern háztartásbeli 
szolgálat új megközelítését képviselik. Itt elsősorban Carolyn Steedmant és 
Alison Lightot kell megemlíteni. E szerint a cselédségre úgy kell tekinteni, 
mint a munkásosztály részére, és a dolgozó osztályok vizsgálatakor nem 
szabad ezt a réteget a kutatás peremére száműzni. Todd azonban vitatkozik 
Steedman és Light azon módszerével, hogy a korábbi történészekhez ha-
sonlóan ők is elsősorban a munkáltatók visszaemlékezéseit tekintették for-
rásnak. Ráadásul a szerző szerint a fent említett kutatók vizsgálatuk során 
a cselédségnek csak egy igen kisszámú csoportjára koncentráltak, azokra, 
akik az írók és művészek úgynevezett Bloomsbury-csoportjának dolgoztak. 
Ez a csoport a felső-középosztály egy kivételes körét jelentette, így azokból 
a művekből, melyeket ezen csoport tagjai írtak, egyáltalán nem vonhatók le 
általános következtetések a brit cselégségre vonatkozóan.

A cselédség története nemcsak Nagy-Britanniában, de Magyarországon 
is felkeltette a társadalomtörténészek érdeklődését. Az első ezzel kapcso-
latos úttörő munkát Gyáni Gábor publikálta 1983-ban, Család, háztartás 
és a városi cselédség címmel.1 Ebben a munkában Gyáni igyekszik egy 
általános képet festeni a házicselédekről. Ennek érdekében meghatározza a 
cselédséget, mint jogi kategóriát, elhelyezi őket Magyarország és Budapest 
társadalmában, valamint bemutatja, milyen szerepet töltöttek be a cselédek 
a polgári háztartásokban. A brit történetírókhoz hasonlóan Gyáni is a házi-
 1. Gyáni Gábor: Család háztartás és a városi cselédség. Budapest, Magvető Kiadó, 1983.
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cselédek földrajzi és származási összetételére koncentrál, valamint vizsgálat 
tárgyává teszi, hogy mi motiválta vagy kényszerítette őket arra, hogy ház-
tartási alkalmazottak legyenek. Igyekszik bemutatni, milyen élet- és mun-
kakörülmények jellemezték a magyar házicselédséget, kitérve a munkaidő, 
a bérezés, az ellátás, vagy a szabadidő kérdésére. Azt kell tehát megállapíta-
nunk, hogy Gyáni ugyanazokon a problémákon keresztül mutatja be a XX. 
század első felének magyar cselédségét, mint brit kollégái. Selina Toddhoz 
és más brit kutatókhoz hasonlóan Gyáni is a munkásság részének tekinti a 
házicselédeket. Az első nagy magyar társadalomtörténeti összefoglalóban is 
a városi munkásság részeként tárgyalják a cselédeket, ami inkább a szolgál-
tató szektor egy korai megjelenési formája volt a „gyors urbanizáció és az 
iparosodás klasszikus (XIX. századi) körülményei között.”2 Nem véletlen, 
hogy a nagy összefoglaló munka megfelelő fejezetét szintén Gyáni Gábor 
írta.

Selina Todd tanulmányában arra vállalkozott, hogy a korábbiakhoz ké-
pest a brit háztartások messze szélesebb körében vizsgálja a cselédséget, 
így nyújtva az eddigieknél tágabb és átfogóbb képet a problémakörről. A 
tanulmány a forráskezelés szempontjából jelent újat, bár a szerző bőven 
hivatkozik a fent említett kutatási eredményekre is. A szerző elsősorban a 
cselédek sajátos világába betekintést nyújt, amit a korábbi kutatásokkal né-
miképp ellentétesen a cselédek szemszögéből tesz meg. Ezért az ő forrásbá-
zisát nem a közép- és felsőbb osztálybeli munkáltatók memoárjai jelentik, 
hanem elsősorban a cselédek visszaemlékezései, melyekből a munka során 
gazdagon idéz is a szerző. Bár van néhány önálló kötet, a visszaemlékezé-
sek jelentős része mégis interjú formájában maradt fenn, mely jelzi, hogy a 
téma vizsgálata megköveteli az oral history módszereiben való jártasságot. 
Ezenkívül a szerző forrásként használta a cselédségre vonatkozó különböző 
minisztériumok iratait és néhány korabeli sajtóterméket is.

A tanulmány első nagy fejezetében a szerző azt a kérdést taglalja, ho-
gyan alakult a cselédség számaránya és összetétele XX. század első felében. 
A cselédség összetételéről azt állapította meg, hogy annak nagy része fiatal, 
általában 25 év alatti hajadon leány volt, akik között bár voltak olyanok, 
akik nem a munkáltató lakásában éltek, de a legelterjedtebb mégis a teljesen 
bentlakásos cseléd típusa volt. A cselédkedés mint megélhetési típus nagyon 
népszerű volt a tárgyalt időszakban. Todd kutatásaiból az derül ki, hogy 
1901-ben négy brit nőből legalább egy dolgozott cselédként életének vala-
mely időszakában. Bár ez a számarány csökkent a következő évtizedekben, 
 2. Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a máso-

dik világháborúig. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 337.
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1951-ben a nőknek még mindig 10 százaléka élt háztartási alkalmazottként 
kapott fizetéséből. A számbéli hanyatlás okát, más kutatókkal egyetértve 
a szerző abban látja, hogy a második világháború után a fiatal nőknek a 
korábbiaknál nagyobb lehetőségük volt gyári munkásként, bolti eladóként 
vagy irodai dolgozóként elhelyezkedni. A növekvő lehetőség, hogy a fiatal 
nők más szektorokban nézzenek megélhetés után, azt eredményezte, hogy a 
bentlakásos cselédeket egyre inkább a részmunkaidős bejáró- és takarítónők 
váltották fel. A szerző azt is megállapítja a tanulmányban, hogy a század 
első felében a cselédek munkaideje jóval meghaladta a gyári munkások át-
lag munkaidejét, a fizetésük azonban jóval elmaradt a gyárakban dolgozó-
kétól. Hozzá kell azonban tenni, hogy a cselédeknek adva volt a lakhelyük 
és az ellátásuk, amiért nem kellett fizetniük. Így főleg az 1930-as években, 
amikor a gazdasági világválság legjobban éreztette hatását, a munkanél-
küli fiatal lányok tömegesen vállaltak munkát cselédként, hisz így nem a 
szülőknek kellett eltartaniuk őket. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy 
gyakran maguk a szülők küldték el lányaikat cselédnek. A szerző szerint 
ugyanakkor mindez a szocializáció sajátos módjából is adódhatott, hiszen a 
szülők sok esetben maguk is egykori cselédek voltak, akik saját életpályáju-
kat tekintették követendő példának.

A tanulmányt Todd azzal a problémafelvetéssel folytatja, hogy miért 
nincs helye a cselédségnek a munkásosztály történetében, illetve, hogy 
egyáltalán a munkásosztály részének tekinthető-e a cselédség. E tekintet-
ben a szerző a már említett Carolyn Steedman véleményéhez csatlakozik, 
miszerint a cseléd az által, hogy saját kezének munkájából él és szociális 
körülményeit ez határozza meg, egyértelműen a munkásosztály részének 
tekinthető. Ennek ellenére a cselédség kimaradt a munkásosztály történe-
téből. Még olyan jelentős marxista munkában sem olvashatunk róla, mint 
E. P. Thompson Az angol munkásosztály születése című, 1963-ban megje-
lent műve, amely 2007 óta magyarul is olvasható.3 Több magyarázat van 
erre. Steedman szerint az elhanyagolás oka az, hogy a cselédség nem az 
árutermelésben vett részt, azaz nem produktív munkát végzett, ezért nem 
tekintették a munkásság részének. Selina Todd még két lehetséges magyará-
zatot emel ki. Az egyik, hogy maga a munkásmozgalom is megfeledkezett a 
cselédségről, valószínűleg azért, mert a munkahelyükből adódóan nehezen 
voltak megszervezhetők a mozgalom számára. A másik magyarázat azzal 
érvel, hogy a munkásság más rétegeivel ellentétben a cselédet és munkál-

 3. Thompson, Edward Palmer: The making of the English working class. London, Victor 
Gollancz, 1963. Magyarul olvasható: Thompson E. P.: Az angol munkásosztály születése. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2007.
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tatóját túl szoros és személyes kapcsolat fűzte egymáshoz. A szerző azon-
ban éppen azt állítja, hogy ha elfogadjuk a cselédséget a munkásosztály 
részeként, akkor éppen ezt a személyes viszonyt vizsgálhatjuk úgy, mint a 
modern osztálykapcsolatok példáját.

A cselédek és a munkáltatók közötti viszonyt elemzi a szerző a tanul-
mány következő részében. Itt megállapítja, hogy bár nagyon sok visszaem-
lékezés a pozitív kapcsolatról tanúskodik, mégis a munkáltató és a cseléd 
között megkérdőjelezhetetlen volt a státusbeli differencia. Azaz a minden-
napi életben markánsan kifejeződött a két fél közötti társadalmi különb-
ség. A szerző szerint a pozitív emlékek oka nem az, hogy a cselédeknek 
jó kapcsolataik lettek volna a munkáltatóikkal, hanem az, hogy megfelelő 
juttatásokban részesültek és a munkakörülményeik kedvezőek voltak. A 
XX. század első felében a cselédtartás már kevésbé volt az arisztokrácia ki-
váltsága. Egyre inkább a középosztály státusszimbóluma lett. A cselédtartás 
lett az a momentum, ami a középosztálybeli háztartást megkülönböztette a 
munkásosztályétól. A megkülönböztetés jele volt az is, hogy a középosz-
tálybeli munkáltatók a mindennapokban igyekezték minél jobban éreztetni 
a különbséget saját maguk és cselédjeik között, és sok visszaemlékezés-
ből kiderül, hogy a középosztálybeli családok inkább teherként tekintettek 
alkalmazottaikra. Ennek ellenére alkalmaztak cselédeket mindaddig, amíg 
munkájukat nem tudták háztartási gépekkel és bejárónőkkel pótolni.

A munkáltató és a cseléd közötti viszonyt markánsan meghatározta az a 
körülmény, hogy mind a munkásosztály mind pedig a nők jogai jelentősen 
szélesedtek a XX. század első felében. 1928-ban például a nők is választójo-
got kapnak. Ezáltal a cseléd minél nagyobb szabadságot kezdett élvezni, an-
nál jobban kiváltotta munkaadójának ellenszenvét. A középosztály ugyanis 
félt a munkásosztály egyenjogúsításától, és ez a félelem a háztartásokon 
belüli kapcsolatokban is megfigyelhető volt. A szerző szerint a jogok széle-
sedésével a cselédek magánszférája is szélesedett, ami a munkaadóval való 
kapcsolatot inkább negatív irányban befolyásolta. Azaz a munkásosztály és 
a középosztály konfliktusa megfigyelhető a cselédet alkalmazó háztartáso-
kon belül is. Ugyanakkor Selina Todd szerint nem szabad arra gondolni, 
hogy a cseléd és a munkaadó között állandóan rossz viszony állt volna fenn. 
Véleménye szerint ennek oka az, hogy a fiatal cselédlányok egy része nem 
úgy tekintett a cselédmunkára, mint szégyellni való munkakörre, hanem 
mint egyfajta felkészülésre, hogy majdan jó feleségek és jó anyák legyenek. 
Azt mondhatjuk, hogy a régi terminológiával élve a cselédség viselkedését 
egyszerre jellemezte a helyzetéhez való „alkalmazkodás” és a munkáltató-
val szembeni „ellenszegülés.”
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A szerző szerint mindegy, hogy az „alkalmazkodás” vagy az „ellensze-
gülés” jellemzi jobban a cselédeket, hiszen azok az első adandó alkalommal 
elhagyták munkahelyüket és más megélhetés után néztek. Ennek oka a szer-
ző szerint az, hogy a cselédeket elsősorban a munkájuk iránti közöny jelle-
mezte. A nők a cselédkedésre úgy tekintettek, mint egy lehetséges megél-
hetési módra, és ha voltak is pozitív élményeik munkájukkal kapcsolatban, 
minden nehézség nélkül képesek voltak felhagyni azzal. A középosztály a 
szélesedő jogoknak tudta be a cselédek elvesztését, ezért a középosztálybeli 
háziasszonyok az otthoni szabályok drákói megszigorításával igyekezték 
megkötni alkalmazottaik mozgásterét. Ez azonban csak még jobban kiélez-
te a cseléd és munkaadója közötti helyzetet. Azt kell megállapítanunk, hogy 
amikor a munkásosztály és a középosztály közötti konfliktus megjelent a 
cseléd és munkáltatója közötti viszonyban, a két fél együttműködése le-
hetetlenné vált. Ez a konfliktus, a lehetőségek szélesedése, a munka iránti 
közöny, a jogok kiterjesztése és a sorozatos negatív élmények gyakorlatilag 
a cselédség megszűnését eredményezték. Az 1950-es években a munkás-
osztály köreiből származó bentlakásos cselédeket felváltották a részmunka-
idős bejárónők, akik nagy többségben az európai és gyarmati bevándorlók 
köreiből kerültek ki.

A tanulmány utolsó nagy fejezetében Todd azt állapítja meg, hogy a 
cselédek érzelmileg eltérően viszonyultak a munkát adó család különböző 
tagjaihoz. Számukra ugyanis a háziasszony jelentette a „szigorú zsarnokot”, 
aki folyton korlátozza a magánéletüket és kritizálja az elvégzett munkát. 
Vele szemben a férje jelentette az „emberséget”, azt, aki képes a háziasz-
szony szigorát ellensúlyozni. A szerző álláspontja szerint ez azért alakult 
így, mert a század első felében a középosztálybeli nők arra törekedtek, hogy 
szerepük ne merüljön ki a háztartás vezetésében és a gyermeknevelésben, 
hanem maguk is kereső emberek legyenek és karriert fussanak be. Ennek 
érdekében a házimunka és a gyermeknevelés feladatát átadták a cselédek-
nek. A középosztálybeli nő így a háztartás kötöttségeitől mentesebb, sza-
badabb életet tudott élni, ugyanakkor aggodalom töltötte el, hogy a cseléd 
túlságosan átveszi szerepét a családon belül és kiszorítja őt. Valószínűleg ez 
a féltékenység eredményezte a kedvezőtlen viszonyt a két fél között. A szer-
ző szerint az önálló karrier utáni vágy, és a háziasszonyi szerep elvesztésétől 
való félelem kettőssége a brit női emancipáció jellemző problémája volt.

Jól látszik, hogy Selina Todd a modern brit társadalom történetének ku-
tatásában az osztályok közötti kapcsolatok vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. 
Ezért a modern társadalmi viszonyok megismerésében kulcsszerepet tulaj-
donít a cselédségnek. Abból kiindulva, hogy a cselédség a munkásosztály 
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része, arra a következtetésre jut, hogy a cseléd és a munkáltató kapcsola-
tának vizsgálatakor gyakorlatilag a munkásosztály és a felsőbb társadalmi 
osztályok közötti kapcsolatot ismerhetjük meg. Todd miközben a cselédet 
foglalkoztató középosztálybeli háztartást, mint mikrokörnyezetet vizsgálja, 
rávilágít azokra a folyamatokra és kölcsönhatásokra, amik az egész társa-
dalom képét alakíthatják. Így a mellett, hogy rengeteg hasznos információt 
tudunk meg a XX. század első felének brit cselédjeiről, a tanulmányban 
elsősorban arra kapunk példát, hogy egy jelenség vagy probléma vizsgálata 
által hogyan vonhatunk el általános következtetéseket az adott társadalom 
egészéről. Véleményem szerint Selina Todd tanulmánya azt a nézetet tükrö-
zi, miszerint nem szabad leragadnunk a különböző társadalmi rétegek élet-
körülményeinek és viselkedésének leíró jellegű elemzésénél, hanem a törté-
nések mögött meghúzódó folyamatokra és a folyamatok okainak feltárására 
kell koncentrálnunk. Ekkor felelünk meg a modern társadalomtörténet-írás 
követelményeinek.
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