
Annál inkább is, inert némely forradalmár a humanizmust az � nevében 
tagadta meg. Kétségkivül Marx is forradalmár, de nem forradalmista. 
A negyedikrendi állam gy�zelmében számára nem a multtal való szakitás 
a fontos, hanem ellenkez�leg nagyon régi emberi hagyományok beteljese�
dését és kifejl�dését látja abban. Sohasem akarta megdönteni Nyugat er-
kölcsi értékeit, s�t szerinte ezek az értékek csak egy osztálynélküli társa-
dalomban valósulnak meg igazán. Az � rendszere nem hirtelen változtatá-
sokat kiván az ismeretlen irányába, hanem a szó igazán racionális értel-
mében az igazság megvalósitását célozza. 

Az emberi er�k összecsapása filozófiai értelmében véve Marx szá-
mára a X I X . század ész és vallás közötti klasszikus összecsapását jelenti. 
„Ahogyan valamelyik meghatározott ország áll szemben az idegenb�l be-
hozott istenekkel, ugy áll szemben az ész országa istennel általában; oly 
vidék ez, ahol megszünik isten létezése." Ez a modern humanizmus leg-
er�teljesebb és legvilágosabb képlete. 

De menjünk még tovább. Marx gazdasági birálata szorosan össze-
függ a vallás birálatával. U g y véli, hogy a vallás eltévedt lelkiismeret, 
mely hamis világszemléletet nyujt. 

Hogy lehetne ezt a kérdést kiküszöbölni ? Amikor az összes illuzióink-
ról való lemondást követeljük, azt a rendet is megakarjuk szüntetni, 
amelyben szükségünk van illuziókra. Az illuziók, — ime az idealizmusnak 
az a formája, amit Marx megtagad; — ezt azonban a radikális idealizmus 
nevében teszi. Ezen a ponton kapcsolódik a forradalom a humanizmushoz 
és ezen a ponton lép fel a nemzetgazdaság, mint a forradalom mozgatója. 
Ahhoz, hogy a munkást az értéktöbblet termelésére és a többletmunka 
szolgálatára késztessék, az életéhez legszükségesebb dolgok megszerzéséért 
a teljes munkaerejének felhasználására kell kényszer�teni. 

A munka és a munkás keresetének ez aránytalansága bizonyitja, 
hogy a t�késrendi termelés szükséges volt ugyan a világ iparositására, de 
emberileg képtelen megszervezni a világot. Ezért az a humanista, aki érti 
a való helyzetet, szükségképpen kapitalizmus ellenes. Emellett a munka-
er� termékeny; s�t ez az egyetlen teremt� er� a termelés folyamatában. 
A dolgozó munkája növeli a világ értékét és realitását, ez az érték s ez a 
realitás azonban nincs meg a bérében. Mit szólnának az olyan képkereske�
d�höz, aki a szakácsn�je munkabérét fizetné annak a fest�nek, akinek a 
képeit árulja. Ugyanezt teszi a t�késrendi termelés az emberi munka al-
kotó részével. Marx állapitotta meg el�ször, hogy az emberi munka mi-
lyen mértékben alkotó: � tette általánossá a munka teremt� felfogását. 

IGNAZIO SILONE: BROT UND W E I N (Verlag Oprecht. Zürich 1936) 
A ,,Fontamara" szerz�jének legujabb regénye megrend�t� képet ad 

a háború utáni olasz generáció tragikus lelki és anyagi helyzetér�l. A 
végletekig kiélesedett szociális feszültséget mesterségesen felkorbácsolt 
háborús psychózisba levezet� uralom természetét mesterien érzékelteti a 
regény itt következ� fejezete. 

Minél inkább közeledik az id�pont, mikor a hadüzenetet rádió utján 
kihirdetik, annál sűrűbb lesz az uccákon tolongó tömeg. Jobbról a ha-
tóságok, balról a cafonik érkeznek. Jobbról jönnek a motorkerékpárok, 
az autók rend�rökkel, carabinierikkel, miliciával, a kormánypárt és a 
korporációk hivatalnokaival megrakott teherautók, balfel�l a cafonikat 
hozó szamarak, kerékpárok és kamiónok. K é t rezesbanda járja szünet 
nélkül fel�alá az uccákat s ujból meg ujból ugyanazt a himnuszt játsza. 
A zenészek legtöbbje kézműves, de cirkuszi állatszelidit�k meg szállodai 
portások csillogó uniformisát viselik két sor fémgombbal a mellükön. 



Egy borbély boltja el�tt abessz�niai asszonyok képe lóg, hosszú, egészen 
a térdükig lecsüng� mellekkel. A kép el�tt egész sereg fiatalember ve-
r�dött össze, nevetnek és sóvár szemmel nézik. Közben balról egyre 
özönlenek a cafonik, kisbirtokosok, szénéget�k, pásztorok, jobbról pe-
dig a kormánypárt képvisel�i. Hátul a kormánypárt székháza és a köz-
ségháza oszlopsora közti kis térségen, apró zászlókkal diszitett rádióké-
szüléket állitottak fel, ebb�l csendül majd fel a hadat üzen� hang. A 
kis csodamasina alatt, melyt�l egy nép sorsa függ, gyülekeznek szoro-
san az érkez� szegényemberek. Az asszonyok lekuporodnak, mint a temp-
lomban vagy a piacon, a férfiak meg zsákokra vagy a szamaruk nyer-
gére telepednek le. Mindannyian tudják, hogy miért gyűltek össze és a 
kis gépi csodára sanditanak, amelyb�l a háborúra szóló parancs fog fel�
hangzani, ebben az óriási gyülekezetben azonban eltévedteknek érzik ma-
gukat s levertek és bizalmatlanok. A tér és a belétorkoló uccák már teli, 
de az özönlés zajtalanul még mindegyre tart. A rongyosok és éhez�k ál-
talános mozgósitása ez. Jönnek a bénák a k�bányákból, a vakok a ko-
hók alól, a kiszipolyozott és meggörnyedt földmivesek, a dombról a 
ként�l és mészt�l kimart kezűek, a hegyekr�l a kaszálástól megroggyant 
lábúak. Mivel a szomszéd eljött, hát eljött a többi is: ha a háború csapást 
jelent, mindannyiukat sujtja, tehát csak félannyi rossz. Ha meg sze-
rencsiét hoz, akkor igyekezni kell, részt kapni bel�le. Igy hát mindegyik 
felkerekedett, félbehagyták a sz�ll�taposást, a hordók tisztitását, a vetés 
el�készitését s eljöttek a járás székhelyére. A pietraseccaiak is jönnek 
autón, Girasole fogadója mellett leteszik és sorba állitják �ket. A tanitó-
n� mindegyiknek újból elmagyarázza, hogy hogyan viselkedjen, mikor 
kiabáljon, mikor énekeljen, hangja azonban elvész az általános zajban. 
Sciatáp kifogy a türelemb�l: „Hagyj békibe bennünket!" — kiált oda ne-
ki. „ N e m vagyunk mi gyerekek! Én voltam Amerikában!" 

Don Paolo Magasciával meg az öreg Geramettával beszélget arról, 
hogy elutazása óta mi történt Pietraseccában. 

Magascia elmeséli Don Pasquale Colamartini halálát 
— Még aznap — beszéli — mikor veled, tisztelend� uram lehaj-

tott Fossába, visszajött estére, de már csak holtan. Diana, a kanca egé-
szen a háza küszöbéig vitte a csézán. Az úton hazafelé többen találkoz-
tak vele, köszöntek is neki, de egyikük sem vette észre, hogy már kiad-
ta a lelkét. Ferdén ült ugyan a bakon, a feje meg leesett a mellére, 
mintha aludna, de a keze szorosan fogta a gyepl�t. 

— Megint egy család, amit a bank koldusbotra juttatott — mondot-
ta Gerametta. 

— Mastrangelo — mesél tovább Magascia, — meg kitörte a lábát. 
Egyik este, mikor kiment a sógorával, Nicola Ciccavóval megbotlott és 
elesett. El�ször azt hitték, hogy csak kificamodott a lába, de amikor a 
fájás nem akart felhagyni, orvoshoz vitték Fossába és az megállapitot-
ta, hogy bizony a lába eltört. Már kés� volt ahhoz, hogy helyreigazitsák, 
i g y hát aligha tudja majd használni. 

A pietraseccai cafonik hallgatagon várják a ceremónia kezdetét. Az 
asszonyok kiváncsiabbak. Gesira azt javasolja, hogy menjenek a templom-
ba, ,,miel�tt a masina beszédbe fog." Viszont Filomena Sapone és An�
nina Stradone ellene van, „nehogy elveszitsék a helyüket", amikor azon-
ban a többiek mégis mennek, �k is velük tartanak. A férfiak közben 
kézr�l�kézre adnak egy flaska bort és lármás kortyogással isznak bel�le. 

— Mikor fog beszélni? — kérdezi Giacinto Campobasso Don Paolót, 
miközben a varázskészülékre mutat. 

— Nem tudom, — feleli a pap. — A z t hiszem, minden pillanatban 



belekezdhet. — Ez a hir szájról�szájra jár, elmélyiti a hallgatást és fo-
kozza a feszűltséget. — Minden pillanatban belefoghat — ismétlik az 
emberek. 

Cassarola, a javasasszony vonakodott Magascia kocsijáról leszállni, 
ami elé a Bersaglierat fogták be. Az asszonyok visszajönnek a templom-
ból és le akarják huzni a öregasszonyt a kocsiról. 

— Gyere közibénk! — mondják neki. — Gyere közibénk! 
A boszorkány válaszra sem érdemesiti �ket és mereven az égre néz. 

Néha félhangosan megismétli komor jóslatát: „Sárga üstökös van az 
égen" — mondja. — „Jön a háború és aztán a pestis." 

Az asszonyok ugyan nem látják a sárga üstököst, de mégis keresztet 
vetnek. 

— Melyik szenthez imádkozzunk? — kérdi Gesira. 
— Az imádság nem használ — feleli a varázslón�. — Isten uralja a 

földet, a vizet és az eget. De a sárga üstökös az égen túlról jön. 
Sciatáp odanyújtja neki a flaskát. Iszik, a földre köp és elfordul, 

hogy ujból merev tekintettel az égre nézzen. Magascia a kocsira má-
szik és a fülébe súgja: 

— Mondd meg az igazat! Mit látsz? 
— Sárga üstököst — feleli. — Háború lesz és aztán pestis. 
A megfélemlitett és felizgatott tömegen lányok tülekednek keresz-

tűl nemzeti szinű kokárdákkal teli kosarakkal. Don Paolo felismeri Za�
baglione három leányát, akik hozzátartanak, hogy a mellére tűzzenek 
egy kokárdát. A lányok hevültek és izgatottságukban alig lehet felismer-
ni �ket. 

— Ah, tisztelend� ur — mondják — micsoda nagyszerű nap! Mi-
csoda felejthetetlen nap! 

A tömeget a frissen érkez�k el�retolják, mert helyet akarnak ma-
guknak, ahonnan a rádiókészüléket láthatják. E g y emberhullám felkap-
ja a három lányt és tova sodorja �ket. 

Balról látni a távolabbi falvakból jött cafonikat, a kecskeb�r nad-
rágos, szandált visel� pásztorokat, aranykarikákkal a fülcimpájukban; 
jobbról Don Concettino Ragu jön miliciatiszti egyenruhában. Don Paolo 
az ablakból megpillantja s visszahúzódik a szobájába, nehogy volt isko-
latársa felismerje. A fogadó második emeletén lév� szobájának ablak-
függönye mögé áll, hogy a tömeget és a ceremónia lefolyását továbbra is 
figyelemmel kisérhesse. Most eszébejut, hogy gyermekkorában egyszer 
hasonlóképpen az ablaknál állt, amikor az uccát valósággal elárasztotta 
a lerongyolt zarándokok hosszú menete, akik Szűz Mária tiszteletére li�
tániákat énekeltek. A zarándokok messzir�l jöttek és messzire mentek, 
legtöbbjük mezitláb volt és piszkos az izzadságtól meg a portól. Még ma 
is emlékszik a nyomottság és utálat érzésére, ami gyermeki szivét erre 
a látványra elfogta. A második emeletr�l nézve, a tömeg varázsmasina 
körüli gyülekezete most szintén úgy tűnik neki, mint fáradt, nyomott 
zarándokok összesereglése valami csodatév� bálvány körül. Rejtekéb�l, 
a környez� házak teteje felett két�három campanilét is láthat, amelyek 
tele vannak fiukkal, mint a dúc galambokkal. Egyszerre megszólalnak 
a harangok. A tömegen keresztül a kormánypárt tagjai jönnek és a 
varázsmasina körül hazafias fetiseket, trikolórokat, fekete zászlócská�
kat és a nagy vezér képét helyezik el az el�reugró állal, miközben bar-
bár, minden értelem hiján való „Eja!�Eja!" kiáltásban törnek ki, mig 
a tömeg hallgatagon áll. 

A készülék el�tt az „elesettek anyái"�nak, szegény öreg asszonyok-
nak csinálnak helyet, akik tizenöt év óta gyászt viselnek, érmet akasz�



tottak a nyakukba és hitvány segély ellenében arra vannak kárhoztat-
va, hogy ha a parancsuralomnak a propagandához szüksége van rájuk, a 
carabinieri �rmester rendelkezésére álljanak. Az „anyák" mellett helyez-
kednek el a szomszédos falvak papjai, nyájas öreg papok, sötéttekintetű 
papok, er�teljes és tekintélytkelt� papok, meg egy kanonok, aki fehér és 
rózsás, mint valami jóltáplált szoptatós dada és Don Girasoléval társa-
log. A községháza ivei alatt néhány kócos szakállú, ijeszt� szemöldökű 
földbirtokos is megjelent bársony vadászruhában. A hivatalnokok, illetve a 
kormánypárt tagjai már a tér közepén állanak. Egyetlen n� van köztük, 
Donna Evangelina, férjével az áccsal, akit kényszeritett, hogy önként 
jelentkezzék. 

— Nemcsak egyszerűen apát talált — mondja Berenice — hanem 
még hozzá milyen apát! H�st! 

— Donna Evangelina a született hadiözvegy — jelenti ki Don 
Senofonte. — Csak mikor gyászban lesz és érmet visel a mellén, érzi 
majd boldognak magát. 

A harangok tovább konganak, miközben a fiúk a kötélnél válto-
gatják egymást. Már integetnek nekik, hogy hagyják abba a harango�
zást, nehogy a készül� rádióvételt zavarják, de nem értik vagy legalább 
is úgy tesznek, mintha nem értenék .Vagy tucatnyi harangot dönget-
nek teljes er�vel és hatalmas kongásuk betölti az uccákat. A legközeleb-
bi campanilénál milicia jelenik meg és megparancsolja a fiúknak, hogy 
engedjék el a kötelet. De amint a milicia leszáll a toronyból és a többi 
harang nem hagy fel a kongással, ezek is újból belefognak, nehogy a 
többi túltegyen rajtuk. A varázsmasina els� rekedt hangjai figyelemre 
se méltatva hangzanak el. A carabinierik, a milicia és a kormánypárt 
tagjainak csoportjából hatalmas, ritmikus kiáltás tör fel, a nagy ve-
zér szenvedélyes idézése: „ C E D U ! CE D U ! CE D U ! CE D U ! . . . " Az idé-
zés lassan szétterjed, az asszonyok és gyermekek megismétlik, végül át-
veszi az egész tömeg, s a legtávolabb állók és az ablakokból kinéz�k is 
felkapják ritmikus, ünnepélyes kórusban: „ C E D U ! CE D U ! CE D U ! CE 
D U ! . . . . " Ezt a nevet, amit magánbeszélgetésben senki sem mer az ajká-
ra venni, hogy dicsérje vagy átkozza, mert e név kiejtése szerencsét-
lenséget hoz az illet�re, most a tömeggyűlésben, fél� alázattal szemlélt 
arcképe és a hazafias fetisek jelenlétében, teli tüd�b�l orditják vallásos 
önkivületben, ujból meg ujból, mint valami varázsigét: „ C E D U ! CE 
DU! CE D U ! " A rádió mell�l megpróbálják a tömeget csendre birni, hogy 
a Rómából közvetitett beszédet meghallgathassák, de a környez� uccák�
ban összepréselt tömeg folytatja a bűvös gajdolást, a nagy vezér, a va-
rázsló, a boszorkánymester idézését, aki a szegények vérével és jöv�jével 
rendelkezik. A tömeg orditása és a harangzúgás következtében Don Pa�
olo nem képes a rádióbeszédet megérteni. 

Lent, a fogadó egyik sarkán látja a földrekuporodó pietraseccai 
asszonyokat és Magascia kocsija köré gyűlt férfiakat, amint a többiek-
kel együtt a varázs szótagokat orditják: „ C E D U ! CE D U ! CE D U ! . . . " 
A kocsin ül a tömegb�l kiemelkedve a varázslón� és az égre mered, né-
ha az ajkát mozgatja és komor arca titokzatos el�érzetet árul el. A kö-
rül állók orditása most még er�sebb lesz, fölsiketit� lármával, fanatikus 
önkivületté, szorongató megszállottsággá fajul: „ C E D U ! CE D U ! CE 
D U ! CE D U ! . . . " A z egész tömeg ordit most, azok is, akik a rádió mel-
lett állnak, a carabinierik és a hatóságok. Meggy�zödtek róla, hogy le-
hetetlen a római közvetitésb�l akár egy szót is megérteni. A „ C E D U ! 
CE D U ! " orditás taktusban kalapálja szét a leveg�t, a vezekl� bűnösök 
tömegének állhatatosságával és hangzavarával, akik valami felb�szült 



istent�l bocsánatért és kegyelemért esdekelnek. A két szótag végül is 
teljesen elveszti minden normális és érthet� jelentését s mint valami 
misztikus varázsigét, üvöltik a leveg�be, ahol elvegyül a harangok meg-
szentelt hangjával. Don Paolo még mindig leverten néz ki a függöny 
mögötti rejtekéb�l. Most visszaemlékszik rá, hogy gyermekkorában mi-
lyen félelem fogta el egy tömeghipnotikus kisérlet alkalmával. Vissza-
emlékszik, hogy kés�bb is mindig félelmet érzett, ha tanúja volt az egye-
sekben és a tömegekben szunnyadó primitiv és irracionális lelki er�k 
megnyilvánulásának. Hogyan lehet ezekkel a hipnotizáló boszorkány-
mester befolyása alá került szegény emberekkel okosan beszélni? A 
rádió közelében állók jelekkel tudatják, hogy a beszédnek vége. 

— Megüzenték a háborút! — kiáltja Zabaglione és kézmozdulattal 
jelzi, hogy beszélni akar. 

Rekedt hangja azonban elvész a tömeg ritmikus orditásában, amely 
tovább folytatja a könyörgést: „CE D U ! CE D U ! CE D U ! CE D U ! . . . " A 
rádió hallgat és egyikük sem értett meg akár három szót is az egész be�
szédb�l. Senki sem igyekezett megérteni. Senki sem sajnálja, hogy nem 
értette meg. Hiszen nem is kell azt megérteni és nincs is mit megérteni. 
Annak, aki a rádióba beszélt, eszeágában sem volt valamit elmagyarázni, 
valamire rábeszélni vagy valamir�l meggy�zni. A propaganda országában 
mindent vitán felüli magátólértet�döttséggel nyilatkoztatnak ki. A sze-
génynép az uccán úgy érzi magát, mint ahogy a halak érezhetik magukat 
a hálóban. Nincs sok megértenivaló. Adva van a háló. A fogoly halak — ez 
az egyetlen érvényes valóság. H o g y a propaganda helyes�e vagy helyte-
len, ez csak tétlen agyak számára lehet probléma. A szegény cafonik szá-
mára már eleve igy s nem másként adódnak a dolgok. Aki függöny mö-
gűl, külföldi útlevéllel a zsebében nézi, annak lehet a propoganda félre-
vezet�, mesterséges és elvont, amely egész hatalmát a nép számára ellen-
állhatatlan hipnótikus er�b�l meriti. De a szegény nép nem függönyök 
mögött, hanem az uccán áll. Az uccán másmilyenek a dolgok. Ha a 
szomszéd római köszöntésre emeli a kezét, a többiek, hogy letromfolhas-
sák, felemelik mindakét kezüket. Ha a szomszéd ordit, valamennyien or-
ditanak. Ha a szomszéd úgy véli, hogy menekülnie kell, mindnyájan me-
nekülni akarnak. Mindegyik igyekszik valami kis biztonságra szert tenni 
a propaganda e hálójában. Mindegyiknek kell ajánlás, protekció és; csak 
ez a fontos. Annak a megértése, amit a propaganda mond, csak másod-
rendű, bármit mondjon is. A m i t a propaganda mond, nincs is értelme 
megcáfolni. Err�l nem is érdemes vitatkozni. 

Don Paolo fogyni érzi az erejét. Mit tegyen �, aki egyedűl van? Ha 
az ember nem képes magát a szegény néppel megértetni, mivel az ész 
csak másodsorban következik és els�sorban az élet — jól vagy rosszul 
élni, de élni — cselekedni kellene. De hol? Hogyan? Kivel? Don Paolo 
kiszámitja az id�t, ami Bianchinának kell, hogy Roccóba eljuthasson, 
Muricát felkeresse, beszéljen vele és a válaszával Fossába visszajöjjön. 
Ha Murica válasza kedvez�, azonnal Roccába megy, utközben leveti a re�
verendát és megbeszéli Muricával, hogy mit lehet tenni. Közben talán 
Pompeo is visszatér és beszél a villabeli paraszttal és akkor lehetséges 
lesz Albertót rábirni, hogy visszajöjjön Pietraseccából. Igy most a fiata-
lokba veti minden reményét. „A tömeget a tények fogják felébreszteni", 
— gondolja. 

— Jön a háború és aztán a pestis — ismétli meg a javasasszony 
Magascia kocsijáról. „A háború gondoskodik róla" — mondja Don Paolo, 
— „és ha a háború nem elegend�, hát majd a pestis fog róla gondos-
kodni!" 



A tömeg varázslatát váratlanul motorkattogás fejezi be. A hatósá-
gok autói és motorkerékpárjai utat nyitnak maguknak a tömegben és uj-
ra a kerület székhelyére hajtanak. Amint Don Paolo látta, hogy Cocet�
tino Ragu is elutazott, elhagyja rejtekhelyét és az uccára lép. 

(Forditotta: Mátrai Ede.) 

I L L Y É S G Y U L A : P U S Z T Á K N É P E . (Nyugat kiadás, 1936) 
Illyés könyvét a polgári kritika meglepetéssel és szörnyűködésse fo-

gadta. Ugy látszik, addig hallgatott bizonyos tényekr�l, mig teljesen meg 
is feledkezett róluk. A tényeket, melyeket Illyés, mint cselédivadék leg�
illetékesebben bemutat és mint irásművész, igazságként rákényszerit az 
olvasóra, nem lehetett ezuttal elhallgatni, se kétségbevonni. A meglepe-
tés és a szörnyűködés kisérlet volt az értük való erkölcsi felel�sség el-
hár�tására. 

Az iskolában tanitott szabadságszeret�, önérzetes, hazafias magyar 
nemzett�l persze tényleg meglep�en különbözik az a kép, amelyet Illyés 
fest a nagybirtokosok pusztai cselédnépér�l. Ez a cselédnép, mely nem-
zedékeken keresztül egy urat szolgál, szolgafajta; önérzetében elpuszti�
tott, megalázott, urtisztel�. A „tekintélytisztelet" hirdet�i mindenesetre 
Örömüket lelhetik benne: „dolga végeztével egy figyelmeztet� szempil-
lantás nélkül kiódalog a szobából, csak úgy, mint az életb�l, vagy a tör-
ténelemib�l." S hazafiasságát Illyés nagyapja úgy nyilvánitotta meg, 
hogy az 1848�49�es éveket „a tamási erd�ben töltötte", nehogy elvigyék 
akár honvédnek, akár császári katonának. 

A pusztai lakosság élelmezési viszonyait „nyomor és formális éhe-
z é s " lakásviszonyait pedig oly szobák jellemzik, melyekben négy család, 
azaz husz ember él együtt. Ez volna tehát az az anyagi életszinvonal — 
„egy koldus életszinvonala" — melyet a nagybirtokos�érdekeltség kü-
lönbnek tart a kisparaszt életviszonyainál s érvként használ a nagybir-
tokrendszer �fenntartása mellet. S ha a városi proletár legalább hétvé-
genként alkoholg�zbe takarja élete sivárságát, a pusztai cseléd nem ren-
delkezik az önfeledésnek ezzel az eszközével sem. A pusztán nem lehet 
inni, mert nincs korcsma és nem is szabad, mert az uradalom nem en-
gedi. S igy ezek a koldusok tékozlóan gazdag lakodalmak evés�ivásával 
kárpótolják magukat egy egész év koplalásáért és embertelen életéért — 
amit persze érthetetlenked� fejcsóválással fogadnak azok, akit egyálta�
lában észreveszik �ket. 

A gazdasági elnyomást a cselédlányok korlátlan nemi kizsákmányo-
lása egésziti ki: „az urak, a földbirtokostól le a gazdasági gyakornokig, 
szabadon rendelkeznek a n�cselédnek... egész testével is." 

A korai kapitalizmus ismert viszonyai ezek, amelyeket még sulyos-
bit a cselédség elszigeteltsége a világtól a grófi pusztán. 

Mindazonáltal korábban még nem volt teljesen lehetetlen a kiemel-
kedés a cselédsorsban sem. A puszta lakóinak nincs magántulajdonuk s 
igy nem ismerik el a magántulajdonon alapuló erkölcsöt sem: „ahol te-
hetik, lopnak" az ur terméséb�l. S ez a szabad lopás — mert régebben 
még szemet hunytak el�tte —, a cselédek korábbi nagy, ingyenes jószág�
tartásával együtt, mely piaci termel�kké tette �ket, nem egy család 
anyagi gyarapodását alapozta meg. De ma már vége ennek is. A ka-
pitalista szellem „a pusztát üzemmé változtatta át" s a kapitalista renta-
bilitás szempontjai, a szigorú felügyelet és a cselédnek csak bérmunkás�
sorsba való szor�tása, utját állják ma már a cseléd kivételes anyagi emel�
kedésének is. 

A nagybirtokok cselédsége ma a magyar munkásosztálynak a leg�


