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Bevezetés 

A munkástársadalom háborúját a nemes ver-
sengés küzdelmének széles mezőire szeretném átve-
zetni és amikor a korszellem demokrata elvekben 
fürdik és amikor a nemesi kiváltságokat temetni 
készülünk, én kiváltságos jogokat keresek a bér-
munka társadalmának, mely a mai helyzetében azokra 
a kiváltságokra, melyekről ez a könyv beszél, be-
csületesen rászolgál. 

Nem követtem az ismert és tudományosan fel-
dolgozott nemzetgazdasági elvek gondolatjárását. 
Nem alkalmazkodtam a külföldi államok munkás-
védelmi intézményeinek rendszeréhez. Teljesen önálló 
gondolatjárással igyekeztem útat törni járatlan ös-
vényeken és lehet, hogy ezért sok hézagot fog lelni 
az avatott szem abban a védelmi rendszerben, 
melyről ez a munka beszámol, de bizonyos, hogy 
a rendszerbe foglalt gondolatok a gyakorlati életből 
vannak merítve és ezért ami hézagosság lehet 
közöttük, könnyűszerrel megtalálhatja a maga össze-
kapcsoló eszközeit. 

A jövedelemfelosztás elmélete szült harcot a 
munka és a tőke között. Akik szántanak, vetnek, 
akik gyárakban és műhelyekben erős testi munkával 
dolgoznak, megérzik, hogy a munkabér sohasem lesz 
alkalmas arra, hogy ebből meggazdagodjanak, hogy 
a bér segélyével vágyaikat, reményeiket, nemes 
törekvéseiket megvalósíthassák. Ebben a remény-
telenségben születik meg a sötét gondolat, hogy: 
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aki dolgoztat, az here csupán, tehát jogtalanul 
élvezi a becsületes munka eredményét. 

Később, az élet delén, minden munkás, vagy 
mondjuk így, minden komolyan gondolkozni tudó 
munkás megérti, hogy a munkáltatót ok nélkül sér-
tette gondolatával, mert a vagyonszerzés és a szer-
zett vagyon fentartása a legnehezebb, a legfárasztóbb 
munka minden munkák között; de ilyenkor már 
későn tudja meg, hogy akit herének gondolt, az 
egymaga fáradt és gyötörte lelkét azért, hogy sokak-
nak megélhetést biztosítson. A vagyon hasznával járó 
előnyök élvezete nem éri meg azokat a lelki szen-
vedéseket, melyek a szerzett vagyon fentartásával 
együtt járnak. 

Nem akszióma ez, hanem valóság, amiről a 
munkástársadalmat csak azért nem lehet meggyőzni, 
— mert a munkás viszonyai ma tényleg bizonytala-
nok és ebben a bizonytalanságban sokszor jut olyan 
helyzetbe, hogy ő is kénytelen a legnagyobb lelki 
gyötrődésekkel birkózni, holott neki e gyötrelmek 
ellenében semmiféle társadalmi előnyei nincsenek. 

Ha azonban a munkás helyzetét biztosítani 
tudjuk, ha őt minden eshetőséggel szemben meg-
tarthatjuk azon viszonyok között, melyek az ő meg-
élhetését nem kockáztatják, sőt ha módot tudunk 
neki nyújtani arra is, hogy munkabére által, szor-
galommal, takarékossággal és ügyességgel, az ön-
állóság legelső eszközeit megszerezhesse: bizonyos, 
hogy „a magamhoz való lerángatás" jelszavát eldobja 
és „a másokhoz való felemelkedés" nemes törek-
vésének táborába siet. 

A jövedelemfelosztás elmélete, mely most a 
munkástársadalmat izgatja, eltűnik így és győzelemre 
jut az az igazság, hogy: ha a felosztás a szociálista 
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pártok törekvése szerint történik, a termelés ered-
ményességének fokról-fokra hanyatlani kell egészen az 
elszegényedésig; holott a jövedelemfelosztásnak mos-
tani rendje szerint a termelés szakadatlanul haszno-
sabb és hasznosabb eredményeket produkál és a társa-
dalom minden osztályának megélhetést biztosít. 

Ennek az igazságnak a köztudatba kell átplántá-
lódni, mert e nélkül egészséges közgazdasági fejlődésre 
gondolni sem lehet, s ez a köztudat akkor ébredhet 
csupán, ha a munkástársadalom megszabadul azoktól 
a gyötrő gondoktól, melyeknek viselése a munkáltató 
társadalom (foglalkozását) kötelességét képezi. A 
munkás gond nélkül dolgozzék, a megélhetés gondját 
viselni a munkáltató dolga, ez az ő munkája. 

Ennek a társadalmi szabálynak rendkívül érde-
kes jellemzését látjuk az angol földbirtok-viszonyok-
ban. Angliában túlnyomó részben nagybirtokok, hit-
bizományok vannak. Az angol örökösödési törvény 
megengedi, hogy az örökösök ne darabolják fel a 
földbirtokot, hanem egymást járadékokkal elégítsék 
ki. A földbirtoklás Nagybrittániában igen súlyos 
társadalmi kötelezettségek teljesítésével jár és ezért 
nem is bánják az örökösök, ha nem kapják meg 
földbirtokrészüket, hanem inkább járadékokban nyer-
nek kielégítést. 

Az így örökölt hitbizományok évszázadokon 
keresztül nem lehetnek adásvétel tárgyai és ennél-
fogva ezen földek vételára nem képez számadási 
tényezőt a birtokjövedelmezőség kiszámításánál. A 
bérlővel szemben a hitbizományos túlköveteiéseket 
nem támaszt, mert Nagybrittániában kevés a mező-
gazdasági munkás, a munkások túlnyomó része ipari 
telepeken és gyári üzemekben van elfoglalva. 

Ezzel szemben vannak Nagybrittániában kis-
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birtokosok is. Parasztgazdák, akik birtokaikat elad-
ják és újakat vesznek, mint az mindenütt szokásos. 
Ezeknek a földbirtokoknak az értéke ma már olyan 
magas, hogy megtörténik, sőt rendszeresen úgy 
van, — hogy amikor a hitbizományok bérlői egy 
hektár földért mondjuk 40 korona bért fizetnek, 
ugyanakkor a saját tulajdonán gazdálkodó birtokos 
egy hektár föld vételárának egy évi kamata fejében 
80 koronát kénytelen fizetni. 

íme: a hitbizományos munkáltató viseli az 
ő bérlő munkásának megélhetési gondját, ellenben 
a kisbirtokos saját maga kénytelen gondoskodni a 
súlyos terhek viseléséről. 

Érdekes és tanulságos konzekvenciákat vonhat-
nak le ebből azok is, akik azt hiszik, hogy a nagy-
birtokok feldarabolásával Magyarországon minden 
bajt meglehetne gyógyítani. Világos, hogy az 
elparcellázott ingatlan, mely folyton adásvétel tárgyát 
képezi, a végletekig fokozza a földbirtok árát, 
aminek legelső következménye, hogy minden új 
birtokos a magas vételár kamatait igyekszik a föld-
ből kiváltani. Minthogy azonban a föld egyformán 
terem, akár magas vételárat fizettek érte, akár ala-
csonyai, csak természetes, hogy a szerzett vagyon 
birtokosa a munkabéreken igyekszik takarékoskodni, 
ami viszont, nagy igazságtalanságokra vezet.* 

* Ezzel szemben vitatni lehet, hogy ha a nagybirtokot par-
cellázzuk, rögtön nagy mennyiségű föld kerül eladásra és ez által 
a föld vételára leszáll. Nem tartozik szorosan e könyv témájához 
ez a kérdés és ezért röviden csak azt jegyzem itt meg, hogy : 

1. ha ilyen módon leszállítanák a föld vételárát, egy másik 
társadalmi osztály válnék vagyonvesztéssé. A parasztbirtok ára 
is redukálódnék, holott a paraszt ember minden vagyona ebben 
fekszik; 

2. hogy a parcellázás után a darabok közforgalomba kerül-
nének és a föld ára később megint csak felcsigáződnék. 



Ezeknek az igazságtalanságoknak a megszün-
tetése minden társadalmi osztálynak egyformán érdeke. 
Egyformán érdeke mindenkinek, hogy a munkás gond 
nélkül dolgozhassék, a munkás megélhetési gondját 
viselni a munkáltató dolga, az ő munkája. 

Minden európai államban gondolnak erre és min-
denütt szeretnék a nagy problémát megoldani, de nem 
lehet, mert sehol a világon nincs olyan statisztika a 
munkásviszonyokról melynek számadataiból pontos 
meghatározásokat lehetne levonni. 

Ennek a könyvnek az a legelső előnye, hogy 
egy olyan nyilvántartást konstruált, mely az ország 
összes munkásairól és ezen munkások minden viszo-
nyáról állandóan pontos és megbízható felvilágosítá-
sokat tud nyújtani. Az egész munkástársadalmat min-
den mozgásával együtt folytonosan számban tartja, 
egy állandó és minden változataiban tökéletes statisz-
tikai anyagot ad. Előnye, hogy ezen statisztika sem 
a munkásokat, sem a munkaadókat, sem a városokat, 
sem az államot újabb terhek viselésével nem sújtja, 
hanem anyagilag is önmagát lesz képes fentartani a 
munkakönyvek eddig is gyakorlatban levő kiállítási 
díjából és azokból a 4 fillérnyi postaportót helyet-
tesítő díjakból, melyekkel a munkaadók a mun-
kás szerződtetését, vagy kilépését bejelenteni köte-
lesek. Megjegyzendő, hogy a munkaadók a be-
jelentésnek itt konstruált egyszerű módja által 
igen jelentékeny munkatehertől és költségektől szaba-
dulnak meg. 

Minthogy ilyenformán sikerült e könyvnek a 
munkásnyilvántartás elveit tökéletesen meghatározni 
és minthogy ezzel a munkásvédelmi problémák meg-
oldása elől elhárította azokat az akadályokat, melyek-
kel eddig a statisztika hiánya miatt megküzdeni nem 
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lehetett, könnyű volt áttérnie a rendszer második 
szervének meghatározására. 

A munkaközvetítés intézménye — a munkás-
nyilvántartás állván rendelkezésére — feladatait pon-
tosan teljesítheti, mert minden nap módjában áll 
majd megtudni nemcsak azt, hogy a szakmabeli mun-
kások hol, merre tartózkodnak, hanem azt is, hogy: 
hol, mikor, hány munkás maradt foglalkozás nélkül? 

A rendszer harmadik szerve : az élelmezési rak-
tárak létesítése, melyek lehetővé teszik, hogy a munkás 
nemcsak akkor, midőn foglalkozás nélkül marad, 
hanem akkor is, midőn foglalkozásban van, olcsón, 
méltányos árakért szerezhesse meg a legszükségesebb 
élelmi szereket és ha foglalkozás nélkül marad, mind-
addig, míg újabb foglalkozáshoz juthat, saját erejéből 
tarthassa fent magát, senki pénzbeli segítségére, sem-
miféle intézmény alamizsnájára ne szoruljon. 

Ennek a legfontosabb intézménynek a megal-
kotása megint olyan, hogy sem a munkást, sem a 
munkaadót, sem az államot, sem a városokat újabb 
megterhelésekkel nem sújtja. 

Mindezek a kiváltságos jogok a munkakönyv ere-
jéből, a munka becsületéből táplálkoznak és amellett, 
hogy a munkás önbecsérzete növelésére alkalmasak, 
a munkástársadalmat nem demoralizálják, ellenben 
a munkás-ekszisztenciákat minden eshetőségekkel 
szemben biztosítják. 

Könyvemet az olvasó szíves figyelmébe ajánlom. 
Szegeden, 1909 október. 

Palócz László 



Foglalkozás nélkül 

Aki a törvények szerint cselédkönyv vagy mun-
kakönyv alapján köteles magának foglalkozást ke-
resni, az legjobban érzi az életfentartás súlyát és 
nehéz gondját akkor, midőn foglalkozás nélkül marad. 
A mi törvényeink gondoskodnak arról, hogy a mun-
kás, betegség esetén gondozásban részesüljön, se ő, 
se családja elhagyatottságban ne maradjon, gondos-
kodnak a törvények arról, hogy a munkás halála 
esetén hátrahagyott családjának valami csekély biz-
tosított tőkét testálhasson, sőt gondoskodnak arról 
is, hogy a munkaközben előfordulható balesetek szo-
morú következményei, amennyire emberileg lehet-
séges, enyhítést találjanak, de arról, hogy ha a munkás 
foglalkozás nélkül marad, mi történjék vele, tör-
vényes intézkedések, vagy biztosítások nincsenek. 

Igaz, hogy vannak munkásközvetítő intézmé-
nyek az országban, de ezek az intézmények nem 
képesek olyan működést kifejteni, hogy azt mond-
hatnánk, hogy aki ebben az országban dolgozni 
akar, az a foglalkozás hiánya miatt ne panaszkod-
hassék. Ez volna pedig a munkásközvetítő intézmé-
nyek célja, de ettől a céltól még nagyon messzire áll 
az intézmények működése. 

Minden munkás lelkét eltölti az aggodalom 
hogy mi történik velem, mi történik családommal, 
ha foglalkozás nélkül, ha kereset nélkül maradok ? 
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Ez az aggodalom teremtette meg a munkások szak-
szervezeteit, mert a szakszervezetek kínáltak mene-
déket az aggódóknak, a szakszervezetek hívták a 
társakat azzal, hogy: jertek közénk, mi nemcsak 
betegségiek esetére, nemcsak baleset idejére és nem-
csak halálatokra, — hanem arra az időre is bizto-
sítunk benneteket, mikor az állam és a törvények 
nyomorban hagynak, mikor nincs foglalkozástok, — 
mikor munka nélkül maradtok és családjaitokkal együtt 
éhezni volnátok kénytelenek. 

így fejlődött ki a munkás-szakszervezetek ereje, 
hatalma, mely utóbb a politikai mezőkön is érvénye-
sülést keres és választási jogot követel, a közterhek 
egyenlő megosztásáért és a munkabérek fokozásáért, 
valamint a munkaidőnek leszállításáért harcol.* 

Nem volna ebből semmi baj, ha ez a szervez-

* A szakszervezeti kongresszus 1908-ik évi jelentéséből 
látszik, hogy a szervezett munkások nagyon is nagy súlyt he-
lyeznek a munkanélküliek segítésére. Panaszkodnak, hogy a szak-
szervezeteket eltiltották a sztrájkok segítésétől, úgy, hogy a tu-
lajdonképeni célt: a munkafeltételek javítását, most csak a sza-
badszervezetek végezhetik. Maga a szakszervezet csak a tagok 
nevelésével és a munkanélküliek segítésével foglalkozhatik. 

A szakszervezetek kiadtak: 
1904-ben munkanélküli segélyt 123.946 K utassegélyt 37.336 K 
1905 „ „ » 165.451 „ „ 39.553 „ 
1906 „ * „ 185.261 „ „ 44.368 „ 
1907 „ „ 529.635 „ „ 56.070 „ 
1908 „ , „ 378.438 „ „ 75.303 „ 

Ezenkívül a szakszervezeti munkásközvetítők 
1904-ben 16.938 jelentkező közül elhelyeztek 11.026 
1905 „ 18.927 n M 11.213 
1906 „ 24.952 * » 17.333 
1907 „ 41.464 9 9 32.767 
1908 „ 41.158 29.959 
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kedés megfelelne a célnak, melyért létesült, ha tényleg 
megszüntetné a munkásnép legsúlyosabb aggodalmait, 
ha elmondhatná, hogy aki ebben az országban dol-
gozni akar, az most már munka nélkül nem maradhat, 
vagy ha ideig-óráig munka nélkül marad is, mi gon-
doskodunk arról, hogy nyomorba ne jusson. — Ezt 
azonban nem mondhatják a szakszervezetek, ellen-
ben megállapítható, hogy a szervezetek működése 
óta még talán nagyobb a munkanélküliség miatt 
keletkezett nyomor, mint azelőtt volt. 

Miért ? 
Azért, mert a foglalkozás nélkül maradó mun-

kások csak néhány hétig kapnak segítséget. Ez az idő 
néha sok; de legtöbbször kevés, igen gyakran igaz-
ságtalan ellenszolgáltatás azért az állandóan magas 
díjért, melyet a munkás rendes heti béréből a szer-
vezet pénztárába fizetni köteles. 

Tény, hogy sem a munkaközvetítés, sem a szak-
szervezeti működés nem tökéletes, hanem csak fél-
munka, félsegítség, olyan, amire jó lélekkel azt lehet 
mondani, hogy jobb volna, ha nem volna. 

Pedig a munkás védelem nagy problémájának a 
megoldására szinte önként kínálkozik a helyes, a 
tökéletes megoldási mód. Azt az aggodalmat, mely a 
munkás ember lelkét nyugtalanítja, vagy az államnak 
magának, vagy a társadalomnak kell végleg eloszlatni, 
a munkásszervezetek gondoskodó gyámkodását akár 
az állam, akár a társadalom egységessé és tökéletesse 
tudja, tenni. 

Hogyan ? 
Erre a kérdésre az állami vagy társadalmi szer-

vezkedés módjainak rendszerbe foglalásával óhajtok 
feleletet adni. Előbb azonban megállapítom, hogy : 

1. harc nélkül; 
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2. anélkül, hogy a munkásokat és a munka-
adókat újabb megterheltetéssel zaklassuk; 

3. anélkül, hogy a most élő szakszervezetek 
működését zavarjuk, vagy megbolygassuk. 

Minthogy a munkásvédelmi problémának tö-
kéletes megoldása nemcsak azzal a következmény-
nyel jár, hogy maguk a munkások jutnak olyan körül-
mények közé, melyek között békésen dolgozhatnak 
és nem lesznek kénytelenek örökösen birkózni azzal 
a lelki háborgással, mely a foglalkozás nélkül való 
maradás miatt őket nyugtalanítja; hanem azzal a 
következmény nyel is járnak, hogy rengeteg munka-
időmennyiség, mely most örökre elvész, rendezett 
viszonyok között hasznosítható marad, s ez által az 
ország termelése gazdasági és ipari téren egyaránt 
fokozódik, különös figyelmet érdemel az a gondolat, 
hogy mindenekelőtt egy országosan egységes mun-
kásnyilvántartás készüljön, mely az egész munkás-
adminisztrációnak alapját képezze. 



A nyilvántartás teknikája 

1. Minden munkakönyv, akár ipari, akár gaz-
dasági munkás, gazdasági cseléd vagy házi cseléd 
részére, akár pedig napszámos munkás részére szolgál, 
— egy központban készül és szakadatlanul folyó 
számokkal van ellátva. A könyvecske folyószáma a 
könyvecske minden lapján feltűnő betűkkel legyen 
kitüntetve. 

2. A munkakönyv első lapja úgy van megszer-
kesztve, hogy azon a munkásra vonatkozó minden 
állandó adat feljegyezhető legyen. Ezek az adatok 
nemcsak a munkaadó részére szükséges tudnivalókat, 
hanem a betegsegélyezéshez, a baleset elleni biztosítás-
hoz, a nyugdíjbiztosításhoz és a munkaközvetítéshez 
szükséges feljegyzéseket is magukban foglalják. 

3. A munkakönyv többi lapjain a szolgálati 
viszonyra, a szolgálati szerződésre vonatkozó adatok 
feljegyzéséhez szükséges rovatok helyezendők ei és 
egy rovat fentartandó arra a célra, hogy ha a köny-
vecske első oldalán beírt állandó adatok valamelyi-
kében változás történt, — a változás ezen rovaton 
feljegyezhető legyen. 

4. A munkakönyv első lapján túl következő 
lapok a munkaszerződés megkezdésének vagy a mun-
kából való kilépésnek bejelentésére szolgálnak. A 
könyvecskének minden lapja mellett egy perforált, 
tehát kiszakítható lap fekszik, mely arra való, hogy 
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a könyvecskében minden feljegyzésnek másolatául 
szolgáljon. 

5. A két lap között egy kék másolópapirt kell 
a feljegyzés alkalmával elhelyezni, — úgy, hogy az 
állandó lapon történt feljegyzés a kiszakítható, per-
forált lapon is megmaradjon. 

6. A belépésről vagy a kilépésről, avagy a szol-
gálat bármely szerződési feltételeiről történt bejegyzés 
után, a munkaadó köteles a könyvecskéből kiszakít-
ható lapot kiszakítani és azt akármelyik posta utján 
az illetékes munkásnyilvántartó hivatalhoz elküldeni. 

7. A munkásnak és a munkaadónak a munkás-
szerződéssel, a kilépés vagy a belépés bejelentésével 
ennyi dolga van csupán. Megjegyzendő, hogy a köny-
vecskéből kitépett lap túlsó oldala szabályos címzéssel 
van ellátva, úgy hogy azt csak két rétben kell össze-
hajtani és az a postaszekrénybe bedobandó. 

A munkaadó ezek után a munkásairól semmiféle 
nyilvántartást vezetni nem köteles. Még nagyobb 
telepeknél is elég, ha a könyvecskék folyószámait 
följegyzik csak éppen azért, hogy a munkásnyilván-
tartó hivatal intézkedéseinek helyességét ellenőriz-
hessék és hogy a nagyobb szerencsétlenségek idején 
nyomban megállapítható legyen, hogy hány munkás 
foglalkozik a telep színhelyén. 



A hivatalos nyilvántartás 

Ma is minden járásban és minden városban 
rendszeres nyilvántartást vezetnek a munkakönyvek 
és a cselédkönyvek kiadásáról. Ezután is így lesz, 
csakhogy természetesen az új könyvecskéket kell előbb 
kiadni és ezekről új nyilvántartási könyvet kell vezetni. 
Az átmenet az új rendre a következő: 

1. A nyilvántartási központ jelentést kér minden 
alispántól és minden polgármestertől arról, hogy hány 
olyan régi könyvecske van ez idő szerint forgalomban, 
mely az ő területén illetékes egyének részére lett 
kiállítva?* 

* Az utóbbi időben a képesítéshez kötött iparágakban, 
mikor a felszabadult tanoncok részére munkakönyvet állítottak 
ki, nem keresték azt, hogy a felszabadult tanoncnak hol van az 
illetékes községe, hanem akármelyik ipartestületnek joga lett, 
hogy a területén felszabadult tanoncnak munkakönyvet adjon. 
Azért rendelkezett így a kereskedelemügyi kormány, mert az olyan 
esetekben, midőn a munkás illetőségi helye vitás lett, rengeteg 
idő telt el, míg az illetőségi kérdést szabályosan letárgyalhatták 
és ezideig a munkás munkakönyv nélkül volt kénytelen vándorolni 
műhelyről-mühelyre. 

Ezen nyilvántartás szempontjából tehát egyelőre min-
denkit ott kell illetékesnek tekinteni, ahol részére a régi munka-
könyvet, mely most becserélésre fog kerülni, kiállították. Ha 
azután valamelyik munkás azt akarja vagy egyéb okok miatt 
szükséges, hogy a munkás munkakönyve rendes illetősége helyén 
állíttassák ki, ezt utóbb a rendes formaságok között szorgalmazhatja. 

Hasonló lesz az eljárás az új rendszerben kiadandó új 
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2. A jelentések beérkezése után első sorban 
annyi könyvecskét nyomat a központ, amennyire e 
jelentések értelmében szükség lesz. A könyvecskék 
természetesen folyó számokkal lesznek ellátva és a 
központban feljegyzik, hogy hová milyen folyó szá-
mok küldettek el. 

3. E könyvecskéket az alispánok és polgármes-
terek útján az illetékes járási és városi tisztviselők-
höz, a szükséges mennyiségű nyilvántartási törzs-
könyvlapokkal együtt elküldi a központ és elrendeli, 
hogy a régi nyilvántartásban már bejegyezve levő 
ottani illetőségű munkások és cselédek részére egy-
egy könyvecskét szabályosan állítson ki és ezeket a 
törzskönyvekben is jegyezze fel. A könyvecskéket 
azonban egyelőre senkinek ki ne adja. 

4. Mikor ez a munka megtörtént, az alispánok 
és a polgármesterek kihirdetik, hogy minden munka-
könyv és minden cselédkönyv 30 nap alatt, vagy 
60 nap alatt a munkásnyilvántartói hivatalhoz bekül-
dendő. Vagyis mindenütt összeszedik a régi köny-
vecskéket. 

5. A régi könyvecskék helyett kiadják az új 
könyvecskéket. Minthogy a régi könyvecskékből lát-
ható, hogy ki hova való illetőségű és látható, hogy 
hol adták ki régi könyvét, a hivatal elküldi a régi 
könyvecskét az illető egyén illetekességi helyére, 
illetve a kiállítás helyére és ott megtudják és fel-
jegyzik a tartózkodási helyét és az új könyvecskét 

munkakönyvekre nézve is. Nevezetesen: ha valamely munkás 
illetékessége vitássá válik, — a munkakönyvet részére az a ható-
ság lesz köteles kiadni, melynek területén a munkakönyv kia-
dását kérte; de az illetékesség mindig pontosan megállapítandó 
és megállapítás után mindig az illetékes hatóság fogja a munkás 
nyilvántartását átvenni. 
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visszaküldik kézbesítés végett oda, ahonnan a régi 
könyvecske beérkezett. 

6. Ezen munka közben minden könyvecskében 
följegyzik azokat az adatokat is, melyek a régi nyil-
vántartásból kivehetők nem voltak és följegyzik ugyan-
ezeket a nyilvántartási törzskönyvlapokon is. 

7. Ez a munka három hónap alatt teljes befe-
jezést nyerhet, — úgy hogy ebben az időpontban min-
den munkás és cseléd a saját illetékességi helyén nyil-
vántartásba jutott. 

8. A nyilvántartási törzskönyvlapok természe-
tesen a kiadott könyvecske folyószámaival vannak 
ellátva és ugyanazon rovatokat tartalmazzák, mint a 
kiadott munkakönyv. Ezek a törzskönyvek is úgy 
vannak szerkesztve, hogy minden második lapjuk 
perforált, kiszakítható és minthogy a nyilvántartói 
hivatalok is kék másolópapírral fognak dolgozni, a 
kiszakítandó lapokat minden illetékességi járás vagy 
város a nyilvántartási központhoz beküldi, ahol azo-
kat a folyószámok rendjében sorba rakják és meg-
őrzik. 

9. Ilyenformán, mikor már az illetékességi helye-
ken is, a központban is kész a nyilvántartási átme-
net és miután már a könyvecskék is ki vannak osztva 
és a munkások és a munkaadók kezéhez jutottak, 
— elrendeli minden hatóság, hogy mától kezdve min-
den munkás belépésénél és kilépésénél köteles a 
munkaadó a munkakönyv egyik lapját pontosan kiál-
lítva, posta utján a munkásnyilvántartói hivatalhoz 
különbeni szigorú megtorlás terhe alatt haladékta-
lanul eljuttatni. 

2 



A változások nyilvántartása 

Egészen rendben volna eddig a dolog, ha a mun-
kások örökösen ott maradnának, ahová őket beje-
gyezzük. De a munkások nemcsak egy helyről a má-
sikra, hanem egyik városból a másik városba, faluba, 
vagy helységbe költöznek át. Arról kell ennélfogva 
gondoskodni, hogy a nyilvántartás ennek dacára töké-
letes legyen és minden munkásiól bármely időben 
megbízható felvilágosítást adjon. Ezért a jelentkezé-
sek kezelése következőleg történik : 

1. A munkaadó, mikor munkást fogad, vagy 
elbocsájt, mindig elküldi a könyvecskéből kitépett 
lapot a legközelebbi nyilvántartói hivatalhoz. Ez a 
hivatal a beérkezett lap folyószámáról meglátja, hogy 
a munkás, akiről szó van, az ő területén illetékes-e 
vagy más helyen ? A saját területén illetékes mun-
kásra vonatkozó változást feljegyzi a saját törzsköny-
vébe, — a más illetékességi munkások jelentke-
zési lapját pedig folyó számsorrendben egymás mellé 
rakja és hetenként egyszer, vagy esetleg többször 
jelentést tesz a nyilvántartási központnak arról, hogy 
nála ezen és ezen számú helyváltoztatások vannak 
bejelentve, olyan munkásokról, akik más helyeken 
illetékesek. 

2. A központban az így beérkező folyó szá-
mokról tudják már, hogy mely munkásokról van szó. 
A helyváltoztatást itt is pontosan feljegyezhetik és gon-



A munkásosztály kiváltságai 19 

doskodnak arról, hogy minden illetékességi helyen 
nyilvántarthassák a változást. Nevezetesen: 

3. A központ hetenkint egyszer, vagy többször 
megjelenő folyóiratot ad ki, ebben összegyűjti a szá-
mokat és megjelöli, hogy pl. az Aradon illetékes 195 
most Szegeden jelentkezett stb. Ezt a folyóiratot min-
den nyilvántartói hivatal megkapja és a saját szá-
maira vonatkozó adatokat a saját törzskönyvében 
feljegyzi. 

4. Ilyen módon feljegyezhetők lesznek minden 
munkás illetősége helyén: 

a) ha a munkás katonai szolgálatot tölt vagy a 
szolgálatot elhagyta; 

b) ha a munkás önállóságra jutott; 
c) ha a női munkás férjhez ment és többé nem 

foglalkozik munkakönyv alapján; 
d) ha a munkás körözés alatt áll, vagy bün-

tetést szenved; 
e) ha a munkás munka nélkül áll és munkát keres. 
Egyszóval, feljegyezhető minden olyan adat, 

mely a nyilvántartás pontosságáról nyújt tanúságot 
és a munkáskérdés érdekében szükséges. 

2* 



Napszámosok és mezőgazdasági munkások 

A munkakönyv mindenkit feljogosít mindenféle 
munka teljesítésére. Az iparos, ha akarja, mezőgaz-
dasági munkát is vállalhat, a mezőgazdasági munkás 
gyárban vagy ipartelepen is dolgozhatik. Senki a 
munkakönyv miatt * szakmához kötve nincsen. Ellen-
ben a napszámos és a mezőgazdasági munkás, aki 
egy munkában csak néhány napig vagy néhány hétig 
dolgozik, a nyilvántartás szempontjából kivételes ren-
delkezés alá esik, mert ő minden munkaszerződését 
külön bejelenteni nem lesz köteles. A napszámos és 
mezőgazdasági munkás munkaadója csak akkor kö-
teles a munkakönyv másoló lapját a nyilvántartói 
hivatalhoz beküldeni, ha a hozzászerződött napszámos 
vagy munkás más helységből jött és abban a hely-
ségben, ahol most munkát vállal, még bejelentve 
nem volt. Ami természetesen a munkakönyvből mindig 
megállapítható. Ezekre a munkásokra nézve ugyanis 
az csupán a lényeges, hogy tartózkodási helyük 
legyen nyilvántartva, hiszen rendszerint állandó lakó-
helylyel bírnak és nem szükséges, hogy minduntalan 
változó munkaadójuk is nyilvántartásban legyen. 

* Csak a munkakönyv miatt nem köthető szakmához 
senki. Egyéb törvényes rendelkezések vagy szokások azonban 
a szakképzettséget megkövetelhetik. 



A nyilvántartás költségei 

A munkakönyvek és a cselédkönyvek kiállí-
tásáért eddig is díjakat szedtek az ipartestületek, járási 
és városi hatóságok. Ezután is díjakat szednek és ezek 
a díjak fedezik is a kiadásokat, melyek ezzel a nyilván-
tartással járnak. Mindössze az átmenetnél kell vala-
melyes kiadásokról gondoskodni azért, mert talán nem 
volna méltányos, ha a régi munkakönyvek beszedése 
és az újak kiosztása alkalmával az új könyvek kiállí-
tási díjaival a munkásokat terhelnénk. 

Bizonyos, hogy a hatóságok könnyen elviselik a 
szükséges nyomtatványok költségeit, hiszen ma a 
munkásnyilvántartásra több költséget és több munkát 
fordítanak, mint amennyire az áj rendszernél szük-
ségük lesz. 

Az itt ismertetett nyilvántartás rendkívül sok mun-
kától felmenti az ipartestületeket, az iparkamarákat, a 
gazdasági munkásbiztosító pénztárakat, a betegse-
gély ző és balesetbiztosító pénztárakat, főleg a nagy 
gyárakat és ipartelepeket, mert ez a nyilvántartás az 
itt említett intézményeknek kész, pontos, megbízható 
adatokat nyújt és a kölcsönös felvilágosítás-kérésektől 
és adásoktól, a sok fölösleges nyilvántartások vezeté-
sétől felmenti, működésüket pontosabbá és megbíz-
hatóbbakká teszi. 

A nyilvántartási központ költségeit részint 
a nyomtatványok előállításából keletkező haszon, 
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részint a kiadandó folyóirat jövedelme bőségesen 
fedezi. 

Ellenben ebből a nyilvántartási rendből olyan 
alapot is lehetne teremteni, mely a munkásvédelem 
teljesítésére szükséges kiadások fedezésére nyújtana 
bőséges anyagi erőket. Nevezetesen: 

A munkaadók, ugyebár, ezen rend értelmében 
kötelesek lesznek minden belépésről és minden kilé-
pésről jelentést tenni a nyilvántartásnak úgy, hogy 
a munkakönyvecskékből kiszakítanak egy lapot és azt 
megfelelő postabélyeggel ellátva, valamelyik levél-
szekrénybe dobják. 

Ha azt mondanánk, hogy minden helységben 
egy automatát állítunk fel, mely az ilyen bejelen-
téseket a portófillérek bedobása után elfogadná és 
azok beérkezéséről térítvényt adna, a jelentkezés 
pontosabb, biztosabb és ellenőrizhetőbb volna és a 
portófillérek címén naponkint, az egész országban igen 
jelentékeny tőkét lehetne a munkásvédelmi alap javára 
összegyűjteni. Erről az alapról még bővebben óhajtok 
beszélni, egyelőre ezzel a gondolattal itt nem óhajtom 
zavarni a nyilvántartás teknikájának ismertetését.* 

* A kerületi betegsegélyző pénztárak is vezetnek nyilván-
tartást a munkásokról. Ez a nyilvántartás különösen azokat az 
ipari munkásokat karolja fel, akik baleset elleni biztosításra 
vannak kötelezve. Ezekről a munkásokról a kerületi pénztárak 
központja tudna valamelyes felvilágosítást adni, mert ott felje-
gyeznek minden kilépést és minden belépést; de ez a nyilván-
tartás végtelenül nehézkes, a telepeknek is, a kerületi pénztá-
raknak is annyi munkát ad, hogy alig győzik és így költséges 
is meg jelentéktelen is, mert hiányzik belőle az illetékességi 
helyeken való feljegyzések pontossága és mert a munkásoknak 
csak egy jelentéktelen kis részét képes felkarolni. Az összes 
munkások pontos nyilvántartása csak az itt vázolt rendszer 
mellett lehetséges. 



A munkásközvetítés ] 

A nyilvántartás terve kerek, nem hézagos. 
Egyetlen föltétele, hogy a munkaadók a kilépésekről 
és belépésekről való bejelentési kötelességüknek pon-
tosan eleget tegyenek. Az ezzel járó dolog nem 
fáradságos, egyszerű és kényelmes és fölmenti a mun-
kaadót sok olyan terhes kötelesség alul, melyet a régi 
rendben teljesítenie kellett. 

Nem kétséges, hogy minden munkaadó szívesen 
és könnyen teljesíti ezt a reá rótt csekély kötelessé-
get, különösen ha megértetjük vele, hogy milyen fon-
tos érdeke neki, hogy pontos legyen. 

Nagy előnye az ismertetett nyilvántartási rend-
szernek még az is, hogy ha véletlenül megtörténik, 
hogy sem a munkaadó, sem a munkás írni nem tudnak, 
sem olyan ember közelükben nincs, aki írni tudna, 
— és ez okból a könyvecskéből kitéphető bejelentési 
lapot minden feljegyzés nélkül juttatják el a nyilván-
tartási hivatalhoz, — a nyilvántartás pontossága e 
miatt sem szenved hátrányt, mert a bejelentési lapon 
levő folyó szám minden felvilágosítást megad. 

Rendkívül fokozná az egész rendszer érté-
kességét, ha minden munkás saját, hatóságilag hite-
lesített arcképét is elhelyezné a saját, munkakönyvé-
ben, mely erre a célra is alkalmas helyet foglal 
magában. A munkásokat ilyen arcképek beszerzésére 
törvényesen kényszeríteni nem lehet, ellenben való-
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szinű, hogy sok munkás talán hiúságból is, sok 
munkás egyenesen céltudatos komolyságból, arc-
képpel fogja ellátni igazolványát, mert bizonyos, hogy 
munkakeresés közben bizalmat keltő lesz az arc-
képpel is ellátott munkás-igazolvány, a munkaadó 
szívesebben fogadja és fizeti azt a munkást, akiről 
teljes bizonyossággal tudja, hogy tényleg a saját 
igazolványával és nem esetleg rossz úton szerzett 
igazolvánnyal jelentkezett. Megjegyzendő, hogy a 
nyilvántartás rendkivül gyorsan kideriti azt, ha valaki 
hamis, vagy mástól lopott munkásigazolvánnyal 
ténfereg az országban, mert az illetékes járásokban 
már a legelső jelentkezésnél nyomban megtudják, 
hogy rendellenesség történt és a visszaélést rögtön 
kinyomozhatják. 

Minthogy a nyilvántartás mindenképpen töké-
letes, — a munkásközvetítő intézmények dolgát 
rendkivül könnyűvé teszi. A munkásközvetítő — 
mely a nyilvántartástól teljesen függetlenül végezheti 
kötelességét — a különböző foglalkozások és szak-
mák sorrendjében veszi át a nyilvántartás anyagát. 
A kőműveseknek, az ácsoknak, a nyomdászoknak 
vagy az asztalosoknak külön-külön osztályt nyit a 
munkásközvetítés és mivel minden osztály a saját 
embereinek folyó számát feljegyzi, — a munkás-
nyilvántartás által kiadandó folyóiratból minden 
alkalommal megállapíthatja, hogy: 

1. hány szakmabeli munkás maradt munka 
nélkül? 

2. névszerint is, kik ezek a munkások? 
3. egyenkint is hol tartózkodnak és hogy 

eddig is milyen munkabér mellett voltak foglalko-
zásban ? 

Ha a munkásközvetítő-intézmény ezeket állán-



sok 
arc-

tiogy 
arc-

aadó 
kiről 
saját 
rzett 
y a 
alaki 
nyal 
íban 
iják, 
gtön 

;öké-
)lgát 
) — 
zheti 
izak-
igát. 
rnak 
it a 
saját 
Lkás-
iden 

inka 

A munkásosztály kiváltságai 30 

dóan tudhatja, könnyű lesz a közvetítés, pontos és 
tökéletes.* 

Az emiitett nyilvántartási folyóirat ugyanis kö-
zölni fogja a kilépéseket és a belépéseket. Számokkal 
jelzi, hogy 160., 506., 49., 90. stb. kiléptek. Ha ugyan-
ezen számok a belépések között nem fordulnak eló', 
akkor ezek munkanélkül maradtak. 

Minthogy pedig úgy a központban mint a vidé-
ken a munkakönyvek számai alapján nyomban meg 
lehet tudni a munkásra vonatkozó minden adatot, az 
elhelyezés nagyon könnyű és nagyon egyszerű lesz. 

Hasonlóképpen egyszerű és könnyű a beteg-
segélyző pénztárak és más munkásintézmények ügy-
kezelése is. 

A munkaadók nem lesznek kénytelenek mun-

* Törökkanizsai Schulpe György 1898-ban törvényja-
vaslatot nyújtott be a belügyminiszterhez, melyet utóbb a ke-
reskedelemügyi miniszterhez tettek át. E javaslat szerint: „Min-
den önkormányzatú város polgármestere és minden megye al-
ispánja, valamint a kereskedelmi és iparkamarák, nemkülönben 
a belügyminiszter, nyilvántartják az illető város, megye, illetve 
az országban lakó munkásokat, vagyis azokat, kik kézi munká-
ból élnek, de nem szolgálatban álló cselédek s az illető község-
ben rendszerint tartózkodnak." 

Ebből a javaslatból törvény nem lett, ellenben 1902-ben 
a kereskedelemügyi kormány évi jelentésében már olvasható, 
hogy a kereskedelemügyi minisztérium bizonyos előmun-
kálatokat befejezett, sőt tárgyalásokat indított meg a kamarák-
kal és törvényhatóságokkal avégből, hogy 11 vidéki munka-
közvetítő intézet felállíttassák. 

A kidolgozott tervek szerint az intézetek fentartási költ-
ségeit a város, az állam és a kereskedelmi és iparkamarák 
egyenlő arányban viselnék. A felszerelés költségeit egészen az ál-
lam viselné. Az intézményeket egészen a budapesti közvetítő 
mintájára szerveznék". 

Pozsonyban és Temesvárott tényleg létesült is két ilyen 
vidéki intézet. 
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kásáik nyilvántartásai miatt elviselhetetlen irodai 
munkát végeztetni, hanem egyszerűen feljegyzik egy 
nyomtatványra, hogy 115., 1260., 84. és 19. számú 
munkásaimért a betegsegélyezésből reám eső díj fejé-
ben . . . koronát, a munkásra eső díj fejében . . . ko-
ronát befizetek. 

A betegsegélyző pénztárnál ezekről a számokról 
mindent megtudnak; nemcsak azt tudják meg, hogy 
melyik munkásért fizettek ezúttal díjat, hanem azt is, 
hogy melyikért nem fizettek és hogy ezek díja miért 
maradt el? 
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azt is, Az új ipartörvénytervezetnek a munkásnyilván-
miérl tartásra vonatkozó rendelkezései a következők: 

311. §. (L. 101. §. és 100. §.) A munkakönyvet 
az az iparhatóság állítja ki, melynél a munkaviszony 
bejelentendő. (318. §.) 

Munkakönyv annak adandó: 
a) aki iparhatósági bizonyítványnyal igazolja, 

hogy tanulóidejét befejezte; 
b) aki tizenötödik életévét betöltötte és a keres-

kedelmi miniszter által kijelölt ipariskolát végzett, vagy 
igazolja azt, hogy iparosnál mint segéd munkára fel-
vétetik ; 

c) aki igazolja, hogy gyárban mint munkás fel-
vétetik. 

A munkakönyvet és annak másodlatait az ipar-
hatóság bélyegmentesen állítja ki,* a kiállításáért az 
alapszabályokban megállapítandó díjat szedhet, mely 
azonban negyven fillérnél több nem lehet. 

312. §. (Új.) Tizennyolcadik életévét még be nem 
töltött kiskorúnak munkakönyv csak a szülő, vagy 
gyám hozzájárulásával állítható ki. Az iparhatóság 
azonban a munkakönyvet saját belátása szerint a 
szülő vagy gyám hozzájárulása nélkül is kiállíthatja, 
ha a hozzájárulás a kiskorú személyén kívül fekvő 
okból meg nem szerezhető, vagy ha az atya, vagy a 

311. §-hoz. * Eddig a munkakönyv 30 filléres bélyeg-
gel volt ellátva. 



- gsss 

Palócz László 

gyám azt alapos ok nélkül és a kiskorú hátrányára 
tagadja meg.* 

Népiskolai oktatási kötelezettség alá eső kis-
korúak részére munkakönyv nem állítható ki. 

313. §. (Új.) Férjes nőnek a férj hozzájárulása 
nélkül is adható munkakönyv.* Ha azonban a fele-
ségével együtt élő, őt eltartani képes férj a munka-
könyv kiállítása ellen tiltakozik, vagy a munkakönyv 
visszavonását utólag kéri, az iparhatóság a férj és 
a nő, s a mennyiben ez utóbbi munkában van, egy-
szersmind a munkaadó meghallgatása mellett, a mun-
kakönyv kiadása, illetőleg visszavonása [fölött saját be-
látása szerint határoz. 

314. §. (Új.) A munkakönyvnek tartalmaznia kell: 
a munkás nevét, születési helyét és idejét, illető-
ségét, — kiskorúnál a törvényes képviselő nevét és 
illetőségét is, családi állapotát, foglalkozását, alá-
írását, a munkakönyv kiállításának keltét, a kiállító 
hatóság pecsétjét és aláírását, továbbá a be- és ki-
lépéseknek és a munkakörnek, melyre az alkalma-
zás történik, feltüntetésére szolgáló rovatokat. 

A munkakönyv az alkalmazottak biztosításából 
folyó jogainak igazolására szükséges tagsági igazolvá-
nyul is szolgál. Ezért a munkakönyv mindazoknak az 
adatoknak feltüntetésére alkalmas rovatokkal is ellá-
tandó, melyek az alkalmazottak biztosításából folyó 
jogainak és kötelességeinek igazolására szükségesek. 
Annak az alkalmazottnak, akinek ilyen munkakönyve 
van, a munkásbiztosításból folyó jogainak és igényei-
nek érvényesíthetése céljából másféle tagsági igazol-
ványra szüksége nincs. 

312. és 313. §-okhoz. * Eddig a gyám hozzájárulását nem 
volt szükséges igazolni a munkakönyv kiváltásánál. A régi tör-
vény 101. §-ának indokolása erre vonatkozóan így szólt : „A 
munkakönyvek kiadásánál az elv az. hogy mindazok számára, 
akik nem esnek többé a tanonc fogalma alá, munkakönyv min-
den megfontolás nélkül kiadható. Ki kellett mondani ezt az elvet 
épen fejletlen iparviszonyaink közepette, a midőn egyes nagyobb 
vállalkozók gyakran azon kényszerhelyzetbe jutnak, hogy kül-
földről tömegesen, vagy nagyobb csoportokban segédeket ho-
zatnak." 
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A kereskedelemügyi miniszter a munkakönyvek 
alakjára és az ezek kiállításánál követendő eljárásra 
vonatkozó részletesebb szabályokat rendeleti úton álla-
pítja meg. 

315. §. (L. 102. §.) A hatóság az általa kiállított 
munkakönyvekről nyilvántartást vezet. E nyilvántar-
tásba felveendők: a munkás neve, születési helye 
és ideje, illetősége, — kiskorúnál a törvényes képvi-
selő neve és illetősége is, — foglalkozása és a mun-
kakönyv kiállításának kelte. 

A nyilvántartás folyószám szerint vezetendő és 
a folyószám a kiállított munkakönyvre is feljegyzendő. 

316. §. (L. 103. §. és 104. §.) A munkaadó a mun-
kába lépés alkalmával az alkalmazottól a munkaköny-
vet átvenni és az átvételről kivánatra elismervényt 
adni tartozik. Köteles továbbá a munkaadó a mun-
kakönyvet a munkaviszony tartama alatt megőrizni 
és abba, úgy a munkába lépéskor és az abból való 
kilépéskor, mint a munkaviszony tartama alatt, ha 
az alkalmazás feltételei tekintetében változások állottak 
be, a vonatkozó rovatokat azonnal és pontosan ki-
tölteni. 

A munkakönyvbe a bejegyzések tintával Íran-
dók és a munkaadónak, vagy erre felhatalmazott helyet-
tesének sajátkezű aláírásával hitelesítendők. 

A munkakönyvbe az alkalmazott erkölcsi maga-
viseletére, vagy munkájának minősítésére vonatkozó 
feljegyzéseket és jelzéseket bevezetni nem szabad. 

Az alkalmazott a munkakönyvön kivül, a 324. 
§-ban megállapított eset kivételével, a munkaadótól 
semmi más bizonyítványt nem követelhet. 

317. §. (Új.) Azok a munkaadók, akik üzletük-
ben, műhelyükben, vagy vállalatukban rendszerint 
ötnél több olyan alkalmazottat foglalkoztatnak, akik-
nek munkaviszonya a törvény rendelkezései szerint 
bírálandó el, alkalmazottaikról rendes nyilvántartást 
{munkás- és bérjegyzék) tartoznak vezetni.* 

317. §-hoz. * Eddig ez a kötelezettség a r. t. 112. §-ában 
csupán a gyárvállalatokra vonatkozóan volt előírva. Most az öt 
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E nyilvántartásba felveendők: az alkalmazott 
neve, születési helye és ideje, illetősége, kiskorúnál 
a törvényes képviselő neve és illetősége is, — családi 
állapota, foglalkozása, belépésének időpontja, az alkal-
mazottnak pénzben és természetben biztosított járan-
dóságok (fizetés, illetve bér, lakbér, természetben való 
szolgáltatások, pótlékok, osztalékok stb.), a munka-
viszony tartama alatt az alkalmazás minőségében és 
az alkalmazottnak biztosított járandóságokban beállott 
változások, végül a kilépés időpontja. 

Azokról a munkásokról, kik nem a munkaadó 
telep helyén, hanem saját lakásukon, vagy műhe-
lyükben dolgoznak, az e szakasz második bekezdésé-
ben felsorolt adatokon kívül munkahelyüknek is meg-
jelölésével, külön nyilvántartás vezetendő. 

A munkaadó e nyilvántartásokat,* valamint az 
őrizetében levő munkakönyveket az iparhatóság-
nak és az iparfelügyelőnek kivánatra bármikor elő-
mutatni tartozik. 

318. §. (L. 103. és 106. §.) A munkaadó köteles 
minden munkakönyvvel ellátott alkalmazottjának (311. 
§.) munkába lépését és a munkából való kilépését,** 
a munkakönyv felmutatása mellett, nyolc nap alatt 
az iparhatóságnál bejelenteni. 

Az iparhatóság minden egyes bejelentés alkal-
mával a munkakönyvekbe tett bejegyzéseket meg-
vizsgálja, s a mennyiben e bejegyzések hiányosak, 
a törvénynek vagy a valóságnak nem felelnek meg, 
azok pótlását, illetve helyesbítését az alkalmazott 
kívánságára és hivatalból is elrendelni tartozik. 

Ha a bejegyzések ellen kifogás nincs, az iparha-

alkalmazottnál többel rendelkező kis- és középipar is be van 
vonva e rendelkezés alá, mely különben nem új teher, mert a 
munkásbiztosítás nyilvántartása szempontjából is elő van írva e 
kötelesség. 

* Kérdés, meddig köteles a munkaadó e nyilvántartásokat 
megőrizni, mert ez fontos. 

318. §-hoz. ** Ezelőtt két hét volt a bejelentés terminusa. E 
szakasz további intézkedései a gyakorlatban érvényesültek, noha 
a törvénybe nem voltak felvéve. 
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tóság azok helyességét aláírásával és pecsétjével hite-
lesíti, s a munkakönyvet, a megfelelő adatoknak saját 
nyilvántartásába (319. §.) történt áthelyezése után, a 
munkába lépéskor a munkaadónak, a munkából tör-
tént kilépéskor pedig az alkalmazottnak kiadja. 

319. §. (L. 190. §.) Az iparhatóság a területén 
alkalmazott és a 318. §. alapján bejelentett munká-
sokról nyilvántartást vezet. E nyilvántartásba felve-
endők : az alkalmazott neve, születési helye és ideje, 
illetősége, — kiskorúaknál a törvényes képviselő neve 
és illetősége is — családi állapota, foglalkozása, a 
munkakönyv folyószáma és annak a hatóságnak meg-
nevezése, mely a munkakönyvet kiállította, ha továbbá 
a munkás közvetlenül megelőzőleg más iparhatóság 
területén állott alkalmazásban, ennek az iparható-
ságnak megnevezése és ez iparhatóság legutolsó 
bejegyzésének száma és kelte, a munkaadó neve, telep-
helye és foglalkozása, a munkába való be és az abból 
való kilépés napja, végül, ha az alkalmazott más ipar-
hatóság területére költözik, ez utóbbitól nyert értesülés 
alapján az alkalmazott későbbi tartózkodási helye és 
iparhatósága. 

Ha az alkalmazott megelőzőleg más iparhatóság 
területén dolgozott, a munkába lépésről a bejegyzést 
foganatosító iparhatóság az előbbi iparhatóságot, a 
munkakönyvbe ott történt utolsó bejegyzés számának 
és keltének közlése mellett, feljegyzés végett azonnal 
értesíteni tartozik. 

320. §. (L. 107. §). Ha az alkalmazott munka-
viszonyában betegség miatt, vagy más okból megsza-
kítás állott be, ezt az iparhatóság, ha az alkalmazott 
kivánja és a munkaszünetelés okát igazolja, a munka-
könyvbe följegyezni tartozik. 

321. §. (L. 105. §.) Ha a munkakönyv annak 
az iparhatóságnak területén, mely abba a legutolsó 
bejegyzést tette, használhatlanná válik, elvész vagy 
megsemmisül, az iparhatóság a munkaadó, illetve az 
alkalmazott bejelentésére, vizsgálat, szükség esetében 
köröztetés és a használhatlanná válás, elveszés, meg-
semmisülés kétségtelen megállapítása után új munka-
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könyvet állít ki, melyre feljegyzi az eredeti munka-
könyv számát és azt, hogy az „Másodlat". Ha pedig 
az alkalmazott már más iparhatóság területén tartóz-
kodik, ez utóbbi az eset megvizsgálása és a munka-
könyv szükség esetén való köröztetése, a használ-
hatlanná válás, elveszés, megsemmisülés kétségtelen 
megállapítása után a „Másodlat" kiállítása végett az 
iparhatóságot keresi meg, mely az eredeti munka-
könyvbe a legutolsó bejegyzést tette. 

Az iparhatóság az alkalmazottnak a használ-
hatlanná válás, elveszés, megsemmisülés megtör-
tént t. bejelentéséről igazolványt ad, mely addig, 
míg a „Másodlat" kiállítható, munkakönyv gyanánt 
szolgál. 

Ha a munkás időközben más munkaadóhoz szerző-
dött, az előbbi munkaadó által az igazolványra vezetett 
adatokat az iparhatóság tartozik a másodlatba beve-
zetni. 

Ha a munkakönyv megtelt, az alkalmazott tar-
tózkodási helye szerint illetékes iparhatóság új munka-
könyvet állít ki és benne megjegyzi, hogy ez az előb-
binek folytatása. A megtelt, vagy használhatlanná 
vált, úgyszintén az elveszett, de később megtalált 
munkakönyv hatóságilag lezárandó és az alkalmazott-
nak kiadandó.* 

322. §. (Új.) Ha a munkakönyv a munkaadónál 
vált használhatlanná, vagy veszett el, illetőleg sem-
misült meg vagy ha a munkaadó tilos feljegyzéseket 
vagy jelzéseket vezetett a munkakönyvre vagy a 
munkakönyvbe, a másodlat kiállítása a munkaadó 
költségére történik. 

323. §. (Új.) Az alkalmazottnak a munkából való 
kilépése esetén a munkakönyv visszatartásának még 
akkor sincs helye, ha a kilépés törvény- vagy szerző-

321. §-hoz. * Eddig a másodlat kiállításának alapjául szol-
gáló megtelt, vagy használhatatlanná vált munkakönyvet az 
iparhatóság egy évig megőrizte. 
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désellenesen történt, vagy ha az alkalmazott abba 
bele is egyezik.* 

324. §. (L. 108. §.) Ha az alkalmazott a munkavi-
szony törvény, illetve szerződés szerint való megszű-
nésénél a munkaviszony tartama alatt más munka-
adónál munkát keresni vagy más munkaadóval szer-
ződni kiván, vagy ha a munkaadó a munkaviszony 
törvény, illetve szerződés szerint való megszűntét a 
megszűnéstől számított negyvennyolc óra alatt az 
iparhatóságnál nem jelenti be, a munkaadó az alkal-
mazott kivánságára bélyegmentes alkalmaztatási bizo-
nyítványt köteles adni, melyben a munkaviszony 
kezdetének és megszűnésének időpontja, valamint 
az alkalmazott foglalkozása és az a körülmény, hogy 
az alkalmazottnak munkakönyve van, feltüntetendő. 

E bizonyítvány miként való kiállítására nézve 
a 316. §. harmadik bekezdése szintén irányadó. 

325. §. (Új.) A munkaadó, aki a munkakönyvbe 
törvényszerű bejegyzéseket (316. §.) megtenni, vagy 
a munkakönyvet idejében (318. és 323. §§.) kiszol-
gáltatni vonakodik, vagy tilos feljegyzéseket vagy 

223. §-hoz. * E tekintetben eddig a következő, részben 
ellentétes elvi határozatok voltak érvényben : Ha a munkaadó 
a munkakönyvet és a segéd irományait követelése biztosításául 
kölcsönös megegyezés alapján tartja vissza, ily esetben sem az 
iparhatóság, sem a rendőrség közbelépésének helye nincs, hanem 
a segéd irományainak visszaadását csak a rendes biró rendelheti 
el. (24.746/1885. F. J. K.) 

A törvény 106. §-ának ama rendelkezéséből, mely szerint 
a munkából kilépéskor az iparos a munkakönyvet a kilépő segéd-
nek átadni tartozik, önként következik az, hogy bármi okból 
is szűnjék meg a munkaviszony, a munkaadónak nincs joga a 
munkakönyvet visszatartani, mi különben természetes folyománya 
annak, hogy munkabizonyítványok, tehát a munkakönyv is azon 
személynél kell, hogy legyenek, aki magát azokkal nemcsak saját 
érdekében, de a kellő rend fentartása céljából is igazolni tartozik. 
Ezen általános elv alól kivételnek csak az ipartörvény 159. §-ában 
körülirt esetben van helye, vagyis akkor, midőn a munkakönyv 
hátrahagyásával, a munkájából jogtalanul kilépő segéd vagy 
gyári munkás az iparhatóság által visszahozatik és kötelességé-
nek teljesítésére szorittatik. (84.80411900. K. M.) Ez esetben a 
munkából jogtalanul kilépő segéd munkakönyvét, a munkaadó 
a segéd visszavezettetését elrendelő iparhatósági határozatban 
kitett teljesítési határidőig visszatarthatja. (72.076jl90. K. M.) 

3 
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jeleket vezet a munkakönyvbe (316. §. 3. bek.) végül 
az a munkaadó, aki az alkalmazottnak a 324. §. 
szerint az alkalmaztatási bizonyítványt nem adja ki, 
vagy abba tilos följegyzéseket vagy jeleket vezet be, 
az alkalmazottnak kártérítéssel tartozik. Az alkal-
mazottnak ez a kártérítési igénye azonban érvénye-
síthetésétől számított három hónap alatt elévül. 

326. §. (Új.) Az iparhatóság minden egyes nála 
bejelentett alkalmazottnak munkába lépéséró'l és a mun-
kából történt kilépésről, ideértve az e törvény XVI. 
fejezete alá tartozó iparos- (kereskedő-) tanulókat is, 
a kerületi munkásbiztosító pénztárt az e pénztár által 
rendelkezésére bocsátott űrlapokon három nap alatt 
értesíteni tartozik. 

Ez űrlapokon közölni kell a pénztárral mind-
azokat az adatokat is, melyeket a munkaadó a munka-
könyv megfelelő rovataiba az alkalmazott biztosí-
tására vonatkozólag bejegyzett. (314 §.). 

* 

Ezeket a tervbe vett törvényes intézkedéseket 
azért jegyeztem itt fel, hogy bizonyos összehasonlí-
tásnak legyen helye. Az új nyilvántartási rendszer 
nem hagyja figyelmen kivül azokat az alapelveket, 
melyek ezen tervbe vett törvényes intézkedésben 
kifejezésre jutnak; de a munkakönyv jelentőségét 
érthetőbbé teszi, kezelését sok komplikációtól mente-
síti, a munkás-nyilvántartás igazi céljával szorosab-
ban összekapcsolja. 



Erősek és gyengék 

Abból a gondolatból indultam ki, hogy a mun-
kást aggodalommal tölti el az, hogy mi történik vele, 
ha munka nélkül marad? Állítom, hogy ez a leg-
főbb oka annak, hogy a munkásnép szervezkedett 
és a szakszervezetek erejét és hatalmát megterem-
tette. Ám természetesen egyéb okok is vannak, me-
lyek a szervezkedés gondolatát népszerűvé tették 
és ezek között kétségtelenül első a bérharcok gon-
dolata. A munkabéreket emelni és a munkaidőt le-
szállítani mindenki szívesen akarja és ez a gon-
dolat Magyarországon még ma is elég népszerű. A 
munkások anyagi áldozatot hoznak egyrészt azért, 
mert azt hiszik, hogy míg munkában leszünk, több 
lesz a keresetünk, mint eddig volt, másrészt, ha 
munkanélkül maradunk, nem leszünk elhagyatottak, 
mert segít bennünket a szakszervezet. 

A művelt szociálisták azonban már ma más 
jelentőséget tulajdonítanak a bérharcnak, mint a múlt-
ban. Belátták, hogy: 

1. A munkaidő, mely az örökös bérharcokkal 
eltelik, soha meg nem térülő nemzetgazdasági vesz-
teség.* 

* Sok esetben elkerültettek a sztrájkok. 1906-ban Német-
országban 8543 esetben állíttattak fel a munkások vagy a mun-
kaadók részéről követelések. Visszavonatott ezek közül 110, a 
fenmaradó 8433 esetből 4558 (54'l°|oJ békésen intéztetett el, 

3* 
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2. Belátták, hogy az olyan bérharc, mely min-
denkinek egyformán magas bért és kevés munka-
időt juttat, általános drágaságot okoz és ezzel meg-
hiusítja a küzdelem eredményét. Mit ér az, ha a 
kiküzdött magas bérért annyi eleséget sem vásárol-
hatunk amennyit a régi alacsony bérért is kaptunk ? 

3. Belátták, hogy a gazdasági életben verseny 
nélkül maradni nem szabad, mert ha az erősek és a 
gyengék egyforma bér mellett dolgoznak, akkor nem 
lehetnek a gyengékből utóbb erős munkások; ellen-
ben az erős munkások is gyengékké válnak. 

4. Végül belátták, hogy az önállóságra való 
törekvés kipusztul a munkásnép lelkéből, ha a kis 
ember elpusztítására törekszünk — holott a legneme-
sebb cél mégis csak az, hogy a tehetség érvényesü-

míg 3873 (45"9°:o) esetben a sztrájkra vagy kizárásra került a 
sor. Ezen számokból az látszik, hogy körülbelül megfeleződtek 
a sztrájkkal a békésen elintézett követelések. Ha azonban a 
sztrájkok kiterjedtségét, azaz a benne résztvevő egyének szá-
mát tekintjük, egész más képet kapunk. Az összes mozgalmak-
ban érdekelve volt 1,260.571 személy, ezek közül sztrájkba lé-
pett vagy kizáratott összesen 316.042, az összes érdekelt sze-
mélyek 25°|o-a. Míg a többi háromnegyedrész tárgyalások útján 
ért el eredményeket. Ezen 25°|o segélyezésére 13,297.862 márka 
volt szükséges, míg az a háromnegyedrész, mely békés úton kö-
tött kollektív szerződést, csak 50.000 márkát költött el. Az összes 
elért eredmények a következő képet mutatják: Sztrájk nélkül 
elért 255.534 személy heti 928.804 óra munkaidőrövidítést és 
491.878 személy heti 852.389 márka munkabérjavitást; sztrájk 
útján pedig 75.646 személy 289.882 órai munkaidőröviditést és 
154.253 személy 359.506 márka béremelést ért el hetenként. 
Ami már most az elért eredmények értékét illeti, az előbbi 
számok azt mutatják, hogy sztrájk útján valamivel többet értek 
ugyan el, de figyelembe vesszük a sztrájkok következtében el-
vesztett munkanapokat, akkor ez a többlet eltűnik. A sztráj-
kolók segélyezésére elköltött 13,000.000 márka azonban hatal-
mas összeg. (Peidl Gyula szociálista kongresszusi beszédéből.) 
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letlenül ne maradjon, a munkás, ha ügyes, szorgal-
mas és takarékos, bizonyos önállóságra törekedhessen. 

Ezek alapján a szociális mozgalom ma már arra 
törekszik, hogy a munka órák szerint honoráltas-
sék. Aki akar, sokat dolgozik, aki akar, keveset dol-
gozik. A munkaidőt senki ne szabályozza, e tekin-
tetben legyen mindenkinek teljes szabadsága. A bér, 
bizonyos minimum fentartása mellett, mégis csak az 
egyéni képességekhez alkalmazkodjék. 

Ez a modern felfogás rövid idő alatt hozzánk 
is eljut, mert a művelt államok szociálistái máris 
rossz szemmel nézik a magyarországi ferde állapo-
tokat és sok tekintetben nem azonosítják magukat a 
magyar elvtársakkal. 

Arra a társadalmi forrongásra, melyet az új 
áramlat teremt, legyünk elkészülve és ha lehet, tegyük 
tökéletessé munkásvédelmi intézményeinket. 
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A szervezetek és az állam 

Ismételjük, hogy a magyar munkás minden es-
hetőséggel szemben biztosíthatja magát, ha akarja, 
— mert betegsége esetén gyógykezelést és segélyt 
kaphat, ha baleset éri, kártérítésre van igénye, öreg-
ségére, munkaképtelenségére nyugdíjat kaphat, sőt 
halála esetére is gondoskodhatik családjáról, csak ép-
pen arra az időre marad támasz nélkül, ha egész-
séges ugyan, de foglalkozást nem talál. 

Ez az egyetlen eshetőség tönkre teszi az összes 
többi gyámkodásnak a jelentőségét. Hiszen, ha munka 
nélkül vagyok, nyomorba jutok, közsegélyre szorulok, 
nem fizethetem a biztosítási, betegsegélyezési díja-
kat és elvesztettem régi befizetéseimet, halomra dől 
minden reménységem. 

Ez idő szerint a szakszervezetek adnak bizo-
nyos ideig segélyt a munka nélkül maradottaknak. 
Említettük már, hogy az a segítség csak fél munka, 
fél segítség, rosszabb, mintha semmi sem volna, mert 
a munkást kecsegteti, elbizakodottá, elkapatottá teszi 
és végül sok esetben a legvégzetesebb útra sodorja. 
A gondoskodásnak ezt a befejező módját ennélfogva 
az államnak vagy a társadalomnak kell magára vál-
lalni. Vállalhatja az állam is, meg a társadalom is, 
mert teherrel nem jár. 

Ha elkészült az a munkásnyilvántartás, mely-
ről e munka elején részletes ismertetést adtunk, 
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akkor — mint jeleztük is — a munkásközvetítés 
egészen hiánytalan, egészen tökéletes lehet. Ha a 
munkásközvetítés hiánytalan, tökéletes lesz, nagyon 
kevés olyan munkás maiad, aki ideig-óráig való 
segítségre szorul. 

A munkások összesége, az állam és a társada-
lom támogatásával aránylag igen csekély, vélemé-
nyem szerint éppen semmi áldozatot sem fog hozni 
azért, hogy a segélykiosztással az ország munkás-
védelmi intézményeit teljessé tegye. 

A segélyezésnek olyannak kell lenni, hogy ezt 
a munkás pirulás nélkül elfogadhassa és hogy a 
munkást képessé tegye arra, hogy a munkahiány ideje 
alatt összes biztosítási díjfizetési kötelezettségeinek 
is eleget tudjon tenni; de mindenesetre addig tartson, 
míg a munkaközvetítés a munkásnak újabb kere-
setet, újabb rendszeres foglalkozást nem juttat. 

Nem szükséges nagy pszihológiai tanulmányokat 
tenni, tudjuk, hogy az ilyen teljes segítség vissza-
élésekre is adhat alkalmat. Vannak dologkerülők, 
összeférhetetlen egyének, korhelyek, züllöttek, ügyet-
lenek és olyanok, akik mesterségükben nem tudtak 
elég gyakorlatot szerezni. Ezekre nézve természe-
tesen humánus rendszabályokat kell megállapítani. 
Ezen rendszabályok között, mint legvégső konzek-
vencia előttünk áll az a társadalmi törvény, hogy a 
tűrhetetlen, kicsapangó, züllött és dologkerülő ember 
sorsáról sem az állam, sem a társadalom gondoskodni 
nem köteles. A társadalmi rend megbontását kri-
minális úton kell megtorolni. Az ok nélkül csavargó 
egyének ma is rendőri felügyelet alatt állanak, eze-
ket a munkásvédelem oltalomba fogadni nem akarja. 
Ellenben az önhibáján kivül foglalkozás nélkül ma-
radó munkás sorsa még az esetben is közfigyelmet 



40 Palócz László 

érdemel, ha az illető kissé ügyetlen, járatlan a mes-
terségében, ha az erősekkel való versenyt felvenni 
nem tudja. Senkit elbukni nem engedünk, az elbukot-
takat is felemelni igyekszünk, — ez az intézmény 
mottója. 

Az államnak nincs szüksége arra, hogy bele-
avatkozzék a szervezetek dolgába. Azt az alapot, mely 
a foglalkozás nélkül maradó munkások segítségére 
szükséges, nem lesz nehéz előteremteni, mert a mun-
kásközvetítés teljessége mellett igen kevés lesz a se-
gítségre szorult egyének száma. 



A statisztika, mely a munkásokról beszámol, még 
ma is meglehetősen hiányos. Az 1900-ik évben meg-
ejtett népszámlálási adatok szerint például mindössze 
546.095 ipari és gyári munkás van összeírva, holott 
1902-ben már az összes betegsegélyző pénztárakba 
640.780 ipari és gyári munkás volt beiratkozva. Ezek 
figyelembe vétele után valószínű, hogy Magyaror-
szágon az ipari és gyári munkások száma legalább 
is 700.000-re tehető* 

A napszámosok száma, azoké, akik semmiféle 
külön szakmához nem tartoznak, ugyancsak az 1900. 
évi népszámlálási adatok szerint, Magyarország és 
Fiume területén 278.662. 

A házi cselédek száma 363.217. 
A gazdasági cselédek száma az 1904-ik évben ké-

szült számlálási adatok alapján 208.964. 
Ugyanezen statisztika szerint azon mezőgaz-

dasági munkások száma, akik 2 holdnál kisebb földbir-
tokkal vagy házzal birnak, vagy egyáltalán semmi-
féle ingatlan vagyonuk nincsen 647.946. 

A 2—5 kat. holdnyi földbirtokkal biró mezőgaz-
dasági munkások száma 197.570. 
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Hány munkás van az országban? 

* Géber Antal az összes ipari kereső népesség számát 
legújabban 900.000-re becsüli. 



Ezek szerint tehát 

Ezzel szemben kerestek: 
2. 37.837 férfi és 5.375 női, összesen 43.212 

munkást. 
Elhelyezni azonban nem lehetett, csak: 

3. 28.709 férfi és 3.951 női, összesen 32.660 
munkást. 

Ha ezeknek a számoknak hinni lehet, akkor 

Palócz László 

1. Az iparosok és gyári munkások száma . 700.000 
2. A napszámosok száma 278.662 
3. A házi cselédek száma 363.217 
4. A gazdasági cselédek száma . . . . 208.964 
5. A gazdasági munkások száma . . . . 845.516 

Összesen . 2,396.359 
Ennyi volna tehát azoknak a munkásoknak a 

száma, akikről a munkásvédelmi intézményeknek gon-
doskodni kellene. Ezek természetesen valamennyien 
keresők és a gondoskodásnak, melyről szólunk, olyan 
arányúnak kellene lenni, hogy az abban rejlő jóté-
konyság ezen munkások eltartottjaira, zsenge korú 
családtagjaira is kiterjeszkedjék. 

Ezzel a hatalmas számmal szemben természe-
tesen legelőször is arra gondolunk, vájjon van-e hát 
annyi munka Magyarországon, amennyi ezt a sok 
munkást állandóan foglalkoztatni képes? 

A kérdésre legjobban az ipari és gyári mun-
kások foglalkozási körében találunk feleletet. 

Az 1902-ik évben a budapesti ipari munkaköz-
vetítő intézetnél bejelentetett: 

1. 71.754 férfi és 6.755 női, összesen 78.509 
munkást. 
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700.000 ipari és gyári munkás közül egy esztendőben 
foglalkozás nélkül marad állandóan 45.849 munkás.* 

Az ipari és gyári munkások 12-ik szakszervezeti 
közgyűlésén beterjesztett jelentés szerint az összes 
szervezett munkások száma az 1904. évben 41.138 
volt.** 

Ha szabályként állíthatnánk fel azt, hogy 
700.000 ipari és gyári munkás közül rendszerint 
10° |o, vagyis 70.000 munkás szorul a közvetítés 
előzékenységére s hogy a közvetítő ezek közül csak 

* A magyarországi szakszervezeti tanács jelentése, mely 
az 1904—1907. évi munkásviszonyokról szól, a munkaközvetí-
tésről a következő számadatokat közli: 

1904-ben jelentkezett 16.938, elhelyeztetett 11.026 munkás 
1905 „ „ 18.927, „ 11.213 
1906 „ 24.952, 17.633 „ 
A három év alatt tehát 60.817, „ 39.872 
Ezek természetesen csak szervezett munkások voltak és 

csakis a szervezetek közvetítését vették igénybe. 
Az arány lényegtelen eltérést mutat. A budapesti ipari 

munkaközvetítő egy év alatt 78.509 munkás közül elhelyezett 
32.660 munkást, — a szervezetek közvetítése három év alatt 
60.817 munkás közül elhelyezett 39.872 munkást. 

Az 1902-től 1904-ig terjedő években a nagy számú munka-
nélküliek serege rohamosan felszívódott, illetve kivándorolt. A 
budapesti munkaközvetítő intézetnél a munkakeresők száma az 
1902—1906 évek átlagában meghaladta a 82.000-et. 1902-től azon-
ban évről-évre csökkenés mutatkozott, míg 1907-ben már csak 
67.199 munkás kívánta az intézet közvetítését igénybe venni. 

Az 1905—1907 években a munkáshiány egyre fokozottabb 
mértékben mutatkozott. (Géber Antal: Az utolsó évek munkás-
mozgalmai Magyarországon. Magyar Társadalomtudományi Szemle 
1909 május 5. szám.) Ez idő szerint (1909 május) csak Budapes-
ten mintegy 20—25.000 munkanélküli sétál. 

** 1904 január 1-én már a szervezetek taglétszáma 51,070 
férfi, 2,099 nő. 

1906-ban 109.830 férfi és 5503 nő. Összesen 115.333. 
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50%-nak nem tud foglalkozást nyújtani, akkor felál-
líthatnánk a másik [arányt is, hogy 41.138 szerve-
zett munkás közül, valószinűleg 10%, vagyis 4113 
szervezett munkás szorul a közvetítés előzékenysé-
gére és ezek közül a tényleges segélyt egész éven 
át, tehát 360 napig átlag 50%, vagyis kerekszám 2000 
szervezett munkás veszi igénybe. 

Mármost: a szakszervezetek összesége 1904-ben 
kiosztott 123.946 korona munkanélküli segélyt és 
37.336 korona utassegélyt. Összesen kiosztott mondjuk 
kerek számban 160.000 korona segélyt.* 

Ha tehát ezt a segélyt olyan 2000 munkás között 
osztjuk meg, aki azt 360 munkanapra állandóan kapná 
akkor egy munkásnak egy évi segélye 80 korona 
volna. 

Egy munkanapért igy az átlagos kárpótlás egyenlő 
22 fillérrel 

Ez a hozzávetőleges átlag-számiiás azt mutatja, 
hogy habár a munkaközvetítés nem tökéletes is, az 
a gondoskodás, melyet a foglalkozás nélkül maradó 
munkásokért kifejteni kellett, átlag csak 22 fillérbe 

* Az összes szakszervezeteknek 1906-ban 115.333 tagja 
volt. Ebben az évben kiosztottak : 
1. Munkanélküli segélyt 185.261 kor. 
2. Utassegélyt . . . . . . . 44.368 „ 
3. Rendkívüli segélyt 10.688 * 
4. Jogvédelem 12.814 „ 
5. Betegsegélyt és temetkezési segélyt . . . 141.377 „ 
6. özvegy, árva, rokkant segélyt . . . . 90.539 „ 

Összesen 485.047 kor. 
A fenti számítás szerint a tagok 10%-ka szorul a közve-

títés előzékenységére. Tehát 11.533 munkás. Ezek közül 50°|o 
nem tudott elhelyezést kapni. Ez esetben a fenti 485.000 korona 
5800 munkás között oszlott meg, vagyis egy munkásra átlag 
egy évben 83 korona jutott. 
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kerül munkanaponkint és így ha 700.000 ipari és gyár 
munkás közül 35.000 munkást kellene állandóan 
segélyezni, ez évenkint 2,800.000 korona kiadást igé-
nyelne, tehát olyan összeget, mely 700.000 munkás 
között megosztva, egy-egy munkásra átlag évenkint 
négy korona, — vagyis hetenkint nyolc fillér volna. 

Ha az ipari és gyári munkabérek átlagát heten-
kint 20 koronára becsüljük, akkor azt mondhatnánk, 
hogy minden korona után négy tized fillér volna az 
ily értelmű munkásvédelem adója. Tekintve, hogy az 
összes szakszervezetek taglétszáma 41.138 volt az 
1904-ik évben és hogy ugyanezen évben a tagsági 
díjbevétel 846.820 korona volt, megállapíthatjuk, hogy 
egy-egy munkás átlag tényleg 20 koronát fizetett a 
szervezetnek és hogy ez hetenkint átlag minden mun-
kásnak 38 fillérnyi terhet adott. 

Ha a munkabérek átlaga hetenként 20 korona 
volna, minden munkabér-korona után mintegy két 
fillér volt a munkások tényleges adója.* 

Ez a számadás nem lényeges része ennek a 
munkának. Csak egy képlet ez, melyből következ-
tetjük, hogy ha az állam vagy a társadalom a szak-
szervezetek védelem-nyújtását gyakorolni akarná, 
mekkora anyagi erő állana rendelkezésére avégből, 
hogy a foglalkozás nélkül maradó munkásnak napidí-
jas, pénzbeli segélyt adhasson. 

* Az összes szervezett munkások létszáma 1906-ban 115.333. 
A szakszervezetek bevétele ugyanezen évben 1.680.000 korona. 
Egy-egy munkás tehát, átlag 14 korona 50 fillért fizetett volna 
a szervezetnek ebben az évben, ami egy hétre 28 fillér volna. 
Ez azonban nem valószinű, mert a munkások de fakto négy 
fillért fizetnek minden korona munkabér után a szervezetnek 
és így a szervezet bevételei midőn 1.680.000 koronában lettek 
kimutatva, valamely könyvelési formaság miatt nem fedezik a 
tényleges állapotot. 
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Tudom, hogy nem pozitív számokból állítottam 
össze ezt az arányosítást, hiszen ilyértelmű pozitív 
számok sehol sem találhatók ; tudom, hogy nem 2000 
munkást segélyezett a szakszervezet s hogy egy-egy 
munkás napisegélye nem 22 fillér volt, ám azért a 
számadás végső eredményéből meglátom azt a való-
színűséget, melynek felismerésére kell törekednünk, 
ha a munkásvédelem kérdését rendezni óhajtjuk. 

Az a körülmény, hogy ebből a hozzávetőleges 
átlagszámításból azt az eredményt látjuk, mintha a 
szakszervezet minden korona után két fillérnyi adót 
volna kénytelen igényelni, holott az állam csak 0'4 
fillérnyi adóval terhelte a munkabért, nem zavarja 
meg a mi konzekvenciánkat azért, mert hiszen ha a 
szakszervezeteknek kellett a 2 filléres adó, valószínű-
leg az állami vagy a társadalmi intézményeknek is 
kellene; azért továbbá, mert a szakszervezetek tagsági 
díjhátralékát, a segélyezett tagok számát és akiosztott 
napidíjak összegeit, végül a szervezetnek azon kiadá-
sait, melyeket nem segélyezésekre fordított, pontosan 
számba venni itt úgy sem lehetett, főleg pedig azért, 
mert a napidíjas pénzbeli segély kiosztás rendszerét 
én a munkásra nézve lealacsonyítónak, megszégyení-
tőnek, a munkástársadalomra nézve pedig demorali-
zálónak tartom és a munkásvédelemnek ezt a for-
máját a legteljesebb mértékben elitélem. 

A pénzbeli segély mindenképpen igazságtalan is, 
elégtelen is és nem fedezi teljesen a felmerülő szük-
ségletet. 

A munkásvédelem az állam és a társadalom 
kötelessége és meg kell találni ezen kötelesség-telje-
sítésnek legalkalmasabb formáját. 



A foglalkozás nélkül maradottak védelme 

A védelem teljesítésére a munkaközvetítő intéz-
mények lesznek legalkalmasabbak. 

Mindig az a legtökéletesebb megsegítés, ha a 
foglalkozás nélkül maradó munkás képességeihez 
mért új foglalkozást kaphat. 

A munkaközvetítő intézményeknek a fentebb 
már ismertetett munkásnyilvántartás módot nyújt arra, 
hogy ha csak van valahol munkásszükséglet az or-
szágban, azt nyomban kielégíthesse. 

Ha nincs, vagy amikor nincs annyi munka, mely-
lyel minden munkást foglalkoztatni lehetne, vagy azon 
idő alatt mig a közvetítés munkát nyújthat, előáll a 
segítés szükségessége. 

Ennek a segítésnek legelső alapelve, hogy a mun-
kást képessé kell tenni ana, hogy a bekövetkezhető 
szükség esetén saját eiejéböl tudjon magán segíteni. 

Hogyan ? 
1. Azt a két filléres átlagos adót, melyet a mun-

kás ma fizet a szakszervezet részére minden korona 
bér után, jövőre a munkaközvetítő-hivatal részére 
engedi át. Nem fizeti, csak átengedi. 

2. A munkás, midőn munkában van, ezen befi-
zetések ellenében szelvényeket kap, amely szelvények 
íeá nézve a pénz értékével bírnak. (Tehát átengedte, 
de nem fizette). 

3. A munkaközvetítő által beszerzendő ezen 
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összegek arra fordítandók, hogy minden városban 
munkás-élelmezö fogyasztási raktárak létesüljenek. 

4. Ezen raktárak akár szubvencionált vállal-
kozás útján, akár házi kezelésben lesznek, nemcsak a 
munkásoknak, hanem bárkinek is rendelkezésére 
állanak. 

5. Kötelesek azonban annak a munkásnak, aki arc-
képpel is felszerelt munkakönyvét felmutatja, kenyeret, 
lisztet, főzeléket, tejet, vajat, húst, zsírt, szalonnát, 
gabonaneműeket, kukoricát és tüzelő, valamint világító 
anyagokat, a hatóság által meghatározandó árakon, 
tehát a szigorúan vett beszerzési árért kiszolgáltatni. 

6. Kötelesek ezen fogyasztási raktárak a mun-
kások adószelvényeit, — ha ezek valamelyike kész-
pénzzel fizetni nem tudna, — folyó pénz helyett min-
den levonás nélkül elfogadni. 

7. Az a munkás, aki foglalkozás nélkül maradt 
és a munkaközvetítőnél bejelenti, hogy most már 
csak összegyűjtött adószelvényei alapján élelmezheti 
magát, adószelvényeit a munkaközvetítő pecsétjével 
lebélyegezteti és ezzel jogot szerez magának arra, 
hogy adószelvényét az élelmezési raktár kétszeres 
értékben fogadja el. Az 50 filléres szelvény lepecsé-
telve egy koronát ér. 

8. Az eljárás igen egyszerű. A munkás szégyen 
nélkül mehet vásárolni; míg munkában van, pén-
zért is ugyanott vásárol és szelvényeit bizonyosan 
összegyűjti, ha tudja, hogy majd mikor munkanélkül 
marad, minden szelvény koronája két koronát fog 
érni és vásárolhat ezért két korona értékű élelmi-
szert beszerzési árban. 

A megsegítésnek ez a módja kétségtelenül kü-
lönb, igazságosabb és minden részről kellemesebb, 
mint az a másik mód, melyet most a szakszerveze-
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tek gyakorolnak. A megsegítésnek ez a módja nem 
ideiglenes félsegítség, hanem mindaddig tart, mig a 
közvetítés nem sikerül, mig a munkás foglalkozást 
nem kap. 

Megtörténhetik, de valószínűleg csak igen ritkán 
és nagyon indokolt esetekben fog megtörténni, hogy 
a munkás által munkaközben összegyűjtött szelvé-
nyek értéke hamarább elfogy, semmint amennyi idő 
alatt a munkás részére újabb foglalkozást közvetí-
teni sikerült volna. Ilyenkor a közvetítő intézmény-
nek módjában lesz a munkás részére újabb kamat-
mentes szelvényeket előlegezni, sőt szükség esetén 
olcsó kamat ellenében bizonyos mértékű hitelt is 
nyújtani. 

Maga ez a segélyezési gondolat nincs ahhoz a 
korlátozó szabályhoz kötve, hogy éppen 2 fillér legyen 
a munkások védelmi adója, vagy hogy éppen mennyi 
legyen, vagy ne jöjjön ehhez a munkaadók hozzájá-
rulása is. Az adó mértékét a gyakorlat és az intéz-
mény pontos számvetése fogja meghatározni és ez 
határozza meg azt is, hogy a munkás, mikor foglal-
kozás nélkül marad, hány szoros értékben érvényesít-
hesse az összegyűjtött szelvényeket. 

A rendes segítésnél jelentékenyebb fontossága 
ennek a gondolatnak az, hogy magának a munka-
könyvnek szerez megbecsülést, mert ez a könyv a 
munkás részére igen értékes kiváltságokat fog bizto-
sítani nemcsak arra az időre, mikor a munkás fog-
lalkozás nélkül marad, hanem arra az időre is, mikor 
a foglalkozásban van.* Hiszen nem csoda, ha ma a 

* Ezzel tárgytalanná lesz a munkásoknak az a törekvése, 
mely a munkakönyv intézményének megszüntetésére vonatko-
zik, mert nem igaz többé, hogy a munkakönyvek erkölcsileg 
lealacsonyítólag hatnak. (Lásd magyarországi famunkások 1902. 
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munkáselégületlenség a legnagyobb mértékben foko-
zódik, ha egy kilogram kenyérért Magyarország 
fővárosában, a búzatermő ország fővárosában 50 
fillért kell fizetni.* 

A munkásélelmezésnek ez a kiváltságos módja 
teljesen jogosult és alkalmas arra, hogy a munkás-
önérzetet emelje, hogy a munkástársadalomban teljes 
nyugalmat teremtsen. 

Kétségtelen, hogy a bérforradalmi hangulatok 
leszerelésére alkalmasabb módot ennél a módnál nem 
ismerünk és ha a külföldi munkás-intézmények között 
sincsenek hasonló organizmusok — ez ne legyen ok 

évi kongresszusa Budapesten; zágrábi kereskedelmi és ipar-
kamara.) 

„Szabad költözködési jog biztosítandó, a munkakönyvek-
kel való ellenőrzés mellőzendő." (Magyarországi építőmesterek 
1901. évi kongresszusa.) 

Szinte érthetetlen ez az idegenkedés a munkakönyvtől, 
alig lehet erre elfogadható magyarázatot találni, mert egyrészt 
az egész világon mindenütt munkakönyv alapján dolgoznak a 
munkások, másrészt pedig, nálunk is, máshol is, jóformán min-
den polgári osztály is nyilvántartásban van valamely formában. 
Az iparos, a kereskedő, az iparengedélyek lajstromában és a 
cégjegyzékben van nyilvántartva; a földbirtokos és a háztulaj-
donos a telekkönyvben és a kataszterben. Az ügyvéd a kama-
rákban és az orvos, a mérnök, a hírlapíró sőt más foglalkozások 
osztályosai állandóan sürgetik, hogy valamely intézmény for-
májában nyilvántartásba jussanak. 

* A szervezett munkások panaszai szerint az 1904. évtől 
az 1908. évig az élelmiszerek és lakbérek ára 50°fo-kal emelke-
dett. Azért sikerült szerintük a szervezkedés, mert ezen idő 
alatt a munkabér és a munkaidő nem változott. Ennek tulajdo-
nítható, hogy a bérharcok következtében a munkabéreket átlag 
25—30°io-kal lehetett felemelni és a munkaidőt átlag két órá-
val lehetett leszállítani. A szervezetek statisztikája szerint 79.333 
munkás 6,639.066 korona bérjavításhoz jutott 1906-ban. Egy-
egy munkás így évenkint 83 korona 68 fillérhez jutott. 
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arra, hogy ennek a gondolatnak a praktikumát mi se 
használjuk fel. 

A rendszer, mely ilyen módon adminisztrálná a 
munkások érdekét még azt az eredményt is meg-
teremtené, hogy a családok nem rettennének meg 
attól a gondolattól, hogy gyermekeiket ipari pályára 
neveljék. Egy egész sereg ember van a mai társada-
lomban, mely szűkebb, kegyetlenebb viszonyok között 
él mint a munkásnép és tudja isten, miért tartóz-
kodik minden produktiv munkától. A munkaadók és 
munkások háborúja, mely leginkább abban sérelmes, 
hogy a munkaidőt igyekszik megrövidíteni és hatalmi 
erőszakot alkalmaz, így megszűnnék, — mert ha ma 
reménytelenség és elkeseredés zaklatja a munkás lelkét 
— holnap, az új rendben, ezt nyugalom váltja fel, 
megfontolásra és gondosságra serkenti ez a munkást, 
ha izgatják is, mert lesz félteni valója, mert érdekei 
vannak, melyeket könnyelműen kockára dobni 
nem akar. 

Az itt ismertetett szelvényrendszer hivatalos 
adminisztrációja annyi csupán, hogy a munkaköz-
vetítő hivatal ezeket a szelvényeket minden trafikban 
árusittatja éppen úgy, mint a levélbélyegeket szokás 
és minden munkaadó bírság terhe mellett köteles a 
bérfizetés alkalmával a munkabér megfelelő részét 
ilyen szelvényekkel kifizetni. 

Ez ellen senkinek kifogása nem lehet, mert hiszen 
ezek a szelvények minden körülmények között a 
folyó pénz értékével bírnak, — a foglalkozás nélkül 
maradás idején pedig az értékük esetleg száz percenttel 
emelkedik. 

4* 



Kivételes szabályok 

Vannak iparágak, melyeknek munkásai az év 
bizonyos részében nem dolgozhatnak. A kőműves, az 
ács, a szobafestő stb. csak tavasszal, nyáron és ősszel 
dolgozhatik. Ezen munkások életrendje az, hogy amit 
a munkaidőben keresnek, abból élnek meg a téli 
hónapokban. 

Ezek a munkások, habár a téli hónapokban nem 
dolgoznak is, foglalkozás nélkül maradt munkásoknak 
nem tekinthetők. Ezek a munkások is igénybe veszik 
a munkakönyv alapján igényelhető kiváltságokat; de 
az adószelvény értékfokozásával járó kedvezmény 
őket csak akkor illetheti, meg ha a munkaévad idején 
maradtak foglalkozás nélkül. 

Ellenben különös méltánylást érdemlő, tehát 
rendkívüli esetekben ezek a munkások a munkaköz-
vetítő hivatalnál, keresményükkel arányban álló olcsó 
kamatozású hitelt vehetnek igénybe.* 

Rendkívüli körülménynek nem vehetjük például 

* Sarkadi Ignác, a budapesti betegsegélyző pénztár igaz-
gatója, tervezetet készített egy a munkanélküliek segélyezése céljá-
ból létesítendő hitelbankról. E terv szerint csekély heti 20 fillérres 
befizetések által a takarékosságot és a tőkegyűjtést akarná elő-
mozdítani. Olcsó, legfeljebb 7°|0-os kölcsönök által tagjait támo-
gatná ez a bank. A tiszta nyereség felét a nyomorban szenvedő 
tagok segélyezésére fordítaná. E célból társadalmi gyűjtést és 
állami segítséget venne még igénybe a bank, mely a munkás-
közvetítő intézetekkel állandó összekötetést tartana fenn stb. 
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a betegség esetét, vagy a balesetet, vagy a halálesetet, 
ha a munkás betegsegélyt, baleseti kártalanítást, vagy 
a halálesetre biztosított a biztosítási kötvény értékét 
megkapta. 

Azok a munkások, akik bizonyos évadban saját 
mesterségüket nem folytatják, de más irányú munkát 
vállalni hajlandók, a munkaközvetítő hivatal közvetí-
tésére igényt tarthatnak. 

Hasonlóképpen kivételes szabályok alá esnek a 
mezőgazdasági cselédek, a mezőgazdasági munkások 
és a napszámosok. 

A mezőgazdasági cselédek rendszerint egész évre 
szerződnek és bérüket nem készpénzben, hanem kon-
venciókban kapják. A munkásvédelmi adót ennélfogva 
tőlük hetenkint beszedni nem lehet, másrészt pedig 
ők a konvenciókkal egész évre való élelmezési szükség-
letüket kielégítették: nem szorulnak arra, hogy élelmi-
szereket valamely raktárban vásároljanak. A munkás-
védelem ennélfogva a mezőgazdasági cselédekkel 
szemben leginkább magára a tényleges közvetítésre 
fog szorítkozni és itt is kevesebb előnyét fogják érezni 
a mezőgazdasági cselédek, mint más munkások, mert a 
mezőgazdasági cseléd, ha elveszti állását, rendszerint 
ugyanazon helységben, vagy legfeljebb valahol a 
szomszédságban keres magának új szegődtetést; 
de az ország távolabbi részeibe költözni legtöbb-
ször nem hajlandó. 

Mindezekből azt lehetne gondolni, hogy a mező-
gazdasági cselédnek nincs szüksége a munkásvéde-
lemre, hiszen ha éppen szegődtetést nem kap, egy-
szerűen a mezőgazdasági munkások sorába lép és 
éppen úgy megkeresi s kenyerét, mintha éves bért 
kapna. 

A mezőgazdasági cseléd mégis jobban szorul a 
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munkásvédelemre, mint akármelyik másik munkás, 
mert: 

1. renkivül szerény életigényeit sokszor szo-
rongatottá teszik tőle nem függő körülmények ; 

2. mert ilyenkor tanácstalanul áll a gazdai ha-
talom alatt és kénytelen megelégedni azzal, amit kap ; 

3. mert nem lenne teljes a munkásvédelem, 
ha a mezőgazdasági cselédről megfeledkeznek. 

A mezőgazdasági cseléd bére: búza, rozs ku-
korica, szalonna, só és egy kis pénz. 

Ha a gabonaneműek árfolyama kicsiny, akkor 
a mezőgazdasági cseléd jóformán semmiért szol-
gált; de neki mindegy, ha az árfolyam magas is, 
mert amit kap, megeszi, elfogyasztja. A cseléd össze-
hasonlítja a maga sorsát a mezőgazdasági munkás 
sorsával és azt mondja: A munkás egész esztendő-
ben nagy napszámot kapott, a gabonaneműek ára 
alacsony, olcsón szerzi be az élelmi szükségletét, 
tehát annyi pénze marad, hogy a ruházkodáson kí-
vül malacot, vagy talán még lovat, kocsit is szerezhet 
magának; holott én, a cseléd megeszem, amit kapok 
az utolsó fillérig. Viszont, ha drága a gabona, akkor 
meg a munkás gondja nagy, a cseléd van előnyben, 
mert neki mindene megvan, semmit vásárolni nem 
kénytelen; de ilyenkor a gazda rossz szemmel néz 
rá, ha teheti, télire ki is teszi a szűrét, mert a 
cselédbér néha háromszor annyi, mint amennyinek 
a gazda a szegődtetéskor gondolta. 

Ezeket az esélyektől függő diferenciákat kell a 
munkásvédelem segítségével eloszlatni, ami vélemé-
nyem szerint a védelmi adószelvények segítségével 
szintén lehetséges. 

1. A mezőgazdasági cseléd készpénz-béréből a 
gazda negyedévenkint egy bizonyos mennyiséget, 
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mondjuk: 400 fillért, vagyis az egész évben 12 ko-
ronát védelmi adószelvénynyel fizet, mely természe-
tesen a folyó pénz értékével bír. 

2. A mezőgazdasági cseléd, ha megkapja a 
konvencióját, ne legyen kitéve az árfolyam ingado-
zásokból reá háruló károsodásnak, hanem : 

a) ha akarja, megtartja, ha akarja, ő is eladhatja 
a gabonáját, kukoricáját. Ha olcsó lesz a gabona, 
megtartja a konvenciót, ha drága lesz, eladja; 

b) munkakönyvének felmutatása esetén pedig 
joga lesz ahhoz, hogy az állam által fenntartott 
élelmezési raktárnál minden negyedévben 2 méter-
mázsa tisztabúzát, 2 métermázsa rozsot, 2 métermázsa 
kukoricát, 40 kiló szalonnát és 40 kiló sót vásárol-
hasson a beszerzési árért, — vagyis olyan árért, mely 
semmiféle árfolyam-spekulációnak alávetve nincsen. 

Úgy értendő ez, hogy az élelmezési raktár ara-
táskor beszerzi a gabonaneműeket és tekintet nélkül 
arra, hogy később újig hogyan emelkedik a gabona 
ára, a munkakönyv kiváltságát respektálja és a 
mezőgazdasági cseléd részére egész éven át azért az 
árért méri ki a gabonát, — tei mészetesen a fentebb 
korlátolt mennyiségben — amennyit ő aratáskor a 
gabonáért fizetett. 

3. Tekintve pedig, hogy a mezőgazdasági cseléd 
az ő pénzbeli járulékát rendszerint ruhaneműekre 
szánja, az élelmezési raktár kötelessége lesz az is, 
hogy ezeknek a cselédeknek és családtagjaiknak 
ruházati cikkeit lehetőleg olcsóvá tegye és ezen szük-
ségletek kielégítését a magyar ipartermékeknek biz-
tosítsa. Leginkább csizma, kalap, vászon és mosó-
ruhakelmék, valamint szűr, suba, bekecs és posztó-
ruhák képezik ezt a szükségletet. 

Ilyen módon a munkásvédelem nagyon jó szol-
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gálatot teljesít a mezőgazdasági cselédeknek is, akik a 
védelmi adószelvények értékfokozó kedvezményét csak 
igen ritka esetekben vehetik majd igénybe, olyankor 
ugyanis, midőn foglalkozás nélkül maradnak és az 
ország bármely részében hajlandók elszegődni; de 
a munkaközvetítő még őket elhelyezni nem tudta. 

Ilyenkor azonban, mert a szükség csak rövid ideig 
tarthat, a fokozott értékű szelvények ellenében mindig 
csak egy napra szükséges élelmet szolgáltat ki a raktár. 

Teljesen hasonló védelemben részesülnek a mező-
gazdasági munkások is, akik egész éven át napszám-
ban dolgoznak és akik minden korona után, melyet 
munkabérben kapnak, átveszik a részükre járó védelmi 
adószelvényeket. Itt is és a mezőgazdasági cselédeknél 
is, az a gondolat tartalma, hogy a munkás, vagy a 
cseléd mindig mérsékelt árú élelemhez jusson, ellenben 
a saját gabonaneműit ő is azért a magasabb árért 
értékesíthesse, amelyért azt értékesíteni másoknak is 
módjában áll. 

A munkás, vagy a cseléd szükséglete szerintem: 
negyedévenkint 2 mm. rozs, 2 mm. búza, 2 mm. 
kukorica. Ezt a "mennyiséget csupa kukoricában is 
ki lehet neki szolgáltatni a kedvezményes árért, 
mert egy-két hízót kell a munkásnak nevelnie, hogy 
családjával megélhessen. Az a körülmény, hogy a 
munkás így a saját gabonakeresményét is meg a ked-
vezményes árért szerzett gabonát is megtartja majd 
vagy eladja, ne zavarjon bennünket, éppen az a 
védelem értéke, hogy a kedvezményekkel saját 
javára legjobb belátása szerint gazdálkodhassék. 

Végül a házi cseléd és más női munkások 
védelméről kell még itt beszélni. A házi cselédek 
túlnyomó része fiatal nőszemélyekből áll, akiknél 
igen fontos, hogy mikor foglalkozás nélkül marad-
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nak, olyan lakásban találjanak menedéket, ahol 
erkölcstelen kísértéseknek kitéve nem lesznek. 

Bizonyos, hogy a Magyarországon működő pat-
ronázs minden városban szívesen alapit egy-egy 
női cselédmenhelyet, ahol a foglalkozás nélkül maradó 
cselédek elhelyezkedhetnek és ahol nem ingyen, 
hanem jutányos bérért a védelmi adószelvények foko-
zott értékének felhasználásával, a különböző igények-
nek megfelelő lakást kaphatnak. Aki kaszárnyaszerű 
elhelyezéssel is megelégszik, annak ilyent, aki külön 
szobát igényel, annak ilyen lakást kell i'endelkezésre 
adni, természetesen megfelelő bérért. 

A házi cselédek is igénybe fogják venni az 
élelmezési raktár kedvezményeit, mert a cseléd-
tartó gazdák is kötelesek a védelmi adószelvénye-
ket minden bérkorona arányában kiosztani. Tekintve 
pedig, hogy a házi cseléd teljes ellátást kap, a teljes 
ellátás értékét 30 koronában lehetne minden házi 
cselédnél megállapítani. Ilyenformán az a házi cseléd, 
akinek 20 korona bére és teljes ellátása van, minden 
hónap elsején egy korona védelmi adószelvényt 
venne át. 



Visszaélések és megtorlások 

Az adószelvényekkel visszaélni nem lehet. Adó-
szelvényre jóformán mindenkinek szüksége lesz. Eze-
ket minden trafikban beszerezheti. Pénz helyett 
nemcsak a munkás, de bárki is felhasználhatja. Hogy 
az adószelvény fokozott értékben is felhasználható 
legyen, ahhoz a munkaközvetítő pecsétje szükséges. 
A munkaközvetítő egy munkásnak mindig csak egy 
napra szükséges szelvényt hitelesít. A raktárkezelés 
és kiszolgálás ellenőrzése a munkaközvetítő hivatal 
dolga, erről itt külön szabályokat alkotni nem szük-
séges. 

Az élelmezéshez szükséges árúk folyó árát a mun-
kásközvetítő hivatal a szakmabeli munkások kép-
viselőinek meghallgatása után, a helyi viszonyokhoz 
mérten állapítja meg. A molnárok és pékek megha-
tározzák a kenyér és a liszt árát; a hentes- és mészá-
ros-munkások megállapítják a szalonna, zsír és a hús 
árát és így tovább. E részben összeütközésekre, vagy 
zavarokra, vagy visszaélésekre gondolni nem szük-
séges. 

Ellenben megtörténhetik és meg is fog történni 
az, hogy bizonyos munkások a munkaközvetítő intéz-
kedését elfogadni nem akarják azért, mert: 

1. A városból, melyben laknak, eltávozni nem 
akarnak; 

2. mert a hely, melyet részükre a közvetítő ki-
jelölt, nekik nem tetszik; 
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3. mert valamely okból pihenni akarnak és a 
részükre kijelölt munkát elvállalni nem akarják. 

Ezekhez természetesen minden munkásnak joga 
lesz, de aki ezen jogokkal óhajt élni, az nem tarthat 
igényt arra, hogy védelmi adószelvényeit fokozott 
mértékben értékesíthesse. * 

Megtörténhetik, hogy egyes munkások, akik 
egyébként jó vagyoni viszonyok közé jutottak, vala-

* Igen érdekes vélemény jelent meg a kérdésnek ezen 
részéről a bécsi „Arbeiter-Zeitung* hasábjain. 

A munkanélküli biztosítás szorosan összefügg a munka-
adó és munkás között folyó harccal, mert éppen a legfontosabb 
dolognál megváltoztatja a küzdők erőviszonyait; t. i. a munka-
erő árának, a munkadíj megállapításának dolgánál. Az a mun-
kás, aki előre tudja, hogy munkanélkülisége idején segélyt kap, 
nem vállal silány fizetésért munkát. Az angol szakegyletek egy-
része fényes sikereket ért el a munkaviszonyok javítása terén, 
a jól szervezett munkanélküli segélyezéssel. 

Ezek az előnyök az állami munkanélküli biztosításnál hát-
ránynyá válnának. A kapitalisztikus állam nem létesíthet olyan 
munkanélküli biztosítást, amelylyel minden munkaadónak el-
veszi legjobb fegyverét a munkapiacon, hanem az állami bizto-
sítás csak csekély segélyt adhat és az is oly nehezen lesz meg-
kapható, hogy nem lehet egyéb mint az eddiginél jobban szer-
vezett szegény-segélyezés. Az államnak érdekében állana ez eset-
ben, hogy a munkanélküliek száma minél kisebb legyen. Ezért a 
munkanélküli segélyezéssel együtt járna az állami munkaközve-
títés, azzal a kény szerrendszabály ly al, hogy mindenki köteles a 
neki felajánlott munkát elfogadni. Ha ezt nem teszi, akkor el-
esik a munkanélküli segélytől. (Gelléri feljegyzése). 

Éppen ez az. A rendszer, melyet a jelen munka javas-
latba hoz, teljesen megváltoztatja az „Arbeiter-Zeitung" ezen 
komoly megjegyzéseinek jelentőségét, mert: 

1. a munkás segélyezési reménye sem az államra, sem 
a szervezetre nem támaszkodik, hanem a saját összegyűjtött 
szelvényeire és arra a kiváltságra, melyet neki a munkakönyv 
nyújt; 

2. a munkabéreket kilépések által sem nem rontja meg, 
sem nem javítja meg. A munkás kilépése vagy munkavállalása 
nem befolyásolja mesterségesen a munkapiacot; 

3. az a rendszabály, hogy ha a felajánlott munkát el nem 
fogadja, védelmi értékszelvényeit fokozott értékben érvényesí-
tenie nem lehet, nem kény szerrendszabály többé, hanem a 
helyzet természetes következménye is, mert: 

4. a munkakönyvnek ezen az egy kedvezményen kívül 
még számos egyéb kiváltságait korlátlanul élvezheti. 
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mely önálló vállalkozást kezdenek, de a munkakönyv 
kiváltságait még tovább is élvezni óhajtanák és mun-
kakönyvüket a közvetítőnek visszaadni vonakodnak. 
Ezzel szemben az a szabály lesz érvényes, hogy aki 
egy félévnél tovább indokolatlanul nem vállal mun-
kát, munkakönyve megsemmisítendő lesz. 

Megtörténhetik, hogy egyes munkások a munka-
könyv alapján, nemcsak a saját szükségletükre, ha-
nem mások részére, akiknek ez a kiváltság nem jár, 
— élelmiszereket vásárolnak — vagy, hogy a maguk 
részére vásárolják ugyan az élelmiszereket, de nyere-
ségre másoknak eladják. Ezt az esetet szigorú törvé-
nyes megtorlással kell sújtani. 

A visszaélések között ez az egyetlen, mely a 
legkevésbbé ellenőrizhető; de enyhiti a visszaélések 
súlyát az a körülmény, hogy habár sokan lesznek 
akik a szigorú megtorlás dacára is elkövetik majd ezt 
a vétséget, az élelmezési raktárnak elviselhetetlen 
károsodást ez sem fog okozni, mert hiszen a kiszol-
gáltatott árúk teljes beszerzési értékét, sőt a hatósá-
gilag megállapított árát megkapja. Valószínű azon-
ban, hogy maguk a munkások fognak vigyázni 
arra legjobban, hogy kiváltságos jogaikat mások ne 
bitorolják, mert meg fogja érezni az egész munkás-
társadalom, hogy minden ilyen visszaélés az ő kárára 
és hátrányára történik, amennyiben az élelmezési rak-
tár mindig jutányosabb árakért szolgáltathatja ki az 
árukat a munkásoknak, — ha a polgári társada-
lom bevásárlásainál üzleti hasznokat halmozhat a 
munkások javára. Az élelmezési raktár haszna, a 
munkás alapok haszna lesz. Aki a raktárt megkáro-
sítja, az saját érdeke ellen vét és ha kisül a turpisság, 
még szigorú büntetés is jár érte. 

Más nem igen történhetik, mert, aki dolgozni akar, 
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az ebben az országban, ebben a rendszerben foglalkozás 
nélkül nem maradhat s ha mégis ideig-óráig foglal-
kozás nélkül maradna, nem kell kétségbe esnie, nem 
kell nyomorognia, sőt minthogy minden körülmények 
között kedvező, olcsó megélhetési módot biztosított 
neki a társadalom, módjában lesz munkaközben annyit 
megtakarítania, hogy a munkanélküliség idején is fen-
tarthassa a betegsegélyezéshez, a balesetbiztosításhoz, 
a rokkantság és halálesetére szóló biztosításhoz szer-
zett jogait. 

Az egész organizmusnak, melyről eddig szóltunk, 
megvan] még az a becsülésre méltó előnye is, hogy 
nem teszi, nem teheti a munkást elkapatottá, elbi-
zakodottá, mert habár teljes ellátást biztosit is a fog-
lalkozásnélkülieknek, az oknélkiil való vándorlást lehe-
tetlené teszi. 



Emberi gyöngeség-ek 

A munkaközvetítésnek nem az a célja, hogy min-
denkinek aki munkaadójával kötött szerződését fel-
bontja, új foglalkozást keressen. Minden munkásnak 
saját jól felfogott érdeke az, hogy önmagáról gon-
doskodjék, hogy magának minden esetben foglalko-
zást keressen és találjon. A közvetítő csak azoknak 
keres foglalkozást, akik valamely ok miatt foglalko-
zást találni nem tudtak. 

Ilyesmi a legkiválóbb munkással is megesik. 
Csak egy kicsi könnyelműség, egy kis félrelépés, 
vagy akármilyen aprólékos jelentőségű emberi gyen-
geség kell hozzá és a munkás máris válságos hely-
zetbe keverheti magát. A munkás fiatalkori botlása 
nagyon sokszor végzetessé válik, egész életét befo-
lyásolja. 

Azokkal a munkásokkal szemben, akik egyéb-
ként szakmájukban tökéletes jártassággal bírnak, de 
ilyen apró emberi vagy mondjuk lelki fogyatkozások 
miatt maradnak időközönkint munkaszerződés nélkül, 
— a munkásközvetítő hivatalnak igen magasan 
szárnyaló kötelességei volnának. Ennek a hivatalnak 
kellene az ilyen munkásokat megmenteni attól, hogy 
a lejtőn, melyre tévedtek mélyebben ne sülyedjenek. 

A munkaközvetítő elég hamar észre veszi, hogy 
a munkás aki szakmájában tökéletes, nálan sűrűn 
jelentkezik, munka szerződését sűrűn változtatja. 
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Miért? Ezt okosan, tapintatosan kell megtudnia és 
sokszor a közvetítő hivatal anyagi áldozat árán is, 
olyan munkaadóhoz kell az ilyen munkást elszer-
ződtetnie, akiről feltehető, hogy a lejtőre lépett 
munkásra jó irányú hatást tud gyakorolni. 

A munkásnak efféle lelkiállapota rendszerint a 
kielégítetlen ambíció miatt keletkezik. A lelkiállapot 
rendszerint nemes forrásból ered. A lelkiállapot elfa-
julását a komoly munkaalkalom képes legjobban 
megakadályozni. 

Sokszor a rossz társaság és még többször a szív-
beli érzések teszik a munkás életét nyugtalanná. 
Ezekre a munkaközvetítésnek figyelmet kell fordíta-
na, mert gondossága rendkívül eredményes lehet, ha 
mindig szem előtt tartja azt az elvet, hogy a komoly 
munkaalkalom mindent feledtet, a komoly munkában 
fáradó ember minden bajok között is visszanyeri 
nyugalmát és az emberi méltóság magaslatára fog 
emelkedni. 

A munkaközvetítőnek, aki ily irányú gondosságot 
lesz köteles gyakorolni, nagyon egyszerű, nagyon 
kétköznapos eszközökkel kell dolgoznia, mert ha egy-
eSy tisztviselő körülményes lélektani ünnepélyes-
s e l akarná ezt a kötelességét teljesíteni, a tudá-
lékosság hibájába esnék. 

Ennek a munkának nincsenek szabályai. Egy 
k i s éleslátással, egy kis okossággal, főleg pedig 
taPintatossággal helyesen el lehet végezni. 

Ebből a gondoskodásból szűrődik le a foglalkozást 
sfirün kereső munkások második kategóriája: a kor-
hely, összeférhetlen vérmérsékletű, megátalkodottan 
nyugtalankodó, egy helyben maradni nem tudó mun-
kások kategóriája. Ezek rendszerint a zseniális munká-
sokból kerülnek ki. Nemzetgazdasági okok miatt kell 
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ezekkel szemben sok elnézést gyakorolni és lelki 
hibájukat szigorú ítélettel sújtani sohasem szabad. 
Az ilyen munkást, habár helyét sűrűn változtatja is, 
szívesen látják a műhelyekben. Lelki hibájukból ó'ket 
kigyógyítani nem szükséges, mert lehetetlen törekvés 
volna. 

A harmadik kategóriába tartoznának a teljesen 
züllött, dologkerülők, lusták, akik szakmájukban is 
gyengék és uraskodásra szédülő hajlamaiknak nem 
tudnak parancsolni. Ezek örökösen a közvetítő nyakán 
lesznek, de nem azért, hogy foglalkozáshoz jussanak, 
hanem, hogy a munkakönyv kiváltságait kizsákmá-
nyolják. Ezzel a kategóriával szemben az erélyes 
eljárásnak van helye. A koncsorgók és dologkerülők 
törvényét kell ezekkel szemben alkalmazni. 

Meg kell itt említenünk azt, hogy a kategóriáknak 
ilyetén való meghatározása nem egy munkaközvetítő 
dolga. Lehet valaki egy városban kicsapangó és más 
tíz városban becsületes életű és viszont lehet valaki 
egy évben szelídlelkű holott sok évben előbb, vagy 
még több évben utóbb rakoncátlan életű. A kategó-
riákba való sorozás az ország minden részében mű-
ködő közvetítőknek gondos megfigyeléseiből és állandó 
tapasztalataiból történik és természetesen minden 
megállapításnál, ha kétség vagy vitás eset jelent-
kezik, a kérdés a munkás előnyére döntendő el. 

A negyedik kategóriába sorozzuk azokat a munká-
sokat, akik szakmájukban járatlanok, vagy valamely 
testi vagy szellemi fogyatékosságaik miatt nem igen 
tudják megérdemelni azt a munkabért, melyre igényt 
tartanak s mely életfentartásukhoz is szükséges volna. 
Ezeket a munkásokat a munkaközvetítő, ha lehet, 
valamely alkalmas módon kiképezteti, vagy más, nekik 
jobban megfelelő munkakörben elhelyezi. A munkás-
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védelem adójából létesülő alap ilyen irányú intézke-
désekre szívesen fog áldozatkészséget tanúsítani. 

A kategóriákba való sorozás és az ezekről 
való feljegyzések a hivatalos titok szigorúságával 
őrzendők és nem a konduit lista jelentőségével bír-
nak, mert a munkásra és annak szabadságára 
abszolúte semmi korlátozó befolyással nem lehetnek. 
Ezek a kategóriák éppen csak azokra a munkásokra 
vonatkoznak, akik feltűnően sűrűn rászorulnak az 
intézmény szolgálatára, akikről, hogy úgy mondjam, 
szinte állandóan gondoskodni kell A közvetítési 
misszió teljesítése nagyon helytelen volna, ha csak 
egyetlen munkást is tartózkodóvá tenne, vagy a 
munkásokat elidegenitené a közvetítés igénybevéte-
l től . A közvetítő és a munkás viszonya a leg-
bensőbb intim viszony, melyet éppen a közvetítő 
előzékenységének és figyelmességének kell intimmé 
tenni. 

Éppen ezért a közvetítőnek olyan feladatai is 
lesznek, melyek őt nemcsak az itt kategóriába soro-
zott munkásokkal hozzák rendszeres kapcsolatba, 
hanem, melyek minden munkással állandó érint-
kezésben tartják. 

Ilyen lesz például az ingyenes jogvédelem, mely 
szintén a munkások kiváltsága közé sorozandó és 
a kedvezményes vasúti utazás kiváltsága, melynek 
rendszere újabb előnyöket ad a munkásoknak. 



Az új ipartörvénytervezet* 

Az új ipartörvénytervezet is igen nagy fontos-
ságot tulajdonit a munkaközvetítésnek és erről a kö-
vetkező rendelkezéseket tartalmazza. 

501. §. Minden törvényhatósági jogú és rende-

* A kereskedelemügyi miniszter által az ipartörvénymó-
dosításra vonatkozóan kibocsátott anyaggyűjtemény II kötetének 
185. oldalán, a munkaközvetítés dolgában a következő megjegy-
zések foglaltatnak, melyekből az e fejezetben tervezett rendel-
kezések intenciói is kiolvashatók: 

„Az 1884: XVII. t.-c.-be foglalt ipartörvény a munkaköz-
vetítés ügyét az ipari tevékenység körében az engedélyhez kö-
tött iparágak közé történt sorozással rendezte, megadván ez iparág 
űzésénél azokat a biztosítékokat, mik a megbízhatóság előze-
tes igazolásában és az iparhatósági felügyelet és ellenőrzésben 
rejlenek. Ez a szabályozás iparjogi alapon történt és nem elé-
gíthette ki azokat a szociális igényeket, melyek a munkaköz-
vetítés terén különösen a munkanélküliség szaporodásával mind 
érezhetőbben fölmerültek. Ez igények és szükségletek vezet-
tek arra, hogy a munkaközvetítésnek közintézményi jelleggel 
való rendezését az ipartestületek és ipartársulatok önkormány-
zati és egyesületi hatáskörükben megkísérelték, az ipartestületek 
ebbeli tevékenysége azonban a legtöbb helyen alig volt több, 
mint kísérletezés. Először a kereskedelemügyi tárca 1899. évi 
költségvetésének indokolása jelezte, illetve helyezte kilátásba 
azt, hogy a munkaközvetítés közintézményi jelleggel országosan 
rendeztetni fog. Az ennek alapján folyamatba tett intézkedések 
eredményekép szerveztetett a budapesti munkaközvetítő inté-
zet, mely 1900 évi március 15-én kezdte meg működését. A 
budapesti munkaközvetítő intézet felállítása után 76309|1900 sz. 
a. a kereskedelmi kormány munkaközvetítő intézeteknek a ke-
reskedelmi és iparkamarák székhelyén leendő létesítése iránt 
tett lépéseket s a kereskedelemügyi miniszter Pozsony, Szeged, 
és Temesvár városok, nemkülönben az illetékes kereskedelmi 
és iparkamarák által állami támogatás mellett létesítendő ipari 
és kereskedelmi munkásközvetítő intézetek szervezeti szabály-
zatátjóváhagyta, e szabályzatok lényegükben megegyeznek a buda-
pesti munkásközvetítő intézet szabályzatával. (38.057|1903. K. M ) 
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zett tanácsú város, úgyszintén minden község terüle-
ten, melynek tízezernél több lakosa van, a törvény 
életbeléptétől, illetve a lakosság számának tízezerre 
való szaporodásától számított legkésőbb egy év alatt, 
munkaközvetítő intézet létesítendő. 

Azok a községek, a melyeknek tízezernél ke-
vesebb lakosuk van, a községi képviselőtestület hatá-
rozatával, a törvényhatóság közgyűlésének hozzájá-
rulása mellett, szintén létesíthetnek munkaközvetítő 
mtezetet, a kereskedelemügyi miniszter pedig, ha az 
előfeltételek megvannak és az szükségesnek mutat-
kozik, a belügyminiszterrel egyetértőleg a tízezernél 
kevesebb lakossal bíró községeket is kötelezheti mun-
kaközvetítő intézet felállítására. 
., §. A községi munkaközvetítő intézetek ha-
tásköre és feladata mindazoknak az alkalmazottaknak 
u közvetítésére kiterjed, akiknek munkaviszonya e 
torvény rendelkezései szerint bírálandó el és ezeken 
kívül a házi cselédek közvetítésére. 

A községek, a képviselőtestület által alkotandó 
szabályrendelettel, a munkaközvetítő intézet hatás-
körét az első bekezdésben említetteken kívül egyéb 
aikalmazottak közvetítésére is kiterjeszthetik. 

503. §. A község a munkaközvetítő intézetet 
vállalatba vagy bérletbe nem adhatja, hanem azt saját 
kezelésében köteles fentartani. 

A községi munkaközvetítő intézet költségeinek á 
munkaközvetítő intézet jövedelmeiből (507—5i0., 513. 
88-) nem fedezhető részét felerészben a kereskedelem-
ügyi tárca terhére az állam, felerészben a község 
Jzeti; az esetleges bevételi többlet a község házi 

Pénztárát illeti. 
504. §. A községi képviselőtestület a munkaköz-

vetítő intézet szervezetét szabályzatban állapítja meg, 
mely szabályzat a kereskedelemügyi miniszterhez jó-
vahagyás végett felterjesztendő. 

A kereskedelemügyi miniszter az első szabály-
* a t iöyáhagyása kérdésében a törvényhatóság köz-
gyűlésének, valamint a kereskedelmi és iparkamará-

ak meghallgatása után, a belügyminiszterrel egyet-
ertoleg határoz. 

A munkásosztály kiváltságai 
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A szabályzatban legalább a következőkről kell 
intézkedni: 

1. a munkaközvetítő intézet hatásköréről; 
2. a cselédek közvetítéseért fizetendő díjakról; 
3. a munkaközvetítő intézet működése fölött 

való felügyelet gyakorlása és a munkaközvetítésnek 
szakszerű irányban való vezetése céljából alakított 
választmány (505. §.) szervezetéről, megalakításának 
módjáról, hatásköréről és eljárásáról; 

4. a személyzet alkalmazásáról, az alkalmaz « 
feltételeiről, az alkalmazottak jogviszonyáról és 
javadalmazásáról; 

5. a község jogköréről. 
A kereskedelemügyi miniszter a belügyminisz-

terrel egyetértőleg a községek számára a munka-
közvetítő intézetekről mintaszabályzatot ad ki. 

505. §. A községek, a munkaközvetítő intézetről 
rendelkező szabályzatban (504. §.), a munkaközvetítő 
intézet működése fölött való felügyelet gyakorlása és 
a munkaközvetítésnek szakszerű irányban való veze-
tése céljából választmány szervezése iránt intézked-
hetnek. 

Ha a szabályzat választmány alakításáról intéz-
kedik, e választmány tagjait a községre alakult munka-
adó- és alkalmazott-szervezetek közgyűlései saját 
kebelükből egyenlő számban választják. A választ-
mány elnökét a község képviselőtestülete külön vá-
lasztja. 

Ha az illető községre több munkaadó-, vagy 
alkalmazott-szervezet alakult, a választmányba az 
ezek által választandó tagok száma úgy állapítandó 
meg, hogy az illető szervezetek a választmányban a 
hozzájuk tartozó tagok számarányában legyenek 
képviselve. 

Ha a munkaadók vagy az alkalmazottak szer-
vezetei a munkaközvetítő intézet választmányába a 
tagok megválasztását megtagadják, vagy az általuk 
megválasztott tagok kötelességeiket megintés dacára 
pontosan nem teljesítik és az illető szervezetek a 
község felszólítására ezek helyett kötelességeiket pon-
tosan teljesítő tagokat nem választanak, ez esetben a 
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választmánynak az illető munkaadó, vagy alkalmazott-
tervezet által választandó tagjait is a községi kép-
m ' ' t ^ e ' S t Ü l e t választhatja meg, illetve a választmány 
működését a tagok megválasztásáig felfüggesztheti. 
v t f ~ . • §• A szervezeti szabályzatban a munkaköz-
vetítő intézet kezelési teendőinek ellátására az intézet 
forgalmához képest rendes tisztviselői állások rend-
szeresithetők, vagy a kezelési teendők ellátása a község 
rendes alkalmazottainak hatáskörébe utalható. 

A munkaközvetítő intézet végleges tisztviselői 
községi tisztviselők és a községi tisztviselők szol-
galati viszonyát és jogi helyzetét megállapító törvényes 
szabalyok reájuk is alkalmazandók. 

507. §. A munkaközvetítés a cselédek közvetíté-
snek kivételével díjmentes. 

v
 a z°nban a munkaadó vagy a cseléd a köz" 

etitessel létrejött munkaviszonyt a kikötött próbaidő 
att, vagy ha próbaidő kikötve nem volt, a munka-

viszony megkötésétől számított tizenöt nap alatt tör-
eny- vagy szerződésszerű módon felbontja, az intézet 
gy a munkaadónak, mint a cselédnek, ha ezt a 

munkaviszony felbontásától számítva nyolc nap alatt 
orik, másodízben díjtalanul tartozik a közvetítést 

elvegezni. 
Ha a megkötött munkaviszonyt valamelyik fél 

másik fél törvényes okot szolgáltató hibájából fel-
mondás nélkül azonnal felbontja, a hibás fél a másod-
tarth t V a ^ díjtalan munkaközvetítésre igényt nem 

v +• A munkaközvetítő intézet a munkaköz-
takt n é r t a z o l y a n munkaadóktól, illetve alkalmazói-
aktól, akikkel szemben megállapítható, hogy a munka-
iszonynak törvény- vagy szerződésellenes felbon-
sara ismételve okot adtak, vagy akik a munka-

iszonyt törvény vagy szerződés ellenére rövid idő-
s ö k b e n ismételve felbontják, ha az illetők az 507. 

értelmében díjtalan munkaközvetítésre tarthatnak 
igényt, a szervezeti szabályzatban erre nézve meg-
aP l t o t t időn át, mely azonban egy évnél hosszabb 
m lehet, az ily esetre nézve ugyanott megállapított 

uUat követelheti. 
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A munkaviszonynak az e törvény szerint elis-
mert munkabeszüntetés vagy munkáskizárás követ-
keztében való megszűnése az első bekezdésben említett 
díj követelésének alapjául nem szolgálhat. 

509. §. (Új.) A munkaközvetítésért járó díjat, a 
munkaviszony megkötésétől számított nyolc nap alatt, 
az alkalmazott után is a munkaadó tartozik befizetni; 
a munkaadó jogosítva van az alkalmazottat terhelő 
és általa befizetett közvetítési díjat az alkalmazott 
fizetéséből, illetve béréből egy összegben bármikor 
levonni. 

A hátralékos munkaközvetítési díjak a közadók-
nál szokásos késedelmi kamatokkal és behajtási illeté-
kekkel együtt, a munkaadótól közigazgatási úton, 
a közadók módjára hajtandók be. 

E díjak esedékességüktől számított hat hónap 
alatt elévülnek. 

510. A munkaközvetítő intézet azt a munkaadót, 
valamint azt az alkalmazottat akire beigazoltatik, hogy 
ismételve szándékosan valótlan adatokat jelent be, 
vagy ismételve szándékosan hamis, illetve hamisított 
bizonyítványokkal kéri a munkaközvetítést, előre 
bocsátott vizsgálat után, meghatározott vagy hatá-
rozatlan időre és a saját vagy a kerület, vagy az 
egész ország területére kiterjedő hatálylyal, az ingyenes 
munkaközvetítés kedvezményétől megfoszthatja és 
minden későbbi munkaközvetítésnél az erre nézve 
hozott határozatban megállapítandó időn át a szer-
vezeti szabályzatban az ily esetre vonatkozólag meg-
állapított díjjal terhelheti, vagy végül a munkaköz-
vetítésből kizárhatja. 

Az intézetnek e határozata a kihirdetéstől, vagy 
ha a határozat írásban kézbesíttetik, a kézbesítéstől 
számított tizenöt nap alatt szóval, vagy írásban 
megfelebbezhető. A megfelebbezett határozat, másod-
és végső fokban való határozás végett, ha annak 
hatálya csak az intézetre vagy a kerületre terjed ki, 
a kerületi intézethez, ha pedig az egész országra 
terjed ki, a budapesti főintézethez terjesztendő fel. 

Felebbezés hiányában is felterjesztendő az em-
lített határozat, ha annak a hatálya a kerületre vagy 
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az egész országra terjed ki és pedig a határozat ke-
uieti hatálya szerint a kerületi intézethez vagy a 

oudapesti főintézethez és az csak az említett inté-
setek választmányának hozzájárulása esetén hajtható 

egre. A kerületi vagy a budapesti főintézet, ha vá-
msztmányuk az említett határozathoz hozzájárult, az 
ekként jogerős határozatot a hozzájuk tartozó összes 
munkaközvetítő intézetekkel közlik. 

511. §. Olyan helyeken és iparágakban, melyek-
e n a munkaviszony általános feltételeit szabályozó 
, zerződések vannak érvényben, a munkaközvetítő in-
ezet az ily szerződésnek az alkalmazás feltételeire 
vonatkozó fontosabb rendelkezéseit hivatalból tar-
l°zik a munkát keresőkkel közölni. 
. 5 1 2 . §. A munkaadók, akik a munkaközve-

to intézetben személyesen vagy megbízott utján 
jelentkeznek, az ott jelenlevő alkalmazást keresők 

ózott a sorrendre való tekintet nélkül szabadon vá-
laszthatnak. 

513. §. A munkaközvetítő intézet, amennyi-
éi 1 1 , 3 felek kívánják, a munkaszerződés megkötésé-

e l közreműködni 'tartozik. 
Ha a munkaszerződést a felek kívánságára az 

-itezet állítja ki, az ezért szedhető díj nagyságát az 
üezet szervezeti szabályzata állapítja meg. Az írás-

in s z e r ződés kiállításának díját, amennyiben az 
1 ej=ahapodás szerint nem kizárólag a munkaadót; 
i„ 7» a munkaadó és az alkalmazott egyenlő arány-
van fizetik. 

E szakasz rendelkezései nem terjednek ki azokra 
esetekre, melyekben a szerződést a törvény szerint 
iparhatóság előtt kell megkötni. 

2 .. 514. §. A munkaközvetítő intézet az alkalma-
részére való előleg-nyujtást is közvetíteni tartozik, 

fel , a z alkalmazott, a nélkül, hogy a munkából 
az m ? / l d á s nélkül azonnal való kilépésre joga volna, 
vo ^mazásból az előleg ledolgozása nélkül tá-
kiv-' a munkaközvetítő intézet, a munkaadó 
gét

ari.ságára, a munkabér-előleg le nem dolgozott ösze-
osefh J a b b közvetítésnél a munkaadóval közli, mely 

Den az új munkaadó ez összeget, az egy napra 
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eső fizetés vagy bér legfeljebb egynegyedéig terjed-
hető részletekben, az alkalmazott fizetéséből vagy 
béréből levonni és a követelésre jogosult munkaadó 
javára a munkaközvetítő intézethez beszolgáltatni 
tartozik. 

A le nem dolgozott munkabér-előleg címén 
ekként érvényesíthető követelés az alkalmazott egy 
heti fizetésénél, illetve bérénél több nem lehet. 

Ha az előleg visszakövetelésének jogossága vitás, 
a munkaközvetítő intézet a második bekezdés értel-
mében való eljárást mindaddig felfüggeszti, amíg 
a munkaadó követelésének jogossága a törvény szerint 
el nem döntetik. 

515. §. A munkaközvetítő intézet az alkalmazást 
keresőnek, ha kivánja, a munkakönyv és alkalmazott 
egyéb bizonyítványainak vagy irományainak átvéte-
léről elismervényt tartozik adni. 

Ha a munkaviszony az intézet közvetítésével 
létrejött, a munkaközvetítő intézet az alkalmazott 
munkakönyvét és egyéb irományait a munkaadónak 
átadja. 

Ha az alkalmazást kereső a közvetítésről lemond, 
munkakönyve és egyéb bizonyítványai vagy iro-
mányai neki visszaadandók. 

516. §. A munkaközvetítő intézet olyan helye-
ken és iparágakban, melyekre a munka általános fel-
tételei tekintetében kötött szerződés van érvényben, 
az e szerződésben megállapított munkafeltételeknél 
kedvezőtlenebb feltételekkel alkalmazottat, illetve az 
alkalmazottnak munkát nem közvetíthet, feltéve, hogy 
a munka általános feltételei iránt kötött szerződés 
a munkaközvetítő intézetnek megküldetett. 

Hasonlóképpen nem közvetíthet a munkaközvetítő 
intézet oly munkaadónak, vagy alkalmazottnak, akik 
e törvény szerint elismert munkabeszüntetés, vagy 
munkáskizárás joghatálya alatt állanak. 

517. §. Ha a közvetítést kérő a közvetítést nem 
kívánja igénybe venni, vagy a jelentkezés dacára az 
intézet közvetítése nélkül kötött munkaviszonyt, tarto-
zik ezt három nap alatt a munkaközvetítő intézetnek 
bejelenteni. 
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, . A z t a munkaadót, vagy alkalmazást keresó't, 
aki az első bekezdésben megállapított kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, a munkaközvetítő intézet min-
aen egyes mulasztás esetében tíz koronáig terjedhető 
Pénzbírsággal sújthatja. 

Az alkalmazást keresőre kiszabott bírság össze-
get a munkaadó az 514. §. második bekezdésében 
megállapított módon az alkalmazott fizetéséből, vagy 
Deréből levoni és a munkaközvetítő intézetnek beszol-
gáltatni tartozik. 

518. §. Azt a munkadót, aki az 514. §. második 
oekezdésében és az 517. §. harmadik bekezdésében 

levonásra nézve megállapított kötelezettségének 
illetve az intézet erre irányuló határozatának nem 

esz eleget, a munkaközvetítő intézet első ízben tíz, 
asodízben húsz és minden további mulasztás esetében 
tven koronáig terjedhető pénzbírsággal sújthatja. 

Az intézetnek az e szakasz és az 517. §. alap-
ján pénzbírságot kiszabott határozata ellen jogorvos-
ntnak helye nincs és e határozatok alapján a kisza-
hajt ^^1?h l r s ag közigazgatási úton a közadók módjára 

, Az említett szakaszok alapján kiszabott és 
befolyt pénzbírságok az 1907. évi XIX. t.-c. 192. §-ának 
bbgyedik bekezdésében meghatározott célra fordí-

519. §. A munkaközvetítő intézet köteles minden 
mnnkakeresletről és munkakínálatról, melyet helyben 

\ nem elégített, jegyzéket készíteni és azt az erre 
nézve megállapított idő alatt a kerületi munkaközvetítő 
mtezetnek megküldeni. 

Hasonlóképpen tartozik a munkakeresletről és 
mnnkakinálatról, úgyszintén az általa végzett köz-

elítésekről pontos statisztikát vezetni és azok ered-
menyét az előírt időben és módon a kerületi munka-
közvetítő intézetnek beküldeni, 
sé A munkaközvetítő intézetet fentartó köz-

gek tartoznak a munkaközvetítő intézet számára 
yan váróhelyiségről gondoskodni, melyben az alkal-

mazást keresők elhelyezhetők. 
521. §. A községi munkaközvetítő intézetek a 
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munkaközvetítésnél és a nyilvántartásnál a budapesti 
munkaközvetítő főintézet által megállapított szabályok 
szerint járnak el. 

Eljárásukban és működésükben, a mennyiben 
az vagyoni kérdéseket érint, az intézetet fentartó 
község, úgyszintén munkaadó- és munkásszervezet, 
a közvetítés szakszerű kérdéseit illetőleg pedig a ke-
rületi munkaközvetítő intézet és a budapesti munka-
közvetítő főintézet felügyelete és ellenőrzése alatt 
állanak. 

522. §. A munkaközvetítő intézet s illetve 
annak a közvetítést végző közegei vagyonilag felelő-
sek minden kárért, melyet eljárásuk által szándékosan, 
vagy vétkes gondatlaságból a munkaadóknak, illetve 
alkalmazást keresőknek okoztak. 

523. §. A munkaközvetítő intézetek egymásközt 
és a feltétlenül portómentes hatóságokkal hivata-
lokkal és közegekkel való forgalmukban a feltétlen 
portómentes hatóságokat megillető postai portómentes-
séget s más közigazgatási hatóságokkal, úgyszintén 
a munkaadókkal és alkalmazottakkal, illetve alkal-
mazást keresőkkel, valamint azok egyesületeivel való 
érintkezéseikben pedig a portómentességi szabályzat-
nak megfelelő levélpostai portómentességet élveznek. 

524. §. Azokban a községekben, melyekben 
munkaközvetítő intézet nincs, a munkaközvetítéssel 
járó teendőket a községi és körjegyzőségek végzik. 

525. §. A kereskedelemügyi miniszter a községi 
munkaközvetítő intézetek szervezésénél, ellenőrzésénél 
azok működésénél, nyilvántartásaik és a statisztikai 
kimutatások vezetésénél és általában a munkaköz-
vetítésnél irányadó szabályokat és követendő eljá-
rást, figyelemmel a törvény rendelkezéseire, rende-
leti úton szabályozza. 

Azokban a községekben, melyekben munkaköz-
vetítő intézet nincs, a községi és körjegyzőségek 
által (524. §.) a munkaközvetítés körül követendő eljá-
rást a kereskedelemügyi miniszter a belügyminisz-
terrel egyetértőleg szintén rendeleti úton szabályozza. 



Kerületi munkaközvetítő intézetek 

^ 526. §. Minden kereskedelmi és iparkamara szék-
y e n kerületi munkaközvetítő intézet létesítendő. 

A kerületi munkaközvetítő intézetek az illető 
Jtozsegben egyúttal községi munkaközvetítő intéze-

s mint ilyenekre, e törvény XXV. fejezetének 
„atarozmányai megfelelő módon szintén alkalma-
zandók. 
a . 527. §. A kerületi munkaközvetítő intézetek 

/adata a községi munkaközvetítő intézet teendőinek 
e,Jatasán felül: 

1. összesíteni az illető kerületben működő községi 
munkaközvetítő intézetek által hozzájuk beküldött és 

myben ki nem elégített munkakeresletet és munka-
mnalatot és azt kielégíteni; 

2. a kerületi munkaközvetítő intézet által ki 
e m e^égített munkakeresletet és kínálatot megfelelő 

csoportosítással a budapesti munkaközvetítő főinté-
ZeHel közölni; 
kö a budapesti munkaközvetítő főintézet által 

ozolt munkakeresletet és kínálatot kerületükben kielé-
gíteni ; 
kp a budapesti munkaközvetítő főintézet és a 
tett ^ munkaközvetítő intézet által ki nem elégí-
kö mankakeresletet és kínálatot a községi munka-

ozvetítő intézetekkel és olyan községekben, a hol 
unkaközvetítő intézetek nincsenek, a községi és 

or3egyzőségekkel közölni. 



Budapest székes-fővárosi munkaközvetítő 
főintézet 

528. §. A székes-főváros területén munkaköz-
vetítő főintézet létesíttetik. 

E munkaközvetítő főintézetnek, a székes-fővá-
ros területén a községi munkaközvetítő intézetek 
teendőinek ellátásán felül, feladata a munkaközve-
títést az egész ország területén egységesen rendezni 
és szabályozni, valamint a munkakeresletet és kínála-
tot az egész ország területére nézve kiegyenlíteni. 

529. §. A székes-fővárosi munkaközvetítő inté-
zetre, mint községi munkaközvetítő intézetre, e tör-
vény XXV. fejezetének határozmányai alkalmazandók, 
azzal a változtatással, hogy az intézet vezetése és 
a munkaközvetítéssel járó törvényszerű ügyeinek 
a szervezeti szabályzatban megállapított módon való 
ellátása az intézetnél az 505. §. értelmében szerve-
zendő választmány hatáskörébe tartozik. 

Az intézet számára a szükséges helyiségekről, 
azok berendezéséről, fűtéséről és világításáról a 
székes-főváros tartozik gondoskodni; az intézet fen-
tartásával járó egyéb kiadások a kereskedelemügyi 
tárca hitelére az államot terhelik. 

Az intézet tisztviselői állami tisztviselők; állá-
suk a kereskedelemügyi tárca költségvetésében szer-
veztetik. 

Az intézet a kereskedelemügyi miniszter fel-
ügyelete és ellenőrzése alatt áll. 

530. §. A főintézet a helyben való munkake-
resleten és kínálaton kivül a kerületi munkaközve-
títő intézetektől beérkezett jegyzékek alapján, meg-
felelő csoportosítással az egész ország területéről 
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jelentkező munkakeresletet és kínálatot nyilvántartja 
e s a helyben való szükséglet kielégítése után az 
egész ország területén munkát keresőkről és munkát 
kínálókról a kerületi munkaközvetítő intézeteket 
Jegyzékkel értesíti. 

531. §. A főintézet szervezetét, működését és a 
munkaközvetítés körül követendő eljárást a törvény, 
a z annak alapján kiadott kereskedelemügyi miniszteri 
Rendeletek, úgyszintén a kereskedelemügyi miniszter 
által megállapítandó szervezeti szabályzat határoz-
i k meg. 

532. §. A főintézet úgy a helyben jelentkezőkre, 
5í?í..a kerületi munkaközvetítő intézetek útján be-
Küldött jegyzékben kimutatott munkakeresletre és 
njunkakínálatra, a munkaközvetítést főbb szakmánként 
a,akitott külön osztályokban végzi. 
ell " ^ főintézet szakszerű felügyeletet és 
, .lenőrzést gyakorol a kerületi és a községi munka-

ozvetítő intézetek közvetítési működése, a közvetí-
esre vonatkozó nyilvántartások és statisztikák veze-
e s e és általában az intézetek egész működése felett. 

A kerületi és a községi munkaközvetítő intézetek, 
gyszintén a községi és körjegyzőségek által beszol-

gáltatott statisztikai adatokat feldolgozza és a munka-
ozvetítésnek az egész ország területén való állásáról 
venkint a kereskedelemügyi miniszternek jelentést 
esz- E jelentés az országgyűlésnek bemutatandó. 
„ A statisztikai adatok feldolgozásánál, a jelentés 
összeállításánál és a főintézet által gyakorlandó 
re és ellenőrzésnél követendő eljárást a ke-

skedelemügyi miniszter rendeleti úton állapítja meg. 



Ipari és egyesületi munkaközvetítés 

534. §. E törvény életbelépésének napjától kezdve 
foglalkozást közvetítő és cselédszerző ipar gyakor-
lására, az 536. §-ban megállapított kivételektől el-
tekintve, iparengedély nem adható. 

Ha az iparos, aki a foglalkozást közvetítő és 
cselédszerző ipar gyakorlására e törvény életbelép-
tét megelőzőleg jogerős határozattal engedélyt kapott, 
elhalálozik, üzletét özvegye, elhalálozásáig folytat-
hatja. Özvegy nem létében az üzlet a kiskorú gyer-
mekek javára azok nagykorúvá válásáig folytatható. 

Azok, akik e törvény életbeléptekor az 1884. 
évi XVII. t.-c. 155. §-a alapján hozott és a foglal-
kozást közvetítő, illetve cselédszerző ipar gyakorlásá-
nak megfosztását határozott vagy határozatlan időre 
kimondó jogerős ítélet hatálya alatt állanak, az em-
lített ipar gyakorlásának jogát végleg elvesztik. 

E törvény életbeléptének napjától kezdve az 
említett ipar gyakorlásának jogától csak végleges 
megfosztásnak van helye, még abban az esetben is, 
ha a megfosztásra okul szolgáló tények az 1884. évi 
XVII. t.-cikk alapján keletkeztek. 

535. §. E törvény életbeléptének napjától kezdve 
egyletek és társulatok, az 537. §-ban megállapított 
kivételektől eltekintve, díjtalanúl és saját tagjaik 
részére sem folytathatnak munkaközvetítést. 

Az illető egyletek és társulatok alapszabályai-
nak a munkaközvetítésre vonatkozó rendelkezései 
e törvény életbeléptével hatályukat vesztik s az első 
bekezdés ellenére folytatott munkaközvetítés az il-
lető egylet vagy társulat feloszlatását vonja maga után. 
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536. §. Iparengedély alapján e törvény életbe-
lépte után is folytatható a közvetítő ipar: 

1. színházak, úgyszintén nyilvános előadóinté-
zetek,' dalcsarnokok és más hasonló intézetek, úgyszin-
tén művészeti előadások művészeti személyzetének; 

2. tudományos, közművelődési és közegészség-
ügyi intézetek fontosabb, az illető intézetek célját 
képező teendőkkel megbízott személyzetének; 

3. a tanítók, nevelők, nyelvtanítók; 
4. mezőgazdasági, bányászati és ezeken kivül 

mindazoknak az alkalmazottaknak a közvetítésére, 
akikre az e törvény szerint létesített községi mun-
kaközvetítő intézetek hatásköre ki nem terjed. 

537. §. Az 536. §. 1—4. pontjai alatt említett 
személyek, úgyszintén a cselédek közvetítésével jó-
tékony egyletek is foglalkozhatnak. 

A kereskedelemügyi miniszter az iparengedély, 
vagy e szakasz alapján munkaközvetítéssel foglal-
kozó egyéneket és egyesületeket rendeleti úton meg-
határozandó nyilvántartások vezetésére s azok ada-
tainak a Budapest székes-fővárosi munkaközvetítő 
tőintézettel való* közlésére kötelezheti. 

538. §. A községek, ha e törvény alapján munka-
közvetítő intézetet tartanak fenn, az olyan foglakozást 
közvetítő és cselédszerző iparüzleteket, melyek e . 
törvény életbelépte előtt szerzett jog alapján e törvény 
életbelépte után is folytathatók, megváltás útján teljes 
kárpótlás mellett megszüntethetik. 

A megváltásra a jogot esetről-esetre a keres-
kedelemügyi miniszter adja. A megváltás az üzletnek 
°sak arra a részére terjedhet ki, melyben e törvény 
alaPján a foglalkozásközvetítésre újabb engedely 
nem adható. 

Az egy község területén létező összes foglal-
t s á s t közvetítő és cselédszerző üzletek csak egyszerre 
válthatók, illetve szüntethetők meg. , 

A megváltási összeg tekintetében támadt vitás 
ferdések elbírálása a rendes bíróságok hatáskörébe 
tartozik. 
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539. §. Azok a foglalkozást közvetítő és cseléd-
szerző üzlettulajdonosok, akik iparengedélyüket az 
1884. évi XVII.' t.-cikk alapján 1898. évi február hó 
15-ike után kapták, iparűzési jogukat e törvény 
életbeléptének napján minden kárpótlás nélkül el-
vesztik. 

540. §. Tilos és érvénytelen minden olyan szer-
ződés vagy megállapodás, mely a munkaközvetítésre 
nézve az e törvényben megállapított rendelkezésektől, 
a törvényben adott felhatalmazás nélkül, bármilyen 
irányban eltér. 



Jogvédelem és utazási kedvezmény 

Az ügyvédi rendtartás gondoskodik arról, hogy 
aki vagyontalan, az ingyenes jogvédelemben része-
süljön. Utóbbi időkben e célból néphivatalokat is 
szerveztek egyes városokban. A jogszolgáltatás szer-
veit ennélfogva nem sújtja újabb teher az által, ha 
a munkások ingyenes jogvédelme rendszeresíttetik. 
A munkások túlnyomó része vagyontalan és jogvé-
delemért rendszerint a munkásközvetítő hivatalhoz 
f°g fordulni. Az ilyen jogsegélynyújtásnál, mely 
kilenctized részben feltétlenül a munkaszerződésből 
fejlődő vitás kérdésekből keletkezik, — a munka-
közvetítő kötelessége mindig az lesz, hogy a vitában 
a munkás álláspontjára helyezkedik. 

Éppen úgy, mint ahogyan kriminális ügyekben 
a kir. ügyész mindig a vád álláspontját foglalja el, — 
éppen úgy a munkásközvetítő is köteles lesz a mun-
kás panaszos vagy védekező álláspontját elfoglalni. 
Ézen szabály alul csak az esetben van kivételnek 
he lye, ha a munkás álláspontja teljesen tarthatatlan, 
ügy, hogy azt az álláspontot képviselni képtelenség. 
Üyenkor a közvetítő az ügyet át nem veszi, ellenben 
a munkást tévedéséről felvilágosítani törekszik. 

A közvetítő nemcsak a munkásszerződésből 
keletkező vitás kérdésekben, de minden más polgári 
Vagy kriminális ügyekben is felkarolja a munkás 



82 Palócz László 

ügyét, ha szükséges, beleavatkozik a védelem kiren-
delésébe, egyszóval a közvetítő a munkásnak nem 
ügyvédje lesz, de gondos tanácsadója, még örökö-
södési vagy birtokperekben is, melyeknél természe-
tesen a jogvédelem ingyenessége megszűnik, melyeknél 
ellenben a közvetítő hivatal arra vigyáz, hogy a 
munkás esetleges jogtalan kizsákmányolásoknak áldo-
zatává ne essék. 

A munkásközvetítő, aki mindig és minden eset-
ben a munkás érdekeit és álláspontját védi, ezért 
bizonyára sem ellenfele, sem ellensége nem lehet és 
nem lesz a munkaadóknak, hanem a legtöbb esetben 
fog neki sikerülni az, hogy a munkás és a munkaadó 
között fölmerülő vitás kérdés mindkét fél megnyug-
vására nyerjen befejezést. 

Nem kevésbé fontos kiváltsága lesz a mun-
kásnak a vasúti utazási kedvezmény is. Ez sem új 
dolog. Ma is megengedi a Máv. rendszerint tömeges 
munkásszállításoknál, hogy a munkások, ha munkára 
mennek, kedvezményes díjért utazhassanak. A változás 
mindössze annyi volna, hogy jövőre, ha egyes munká-
sok mennek más vidékre oly célból, hogy ott munkába 
álljanak, a Máv. ezeknek is adjon utazási kedvez-
ményt. 

Ha a munkás nem tartózkodási helyén, hanem 
más helyen kapott foglalkozást, akár a munkaköz-
vetítő szerezte neki az új szerződést, akár ő maga 
szerezte azt meg magának, kedvezményes vasúti 
jeggyel utazhatik, ha a munkaközvetítő hivatal iga-
zolványával jelentkezik a vasúti jegypénztárnál. 

Ma az ilyen utazási kedvezmények előnye a 
munkáltató javára szolgál. Jövőre elvként kellene 
megállapítani, hogy ha a munkás úgy szerződött 
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valamelyik munkaadóhoz, hogy a munkaadó az uta-
zási költséget megfizetni köteles, — akkor, habár a 
munkás kedvezményes utazási jeggyel tette is meg 
az útját, — a munkaadó a munkásnak a vasúti 
jegy teljes árát lesz köteles megtéríteni. 

Ilyenformán a vasúti kedvezményes utazás előnye 
is a munkás kiváltságai közé sorakozik. 

6* 



A szervezet költségei 

Az a munkásvédelmi szervezet, melyről itt ed-
dig beszéltünk, a következő intézményekből alakul: 

I. a munkásnyilvántartás központja és annak 
vidéki ekszpoziturái; 

II. a munkásnyilvántartás folyóirata; 
III. a munkaközvetítő hivatal központja és an-

nak vidéki ekszpoziturái; 
IV. az élelmezési raktárak központja és annak 

vidéki fiókraktárai. 
A munkásnyilvántartás bevételei a következők : 
a) az első évben legalább is 2,400.000 drb. 

munkakönyvet kell kiadnia és a vidéki ekszpoziturák 
berendezéséhez is szükséges nyomtatványokat kell 
előállítania. Minthogy egy munkakönyvért ma is 
legalább 20 fillért köteles fizetni minden munkás, 
valószínű, hogy e nyomtatványok bruttó bevétele 
480.000 korona. E könyvecskék előállítási ára semmi 
esetre sem lesz több, mint 240.000 kor. és így e címen 
a nyilvántartás legelső tiszta jövedelme 240.000 kor. 
és az egyéb nyomtatványok legelső tiszta 
jövedelme csak hozzávetőlegesen számítva 60.000 „ 
a rendkívüli jövedelem összege . . . 300.000 
koronára tehető; 

b) rendes jövedelem minden évben : 
az új könyvecskék kiállításából, ha azt 
számítom, hogy 2,400.000 munkás van, 
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évenkint legalább 200.000 új könyvecske 
kiállítására gondolhatunk, melynek 20 
filléres árából 50°/„ esnék a nyilvántar-
tás költségei javára 20.000 kor. 

c) az automaták jövedelme, mely 
úgy keletkezik, hogy minden kilépésnél 
és minden belépésnél 4 fillért dobnak 
a munkaadók az automatába, mely azért 
igazolványt ad arról, hogy a jelentke-
zés megtörtént. Ha azt számítom, hogy 
2,400.000 munkáslétszám mellett napon-
kint 10.000-re tehető a jelentkezések 
száma, bizonyára nem túlzok. Ez a jö-
vedelem naponkint 400 korona, vagyis 
egy évben 144.000 korona.* Ha ebből 
leszámítom az automaták beszerzési költ-
ségeinek amortizációját és fentartási, ke-
zelési költségeit, — minthogy teljesen 
ismeretlen szám áll előttem, horribilis 
összeget veszek és azt mondom, hogy 
a kiadás 44.000 korona évenkint. Ma-
r aú a hivatal javára 100.000 kor. 
rendes bevéteiek összesen 120.000 kor. 
ennyire tehetjük azt a tiszta bevételt, mely a munkás-
nyilvántartás költségeire fordítható minden évben. 

* Az összes munkások száma 2,400.000-re van ebben a 
Jankában felvéve, mert az iparos munkások 700.000, a házi 
cselédek 363.000, a mezőgazdasági cselédek száma 209.000. A 

. a i mezőgazdasági munkás és napszámos. Ez utóbbiak kozul 
í ^ c s munkakönyve ma a legtöbbnek; de bizonyos, hogy mi-
" fys t a munkások kiváltságos joga a köztudatba átmegy, — 
S 1 tesz munkás Magyarországon, aki munkakönyv nélkül ma-
fadna. Ennélfogva bátran megállapíthatjuk, hogy 2,400.000 mun-
Ktls van az országban. w . . . . . 

Már most miért lehet a kilépések és belépések szamat 
ftaPonkint 10.000-re tenni ? x . , u x l . . . . . . 
, Azért, mert a munkásközvetítés statisztikájából azt láttuk, 
X1°gy a munkások összeségének 10°/ -a szorul a közvetites elo-
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A nyilvántartás ennyi kiadást semmi esetre 
sem igényel. Mindössze 50 törvényhatóság van az 
országban és ha azt mondom, hogy a szervezendő 
nyilvántartási központban egy-egy törvényhatóság 
nyilvántartási munkáját egy-egy ügyes leányhivatal-
nok játszva elvégzi, — talán sokat is mondtam, mert 
vannak törvényhatóságok, melyek kisebbek s ezek 
közül egy hivatalnok kettőt is elláthat. 

A munkásnyilvántartás folyóiratáról nem is írok 
ide költségvetést. Bizonyos, hogy ez a folyóirat 
önmagát föntartja és tulajdonosának igen gazdag 
előfizetési és hirdetési jövedelmeket fog nyújtani. 
Hiszen minden községnek és minden munkáshivatal-
nak szüksége lesz erre a folyóiratra és habár nagyon 
olcsó előfizetési díjért kell azt adni, mégis, tekintve 
hogy nagy mennyiségben fog megjelenni, jövedel-
mezősége kétségtelen. 

A munkaközvetítő hivatalnak nem lesznek be-
vételei. 

Ma külön ipari és külön mezőgazdasági munka-
közvetítés folyik az országban. Jövőre helyes volna 
a közvetítés munkáját egy hivatalba összpontosítani. 
Nem tévedek, ha azt mondom, hogy ugyanazon hiva-
talos apparátus, mely ma a közvetítést elvégzi, jövőre 
is elvégezheti. 

Az ipari munkások közvetítését ma is külön e 

zékenységére és ezek közül 50°|o veszi igénybe a tényleges köz-
vetítést. Tehát 100 á munkás közül 10 munkás jelentkezik köz-
vetítésért és ezek közül 5¿nem tudott elhelyezést nyerni. Való-
színű, hogy : az ipari, és ; gyári munkások és a házi cselédek 
adják a kilépések és a belépések számának túlnyomó részét. 
Ezeknek az együttes száma egy millió. Ennek 10°|o-a, vagyis 
100.000 fordul a közvetítőhöz és ennek 10°|o-a valószínűleg 
a ki- '̂ és belépések száma naponkint. Ha most már jelzem, 
hogy a többi munkásokat itt számításba nem is vettem, hiszem, 
hogy a számítás nem téves. 
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célra rendelt hivatalok végzik. Kisebb helyeken az 
ipartestület tart erre személyzetet. A gazdasági munkás 
közvetítését rendszerint a rendőrségi hivatalok vala-
melyike látja el. Ennek a hivatalos apparátusnak a 
költségei ma is megvannak, csak éppen hogy egy 
helyre kellene minden városban összpontosítani eze-
ket a költségeket. 

A közvetítő hivatal központja a nyilvántartás 
mellett működnék és ennek költségeit is a nyilván-
tartás bevételeiből lehetne fedezni. 

A vidéki közvetítő hivatalok is a nyilvántartás 
mellett végeznék működésüket.* 

Az élelmezési raktárak, mint azoknak szerve-
zetéből látszik, — a védelmi adószelvények bevéte-
liből alakulnak. Nem merünk ezekről a bevételekről 
Pontos számadást készíteni, hanem itt is, mint a 
nyilvántartás számadatainál, csak kombinált szám-
adatokkal dolgozhatunk. A kalkuláció ez volna : 
2.400.0C0 munkás megkeres egy évben átlag fejenkint 
500 korona munkabért. Megkeres tehát 1.200.000.000 
korona munkabért. Minden korona munkabér után 
kap két fillér értékű szelvényt. A védelmi alap 
ennélfogva minden évben 24 millió korona. 

Tekintve, hogy ez a raktár túlnyomó részben 
nyereséges üzleteket fog csinálni és veszteséges ki-
adásai akkor lesznek csupán, midőn a munka nélkül 
maradottak szelvényeit fokozott értékben kell 
elfogadnia, feltehető, hogy ennek a nagy üzletnek a 

Pozsonyban és egy Temesvárott. Meg van azonban a — 
ma is már, hogy ilyen munkaközvetítő hivatalokat letesi sene^ 
fobb kereskedelmi és iparkamara fárad abban, h o ^ területén 
Munkaközvetítő hivatalokat létesítsen (Lásd az uj ipartörveny-ter 
vezet Munkaközvetítés című fejezetét.) 
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haszna fedezni fogja a törvényes veszteségeit.* A 
raktárak nemcsak a munkásoknak, hanem a nagy 
közönségnek is árúsítani fognak. Itt rendes polgári 
haszon illeti meg a raktárakat. A munkások részére 
kiszolgáltatandó árúkért hatóságilag megállapított 
árakat szed a raktár, tehát egy minimális haszon itt 
is a javára fog esni.** 

* A raktárak olcsón jutnak élelmi szerekhez, mert: 
a) kolosszális tömegekben kell bevásárolniok; 
b) mert a munkások részére kiszolgáltatandó árúk után 

fogyasztási adó- és mindenféle városi és állami vámvisszatérí-
tést kell igényelniök; 

c) mert ugyancsak a munkások részére kiszolgáltatandó 
árúk után vasúti szállítási díjkedvezményt (refakciát) is kell 
kapniok; 

d) mert adó és illetékmentességet kell részükre biztosítani. 
** Az esszeni Krupp gyárnak van egy efféle intézménye. 

A gyári munkások itt vásárolnak árúkat. Minden vásárlást egy 
kis könyvben feljegyez a raktár. A munkás ezt a könyvecskét 
magával viszi és az év végén összeszámolják, hogy mennyi volt 
a vásárolt árúkért tényleg befizetett összeg. A végsumma után 
a munkás rabattot kap. 1901-ben összesen 24.000 munkás volt 
a telepen. Kontókönyve volt 13632 munkásnak. 

Elkelt egy év alatt: 
burgonya 1,482.672 kgr. 
búzaliszt 2,067.372 „ 
cukor 634.000 „ 
kávé 321.170 „ 
só 555.600 „ 

margarin 465.329 kgr. 
mosószappan 462.240 „ 
zsír • 197.000 „ 
petróleum 815.800 „ 
szén 4,058.300 „ 

A sütőműhely eladott 2,094.140 kgr. fekete kenyeret, 
I,786.300 krg. szürke kenyeret, 828.166 kgr. fehér kenyeret, 
8,436.201 drb. kisebb süteményt, 3,827.895 drb. kétszersültet és 
53.646 drb. kalácsot. 

A vágóhíd leölt: 2298 marhát, 2246 borjut, 1053 bárányt 
II.664 sertést. Elfogyasztottak a munkások 
marhahúst 559.322 kgr. szalonnát 200.557 kgr. 
borjúhúst 116.160 „ sonkát 38.000 „ 
bárányhúst 26 000 „ kolbászféléket 483.467 „ 

A boltok száma 51, az ezekben alkalmazott személyek 
száma 695. (Gelléri Mór feljegyzése.) 

* 

A világ tíz legnagyobb fogyasztási szövetkezeté-
nek összes taglétszáma az 1908. év végén több mint 402.000-re 
rúgott. A legnagyobb a boroszlói szövetkezet, 87.319 taggal, 
ezután következik a leedsi szövetkezet 49.709 taggal. Ezután 
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Véleményem szerint ez az üzlet, mely minden 
évben ujabban és ujabban 24 millió koronát fektethet 
árúkba, évenkint mintegy 7—8 millió koronát költene 
el a szükséges segélyezésekre. Véleményemet arra 
alapítom, hogy az ipari munkások, a városban élő 
napszámosok és házi cselédek azok, akik az adó-
szelvények értékfokozását igénybe veszik. Ezen 
munkások száma 1,400.000 tehető. Ha felteszem, hogy 
ezek közül 70.000 személy az egész éven keresztül 
mindennap 30 fillér ára árút kap a raktártól ingyen, 
minden ellenszolgáltatás nélkül, — tehát 60 fillér 
értékű árút vásárol 30 fillérért, — akkor a raktár 
kiadása ezen a címen 7—8 millió korona lesz. Ámde, 
ka ez a kiadás 10—12 millió koronára rúgna is éven-
kint és a raktárnak éppen semmi haszna nem volna 
is> — ez a raktár fenállását bizonyára nem kockáztatná. 

Itt jegyzem meg, hogy annak az egy napi éle-
lemszükségletnek a mennyiségét, melyet a munka-
következnek nagyság szerint az alsó-ausztriai munkásfogyasztó 
szövetkezet, a hamburgi Production, azután a lipcse-plagvici, 
edinburgi, boltoni, bázeli és stuttgarti szövetkezetek és végül a 
mezdai Vorwärts, amelynek 26.304 tagja volt. A legtöbb el-
árusító helye van az 1847-ben alapított leedsi szövetkezetnek, 
amely a világ legrégibb fogyasztó szövetkezete. Ennek 245 eláru-
s'tó helye volt, míg a boroszlói szövetkezetnek csak 75. A leedsi 
szövetkezet vezet áruforgalom dolgában is, amelynek erteke 

62 millió márkára rúgott. Az edinburgi szövetkezet áruforgal-
mának értéke 29-7 millió, a 34.198 taggal biró boltomé 18;2 

míg a 87.319 taggal biró boroszlóié csak 18"8 millió márka' m í ? T
a 8 7 , 3 1 9 taggal biró boroszlóié csak ÍÖ O MUUU 

nek- 7-77 legkisebb árúforgalma volt a stuttgarti szövetkezet-
galomh" m i " i ó márka értékben. Egy tag részvétele az árúfor-
bázelin Ji" sa- e d i n b u r g i szövetkezetnél 853, a leedsinél 756, a 
csinéi o ! , ° 5 ' a hpcse-plagvicinál 416, a drezdainál 331, a bé-
nái oní 3 bor°szlóinál 215, a stuttgartinál 213 és a hamburgi-
kogv a f m a r k a é r t é k e t képviselt. Ezek az adatok azt mutatják, 
követke i k -az a n g l i a i szövetkezeteket régebbi fönnállásuk 
%yane uk11 J o b b a n igénybe veszik, mint a németországiakat, 
zöbb rrf ? a z angol szövetkezetek vagyoni helyzete is kedve-
van á ] a n é n i e to rszágiaké, amelyek közül a lipcse-plagvicinak 
leedsi ^nagyobb, 1*27 millió márkára rugó vagyona, míg a 
*esz L) /d ° í? é s edinburgié 15-99, 15 33 és 1111 millió márkát 

' (B. H. 1909. október 19.) 
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nélküli munkás az adószelvény fokozott értéke elle-
nében fogyaszthat, a közvetítő' hivatal a helyi vi-
szonyokhoz mérten állapítja meg. Megjegyzendő to-
vábbá, hogy a védelmi adószelvény értéke a rak-
tár gazdagodása arányában növekszik és ezt az ér-
téknövekedést vagy az osztalék formájában vagy 
újabb szelvények alakjában kapja meg a munkás. 

A vidéki raktárhelyiségek vállalkozás útján vol-
nának biztosíthatók, úgy, hogy a vállalkozók versenye 
arra szorítkoznék csupán, hogy ha a központ egy 
berendezett árúraktárt ad a vállalkozó rendelkezésére, 
— ennek üzleti jövedelméből s az esetleg ehhez 
nyújtandó szubvencióból mennyi értékű adószelvényt 
hajlandó a vállalkozó fokozott értékben honorálni ? 

A központi raktár saját számlájára vásárolná 
és árúsítaná az árúkat, úgy, hogy az intézmény 
tiszta haszna itt alakulna ki. 

Ennek az intézménynek a szervezetét egyéb-
ként a gyakorlat fogja tökéletesíteni, az ilyen üzlet 
folytatásának módjait előre meghatározni felesleges.* 

* Megjegyzem itt, hogy az üzletfentartás semmiféle koc-
kázatot nem visel, mert ha példáúl mindazon igények kielégí-
tésére, melyek a munkásvédelem alapjaihoz fűződnek, nein 
volna elég a 2 filléres alap, melyet számításba vettünk minden 
korona munkabér után, azt akár 5 fillérre is felemelhetjük, mert 
ezzel senki sérelmet vagy hátrányt szenvedni nem fog. 

Az a körülmény, hogy a védelmi értékjegyek a mun-
kásra nézve a folyó pénz értékével bírnak, nem azt jelenti, 
hogy: tehát az államkincstár a szelvények ellenértéke erejéig 
obligót visel, vagy éppen, hogy a pénzforgalom e szelvények 
miatt csak valamennyire is hátrányos befolyás alá kerül. Egy-
szerű hitelműveletről van szó csupán. Az élelmezési raktár pénz-
tári jegyeket bocsát ki, melyekre jóformán minden embernek 
szüksége lesz. Szüksége lesz azokra a jegyekre annak, aki a 
munkást fizeti, s a munkásnak is, akire nézve ennek a jegy-
nek nagyobb becse van, mint a készpénznek. Ez okból a for-
galomban önként felveszi ez a szelvény a folyó pénz jellegét. 
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A bérharcok megszüntetése 

A munkaközvetítő hivatal terhére igen súlyos 
feladatokat ró ez a szervezet. 

1. Elhelyezi a foglalkozásnélkülieket és e célból 
a nyilvántartás folyóiratával közli a működési terü-
ltén] jelentkező munkás-kereslet és munkás-kínálat 
adatait; viszont ugyancsak ezen folyóiratból meg-
tudja, hogy az ország bármely részén, vagy külföld 
bármely országában hol van munkás-kereslet, hol 
van munkás-kínálat és milyen arányúak ezek. 

2. Szakosztályok szerint csoportosítja magát a 
nyilvántartást és kategóriákba osztja azokat, akikre 
fokozott mértékben szükséges felügyeletet, vagy gon-
doskodást kell gyakorolnia. 

3. Érvényesíti a védelmi adószelvényeket. 
4. Gondoskodik a szükséges jogvédelem kiren-

deléséről. 
5. Érvényesíti a kedvezményes utazáshoz szük-

séges igazolványokat. 
6. Rendőri felügyelet alá helyezi a dologkerü-

lőket és züllötteket. 
7. Első fokon bíráskodik a bérmozgalmak kér-

déseiben. 
8. Felügyeletet gyakorol az élelmező-raktárak 

működésére (a munkások érdekének szempontjából). 
9. Meghatározza, — a szakosztályok meghallga-

s s a után — az élelmi szerek árszabályát; megható-
b a a helyi viszonyokhoz mérten, hogy a foglalkozás 
nélkül maradó munkás egynapi szükséglete mennyi 
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lehet akkor, midőn az adószelvényeket fokozott érték-
ben kell igénybe vennie. 

10. Munkaterveket készít arról, hogy a műkö-
dése területén szükségessé váló városi és állami 
munkáltatások és ipari vagy gyári megrendelések — 
lehetőleg olyan időben kerüljenek végrehajtásra, a 
mikor a munkások privát megrendelésekből eredő 
munkálatok teljesítésével elfoglalva nincsenek. 

Nehéz, fontos feladatok ezek, de nagy hivatalos 
apparátust nem igényelnek. Inkább komoly, értékes, 
tekintélyes vezetőre van ennek a hivatalnak szük-
sége, olyan egyéniségre, aki a munkások között bi-
zalmat tud önmaga iránt ébreszteni. 

A munkakörnek minden része szigorúan sza-
bályokhoz kötött adminisztráció csupán, kivévén a 
kategóriákba osztás munkáját, mely a közvetítő leg-
fontosabb feladata. 

A működési szabályok, a föntebb elsorolt 
munkakör hetedik pontjának kivételével, ebben a mun-
kában elég részletesen vannak kifejtve, a hetedik 
pontra vonatkozólag a következő elveket tartom köve-
tendőknek : 

1. A munkabérek ma minden ipari foglalko-
zásban már szabályozva vannak. Nemcsak a bérek, 
hanem a munkaidők is pontosan vannak meghatá-
rozva. A mai bérszabályok ennélfogva sok évtizedre 
kiterjedően szolgálhatnak alapul arra, hogy jövőre 
minden bérmozgalom békés elintézésére utmutatást 
adjanak. 

2. A bérszabályok ennélfogva városonkint össze-
gyűjtendők és szakosztályonkint feldolgozandók lesz-
nek a következő elvek szerint: Megállapítandó, hogy 

a) az az ipari termék, melyet egy iparos munkás 
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100 korona bér ellenében termel, ma milyen értéket 
képvisel ?* 

b) mi ezen iparterméknek az anyagszükséglete 
Pénzben kifejezve? 

c) mi ezen ipartermék haszna, a műhely-fön-
tartási kiadások aránylagos részének levonása után? 

d) milyen arányban áll ma a munkabér az 
ipartermék mellett elérhető középár tiszta hasznával. 

3. Ezen elvek megállapítása után a változó 
viszonyokhoz mérten jövőre mindig pontosan meg 

n * A munkás szakszervezetek nagy elkeseredéssel és nagy 
ellenszenvvel gondolnak arra, hogv a munkabérek megallapita-
sanál a termelés profitrátája is számításba jusson. Az 1908-1 k 
evi kongresszuson erősen támadták a nyomdászok szakszervezetet, 
mely a munkaadók szervezetével szerződést kötött és ebben a 
szerződésben a termelés érdekeire is kiterjeszkedett. Garbai 
bándor erről a kérdésről ezeket mondta: 
, - Mi támadtuk őket, gondolván, hogy ők letértek az osztály-
harc álláspontjáról; azt hittük, hogy elhagyták azt a területet, 
Aszerint csak a munkabér és munkaidő megjavításáért küzdje-
nek- És ez jogos volt, mert ők átmentek egy új területre, a 
termelés árának meghatározásába. Belementek abba az időbe, 
hhk°r még nem tudták, milyen konzekvenciával jar az egesz 
magyar munkásságra és magukra a nyomdászokra. A nyomdászok 
ne*n szakíthatják ki magukat a kapitalisztikus termelesi rend-
i b ő l . Amit a nyomdászok „sérthetetlen" autonómianak mon-
d á k , az a gazdaságtanban egy nagy frázis. Frázis az, ha 
valaki azt hiszi, hogy Magyarországon van egy szakszervezet, 
gely különb feltételek mellett köthet szerződéseket, mint a 
többi. Nem perhorreszkálom, hogy a nyomdászok szervezete 
beavatkozzék a termelés módjába, de tiltakozom az ellen' h^y 
fa9yarországon legyen egy szervezet, mely a többi nélkül, a 
k°«9resszus hozzájárulása nélkül a termelés meghatározásába 
^njen bele. A nyomdászok nem tudják, mit zúdítottak reánk, 

m é g a saját szervezetükre sem. „ v l . 
rno , - A nyomdászok szervezete s anyomdai főnökök mindenhol 
jhegkisérelték a kollektív szerződésben érvényesülő elveknek 
^valós í tását , mert ez a kollektív szerződés a t°k

f
e j a m a r a a 

fotitrátát hatalmasabban biztosítja. A profitráta biztosítana nem 
l f i feladatunk, azért állunk mi az osztályharc alapjan ^or 
f aymodászok a polgári hasznot a maguk s f 
e f e e k a z osztályharc álláspontjáról. Ha « 
a£Zné magát a termelés kérdését, akkor hozzájárulnék ehhez 
{kérdéshez,de én tudom azt, hogy a tőke termesze e olyan, 

usy mikor szükségessé válik, felrúgja a szerzodeseicet. 
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lehet állapítani majd, hogy mennyi a jogosultan 
igényelhető munkabér minimuma. 

Nem szükséges ennélfogva munkást és munka-
adót a bizalmi férfiak rendszerével zaklatni és ide-
gessé tenni. Jövőre, ha valamely iparág munkásai 
azt érzik, hogy munkabérük minimuma a változott 
viszonyok között nem méltányosan van megállapítva, 
a közvetítő hivatalhoz fordúlnak és az itt ismertetett 
elvek alapján fogják kérni, hogy szakmájukban a 
munkabérminimum megállapíttassék. 

Ha a munkaadók a közvetítő hivatal elsőfokú 
határozatával megelégedve nem lesznek, módot nyer-
nek arra, hogy felsőbb fokon, tekintélyes és pár-
tatlan szakemberek véleményének meghallgatása 
után jogorvoslást és igazságos megállapítást keres-
senek. 

A felsőbb fórumokon kétségtelenül az az elv 
fog dönteni, hogy a produktum ára arányban le-
gyen a hozzáfűzött szükséglettel, mert ha valamely 
produktum ára magasabb, mint amennyit ér, azt nem 
keresik, nem fogyasztják; vagy kevésbé keresik, kevésbé 
fogyasztják, minek következtében a szakmunkás ke-
vesebb munkaalkalomhoz jut, holott a bérmozga-
lomnak ez nem lehet célja. Viszont, ha valamely 
szakmában a munkabér nem áll arányban a munka-
adó hasznával, vagyis, ha a munkaadó haszna magas, 
a munkabér pedig alacsony, akkor vagy a fogyasz-
tás érdekei szenvednek, vagy a munkás érdekei 
csorbulnak. 

A felsőbb fórumokon ezek a nézőpontok lesz-
nek irányadók, mert fel kell tételeznünk, hogy eze-
ken a fórumokon pártatlan egyéniségek foglalnak 
helyet, akik elhatározásaikat ezekhez a magasabb 
princípiumokhoz fogják alkalmazni. 
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Bérharcokra szükség nem lesz. A bérmozgal-
makat így is el lehet igazságosan intézni. 

* 

Az új ipartörvény tervezet e tekintetben nagyon 
liberális álláspontra helyezkedett. A bérharcokra vo-
natkozó rendelkezései ezek: 

541. §. Az e törvény rendelkezései alá tar-
tozó munkaadók vagy alkalmazottak között ked-
vezőbb munkafeltételek megállapítása, vagy a 
munkaadóknak vagy az alkalmazottaknak valami-
nek tűrésére vagy elfogadására való rábírása, az al-
kalmazottak felfogadásánál vagy a munkavállalás-
nál, úgyszintén a munkaviszony feltételeinek meg-
állapításánál egyetértőleg való eljárás végett kötött 
megállapodások és egyezmények, ha azok a tör-
vénybe, illetve a törvényes szabályokba vagy a 
jó erkölcsökbe nem ütköznek, jogérvényesek.* 

A közforgalmú géperejű vasúti vállalatok al-
kalmazottaira nézve az 1907. évi XLIX. t.-c. ren-
delkezései irányadók. 

542. §. Tilosak a munkabeszüntetések vagy 
munkáskizárások létesítésére irányuló olyan meg-
állapodások és egyezmények, amelyeknek a célja: 

1. a munkaadót, illetve a munkaadókat vagy 
alkalmazottakat oly feltételek megállapítására vagy 
elfogadására kötelezni, amelyek törvénybe vágyba 
tőrvény alapján kibocsátott rendeletekbe ütköznek, 
v agy a munkaadóknak, illetve az alkalmazottaknak 

, „ Az 541. §-hoz. * Az 1884. évi XVII. t.-c. 162. §-a ez új ren-
delkezéssel teljesen ellentétes, következő intézkedést tartalmazza . 
»Összebeszélések, melyekkel az iparosok azt célozzák, hogy 
üzletük félbeszakítása vagy a munkások, illetőleg segedek el-
bocsátása által, ezeknek terhesebb munkafeltételeket szabjanak, 
f ulönösen azoknak bérüket leszállítsák, vagy melyekkel a mun-
«á?ok, illetőleg segédek oda törekszenek, hogy közös munka-
szunetelés által a munkaadókat magasabb bér megadására kény-
szerítsék s általán tőlük jobb munkafeltételeket csikarjanak ki, 
úgyszintén mindazon egyezmények, melyek által azoknak to-
logatása céloztatik, kik az érintett összebeszéles mellett meg-
maradnak, vagy azoknak károsítása, akik azokkal szakítanak, 

jogérvénnyel nem bírnak." 
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törvényben biztosított egyesülési szabadságát az 
egyesületbe való belépés, az abban való megmara-
dás vagy az abból való kilépés tekintetében kor-
látozzák ; 

2. a munkaadót, illetve a munkaadókat vagy 
alkalmazottakat oly kötelezettségek megállapítására 
vagy elvállalására kényszeríteni, mely kötelezettsé-
gek teljesítésére a munkaadó vagy az alkalmazott 
törvény alapján hatósági úton rászorítható; 

3. a munkaadót az alkalmazott és az alkalma-
zottat a munkaadó megválasztásának jogában és a 
munkaszabadságban akadályozni vagy korlátozni; 

4. a munkát a felmondási idő betartása nélkül 
az állami posta- és távirda-üzemeknél alkalmazottak-
kal, továbbá oly alkalmazottakkal abbanhagyatni, 
illetve oly alkalmazottakat kizárni, akiknek munka-
viszonya szerződés szerint nyolc napnál nem hosz-
szabb felmondási idővel és egyszerre megszüntet-
hető vagy nyolc napnál nem hosszabb idő alatt 
felmondás nélkül is megszűnik. 

543. §. Tilos minden oly megállapodás és egyez-
mény, mely szerint a megállapodásban résztvevő 
munkaadó bizonyos egyéneket egyáltalán nem, vagy 
bizonyos ideig nem alkalmaz, illetve a megállapo-
dásban résztvevő alkalmazottak valakinek ipari munkát 
nem szolgáltatnak. 

Nem esik az előző bekezdésben foglalt rendel-
kezés alá a munkaadók vagy az alkalmazottak között 
az első bekezdés szerint létrejött oly megállapodás 
vagy egyezmény, melynek hatálya csupán a munka-
beszüntetés vagy kizárás tartamára szorítkozik. 

544. §. Tilos munkabeszüntetésnek vagy kizá-
rásnak a szerződés megszegésével való foganatosítása, 
ha az a szerződő félnek a másik szerződő fél keze-
lésére, megmunkálására, gondozására vagy felelőssé-
gére bizott ingó vagy ingatlan vagyonát megsemmi-
sülésnek vagy lényeges megrongálásnak, vagy a 
szerződésszegésre való tekintet nélkül bárkinek életét 
vagy testi épségét veszélynek teszi ki. 

545. §. Valamely helységnek vagy a helység 
valamely részének vízzel vagy világítással való 
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el lá tására szolgáló üzemekben, folyam- vagy tenger-
hajózási, úgyszintén átkelési (komp-) vállalatoknál, 
közkórházakban és a hivatásos tűzoltási szolgálatban 
a munkaadó és az alkalmazottak vagy ezek egy része 
közt felmerült vi tás ügyből kifolyólag az alkalma-
zottakat kizárni vagy a munká t összebeszélés, illetve 
megállapodás alapján beszüntetni tilos. 

Ha az előző bekezdésben említett üzemekben a 
munkaadó és az alkalmazottak közt felmerült és a 
törvény által előírt bírói eljárással eldöntendő vala-
mely vi tás ügy folyamán a munkaadó egy vagy több 
alkalmazottat elbocsát, az alkalmazottak közül pedig 
ketten vagy többen a munká t beszüntetik, előbbi 
esetben a munkaadó t terheli annak a bizonyítása, 
hogy az alkalmazottat vagy alkalmazot takat nem a 
vitás ügyből kifolyólag zárta ki, utóbbi esetben pedig 
a kilépő alkalmazot tak tar toznak bizonyítani, hogy a 
munkát nem a munkaviszony feltételeinek befolyá-
solása céljából létrejött megállapodás vagy egyesülés 
alapján szüntet ték be. 

546. §. Iparos (kereskedő-) tanulók a munkát 
he nem szüntethet ik, valamint a többi alkalmazottat 
érő kizárás ha tá lya reá juk ki nem ter jed. 

547. §. Az 542—546. §§-ban tiltott megálla-
podások vagy egyezmények létesítésére, ter jeszté-
sére vagy foganatosí tására nyilvánosan vagy mun-
kaadók, illetve alkalmazottak között szóval vagy 
jrat, nyomta tvány vagy képes ábrázolat ú t ján fel- ' 
hívást intézni, ilyen megál lapodásokban vagy egyez-
ményekben részt venni vagy azokhoz csatlakozni tilos. 

Általában tilos bárki t csalárd megtévesztés, vele 
V a g y hozzátartozójával szemben elkövetett erőszak 
V a g y tet t leges bántalmazás , vagy szóval, irattal, 
nyomta tvánnya l vagy képes ábrázolattal való nyil-
yános megbélyegzés, kárral vagy há t ránnyal való 
Jogtalan sú j tás vagy ezekkel vagy bűnte t t vagy vet-
®eg elkövetésével való fenyegetés ú t ján az 041. 
S-ban említett valamely megállapodáshoz vagy egyez-
ményhez való csat lakozásra vagy az annal való 
megmaradásra rákényszer í teni vagy szabad akara-
tának törvényszerű érvényesí tésében korlátozni. 

rr 
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Aki az e szakaszban foglalt rendelkezések el-
len vét, az ezért kiszabandó büntetésen felül az 
okozott kárt megtéríteni tartozik. A tetteseket, ré-
szeseket és a felbujtókat a kártérítési kötelezettség 
egyetemlegesen terheli. 

* 

A mezőgazdasági munkabérek és cselédbérek 
természetesen más szempontok alá esnek. Ezeket 
a munkabéreket díjszabásba foglalni nem lehet. Min-
den vidéken megvan a természetes bérképződés 
rendje. Ezt a rendet mesterséges eszközökkel meg-
érinteni nem szabad. Ha azonban valahol, egyes 
vidékeken vagy csak egyes telepeken is, a mező-
gazdasági munkások között bérmozgalom keletke-
zik, — a munkásközvetítőnek ezen bérmozgalommal 
szemben csak egyetlen szabály után kell majd iga-
zodnia, ez pedig a következő: 

A mezőgazdasági munkások keiesményének a 
legszükségesebb élelmiszerek árával kell arányban 
állani. Ha az élelmiszerek ára drága, a munka-
bér is drágább, ha az élelmiszerek ára olcsóbb, 
a munkabér is olcsóbb.* 

* James Caird „The landend interest and the supply of 
food" című munkájában összehasonlítja a munkabéreket, az élel-
miszer árakat és a lakásbéreket s a következő eredményre jut: 

Egy font kenyér ára: O-l1/* sh. volt 1840-ben. Tíz év 
múlva, 1850-ben 0172 sh., 1880. pedig 0 1 2̂ sh. 

Egy font hús ára: 1840-ben 037 4 sh., 1850-ben 0 5 sh. 
és 1880-ban 0'9 sh. volt. 

A heti munkabérek így alakultak: 1840-ben 7'3 sh.t 
1850-ben 97 sh., 1880-ban 14 sh. 

A heti lakásbérek: 1840-ben 0'8 sh., 1850-ben 1'5 sh., 
1880-ban pedig 2 sh. 

Az átlagos heti munkabérrel szemben az átlagos heti 
fogyasztás Angliában a következőleg alakult : Legmagasabb a 
burgonya-fogyasztás, amiből a munkás és családja hetenkint 25 
fontot fogyaszt; az elfogyasztott kenyér átlagos összege heti 
19 font; a lisztfogyasztás hetenkint átlag 14 font; a húsfo-
gyasztás hetenkint 7 fontra becsülhető. 

Wilson Fox vizsgálódása szerint az elfogyasztott élelme-
zési cikkek értéke átlag hetenkint 13 sh. 6 d. 

Ebből az tiinik ki, hogy a munkabér összege nem volna 
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Ehhez az elvhez igazodik a természetes mun-
kabérképződés is, mely egyébként a mezőgazda-
ságokban is jövőre szabad egyezkedés tárgya 
marad. 

így marad az aratási szerződések rendje is, 
melyekbe a hatósági beavatkozásnak csak akkor van 
helye, ha egyes munkáscsoportok vagy egyes birto-
kosok ezt a beavatkozást kérik, vagy ha a felek 
kölcsönösen kérik a munkaközvetítő beavatkozását. 

A bérmozgalom elsőfokú fóruma mindenesetre 
a fentebb hangsúlyozott elv alapjaira helyezi el bér-
megáílapító határozatát. A felsőbb fórumok mérlege-
l i joga kiterjedhet a mezőgazdasági termésered-
mények vagy kilátások egyéb körülményeinek mér-

élésére is; de a legszükségesebb élelmiszerek 
urának arányaitól a felsőbb fórumok sem távolod-
hatnak el, mikor az igazságos munkabért megálla-
pítani törekszenek. 

Az eredmény az lesz, ha ezt a rendszert kö-
Vetjük, hogy sem a munkások, sem a munkaadók 

elégedetlenkedhetnek, nem nyugtalankodhatnak, 
északos rendszabályokra nem szorulhatnak; ellen-
ben a vállalkozók versenye sem fajulhat el a mun-
kások rovására. 

A vállalkozók számításaikban nem támaszkod-
hatnak a munkaerő kizsákmányolására. Megszűnik 
így a* a legfőbb ok, mely a bérharcok elkeseríte-
t t okozta. Ha pedig sikerül megoldani azt a nem 
ePPen könnyű problémát, hogy a mezőgazdasagi 
Munkabérek az élelmi szükségletek árával jussanak 

eÜg a család fentartására, ha az é l e l m e z é s h e z szükséges cikkek 
3 ? Részét természetben nem kapná a munkás. g ^ ^ M b e r t . 
^gybrittánia mezőgazdasági népességének tarsada mi viszo 
»¿U. „Magyar Társadalomtudományi szemle", II. évfolyam, 1909 
*ePtember 7. szám.) 

' 7* 



100 Palócz László 

arányba, — tekintve, hogy a konvenciós bérek hasz-
nosításáról a munkásvédelem, mint már kifejtettük, 
gondoskodott, — senkinek sem fog többé eszébe 
jutni, hogy a földbirtok hozama milyen arányban 
áll a földbirtok árával. Az az elmélet, hogy mester-
ségesen kell leszállítani a földbirtok értékét a mun-
kabérek kedvéért, ebben a szervezetben minden je-
lentőségét elvesztette. 

* 

A földmívelésügyi miniszter minden évben statisztikát 
közöl a magyarországi mezőgazdasági munkabérekről. Az 1908. 
évi mezőgazdasági munkabérek statisztikája 1909. szeptember 
havában jelent meg és konstatálja, hogy az 1907-ik évben a 
mezőgazdasági férfi napszám átlaga 205 fillér volt, 1908-ban csak 
203 fillér volt. A női napszám átlaga 1907-ben 138 fillér volt 
és 1908-ban ez 140 fillérre emelkedett. A gyermeknapszám át-
laga 1907-ben 96 fillér volt és 1908-ban 94 fillérre csökkent. 

Ehhez a statisztikai eredményhez persze kommentárokat 
fűz a szociálista párt napi sajtója és arra a konklúzióra jut, 
hogy a magyarországi mezőgazdasági munkások nyomorban síny-
lenek, mert az élelmiszerek ára aránytalanul nagyobb, mint ez 
a munkabér s a mezőgazdasági munkásoknak most már ter-
mészetbeni élelmezést sehol sem adnak. 

A magyar mezőgazdasági munkások nyomora e kommen-
tárok szerint azért is nagyobb még, — mert a földmívelésügyi 
miniszter statisztikája szerint, a mezőgazdasági munkások 1908-ban 
munkában töltöttek és pedig: a férfiak 225 napot, a nők 187 
napot, a gyermekek 152 napot. E szerint, folytatják e kommen-
tárok, 1908-ban keresett átlag egy-egy férfi munkás 456 korona 
75 fillért, egy-egy női munkás 261*80 fillért, egy-egy gyermek-
munkás 142'88 fillért. Ezt a keresetet a célzatos kommentárok 
365 részre osztják és kisütik, hogy a magyar mezőgazdasági 
munkás és pedig a férfi munkás 125 fillért, a női munkás 72 
fillért, a gyermek-munkás 39 fillért keresett átlag egy-egy napra. 

Ha ezen számadás szerint egy öt tagú családnak az el-
látásáról kell gondoskodni, — feltéve, hogy egy férfi, egy nő 
é s egy gyermek kereső tagja van a családnak, — az egész csa-
lád évi keresete 861-43 fillér. Ezen összegből lakásra, ruhá-
zatra 90 koronát leszámítva, marad az öt tagú család részére 
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771-43 fillér, vagyis egy napra átlag: 211-50 fillér öt egyén élel-
mezésére. így e számadás szerint egy személyre 42 fillér jutna, 
holott a kenyér ára ma még faluhelyeken is 34 fillér. (Nép-
szava 1909. október 2. Vj.) 

A mezőgazdasági munkabérek értékének meg-
határozásánál azt a kiszámítási elvet, melyet ez a 
kommentár követ, helyesnek elfogadni nem szabad. 
Nem szabad pedig azért, mert: 

1. mint e munkában már hangsúlyozva is van, 
a mezőgazdasági bérek minden vidéken természe-
tes úton, önmaguktól nyernek szabályozást; 

2. ezek a bérek is, melyekről a földmívelésügyi 
statisztika beszámol, minden mesterséges befolyás 
nélkül keletkeztek és képződésüknek természetes okai 
vannak. Nevezetesen: 

a) az 1904. évi statisztikai számlálás szerint 
mindössze 76.979 olyan mezőgazdasági munkás ta-
r t a to t t , akinek se háza, se földbirtoka nincsen; 

b) ezzel szemben a két holdnál kisebb földbir-
tokkal bíró mezőgazdasági munkások statiszti-
kája ez: 

I. akik földdel és saját házzal bírnak 163.727 . 
H- „ csak földdel bírnak . . . . 192.292 • 

Hl. „ „ házzal „ . . . . 214.948 
c) a mezőgazdasági munkások jelentékeny része 

kerül ki azokból is, akik 2—5 hold földbirtokkal bír-
nak. Ezek száma az 1904. évi összeírás szerint 197.570; 

d) végül a mezőgazdasági cselédek száma 208.964. 
Talán e statisztikai számok megfigyelése után 

magyarázni sem kell a mezőgazdasági munkabérek 
^fejlődésének természetes okait; talán magyarázat 
nélkül is felismeri mindenki, hogy az a mezőgazda-
sági munkásnyomor, melyről a fentebb idézett saj-
tóközlemény beszél, nem olyan sötét, mint amilyen-
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nek festve van, — mert hiszen a mezőgazdasági mun-
kásoknak túlnyomó része nem ezekből a munka-
bérekből él, nem ezekből tartja el családját. Ezek 
a munkáscsaládok már megszerezték maguknak a 
vagyonszerzés, a gazdagodás legelső eszközeit. Aki-
nek háza vagy földje van, az®már kocsit, lovat, ma-
lacot is szerzett. Egészen bizonyos, hogy a mező-
gazdasági munkások 90°/ö-a Magyarországon a 
mezőgazdasági napszámbért csak mellékkeresetnek 
tekinti. 

A magyar mezőgazdasági munkás nem akar 
egy évben 365 napra eső napszámbért keresni, a 
magyar mezőgazdasági munkás csak akkor megy 
máshoz napszámos munkára, ha a maga földjén, a 
saját gazdaságával, — lovával, malacaival vagy apró 
jószágaival elfoglalva nincsen. 

A magyar mezőgazdasági munkás a saját kis 
birtokán termel egy kis burgonyát, egy kis kuko-
ricát, egy kis eleséget a jószágainak — s elmegy 
aratni, hogy kenyérhez jusson és ha elvégezte a 
maga dolgát, napszámmal keresi meg a pénzbeli mun-
kabért, sőt a munkások nagy része fuvarozással is 
foglalkozik. 

így van ez túlnyomó részben még azoknál a 
mezőgazdasági munkásoknál is, akik a statisztika 
szerint sem házzal, sem földbirtokkal nem bírnak, 
hanem bérben laknak, sőt igen sok a mezőgazdasági 
cselédek között is az olyan cseléd, aki ha állás nél-
kül marad sem kerül az út szélére e miatt, mert 
egy kis árendás föld segítségével a mezőgazdasági 
cselédek sorába tud jutni. 

Amikor tehát arról lehet szó, hogy a mező-
gazdasági munkabérek vitáját — munkás csoportok 
és munkáltatók között — igazságos mértékkel szüksé-



ges eldönteni, helyes és indokolt, hogy a fel-
sőbb fórumok mérlegelési joga a mezőgazdasági ter-
méseredmények vagy kilátások mérlegelésére is ki-
terjeszkedhessék, — főleg pedig azokat a körülmé-
nyeket is fontolóra vehessék, melyekről itt meg-
emlékeztem és melyek a mezőgazdasági munkabé-
rek természetes képződésére közvetlen befolyással 
bírnak. 

A munkásosztály kiváltságai 



A döntő bíróság 

Az új ipartörvény-tervezet is foglalkozik ezek-
kel a gondolatokkal és két fórumot létesít. A békéltető 
és választott bíróságot és a döntő bíróságot. Termé-
szetesen csak az ipari és gyári munkásokra vonat-
kozó döntő bíróság érdekli ezt a tervezetet, melynek 
ide vonatkozó rendelkezései ezek volnának: 

594. §. Géperejű közúti vasúti vállalatban, úgy-
szintén az 545. §. első bekezdésében említett válla-
latokban a munkaadó és az alkalmazottak vagy azok 
egy része közt támadt vitás ügy eldöntését a felek, 
ha egymás közt megegyezni nem tudnak, a döntő 
bíróságnál kötelesek kérni.* 

595. §. A döntő bírói eljárás kötelező a felekre, 
ha a vitás kivánságot vagy ajánlatot (550. §) az 
594. §-ban említett valamely vállalatban foglalkozta-
tott összes alkalmazottaknak legalább fele, vagy az 
illető vállalat bizonyos üzletágához vagy szakmá-
jához tartozó alkalmazottaknak legalább egyharmad-
része terjesztette elő. 

A felek írásba foglalt és általuk, illetőleg kép-
viselőik által aláírt szerződés útján kötelezőnek is-
merhetik el magukra nézve a döntő bírói eljárást 
abban az esetben is, ha az előző bekezdésben meg-
jelöltnél kevesebb számú alkalmazott terjesztette elő 
a vitás kivánságot vagy ajánlatot. 

594. §-hoz. * A döntő bíráskodás lényegében ugyanazon 
eljárást követi, ami a békéltető bíráskodásra vonatkozóan van 
előírva. Külön fejezet beiktatását csupán a bíróság összeállítá-
sának megállapítása teszi szükségessé. 
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Az 554. §. rendelkezései a döntő bíráskodás 
kötelező voltának megállapítása tekintetében is meg-
felelő módon alkalmazandók. 

596. §. Annak megállapítása, hogy kétség ese-
tében a döntő bírói eljárás az arra felhívott félre 
kötelező-e, az illetékes döntő bíróság elnökének ha-
táskörébe tartozik, ki a szükséges vizsgálat fogana-
tosítása iránt a kerületében működő egy vagy több 
]parbírósági elnököt is megkeresheti. Egyebekben pe-
dig a törvény 557. §-ában foglalt rendelkezések ily 
esetre nézve is érvényesek. 

597. §. Az 594. §-ban említett vállalatokban 
alkalmazottaknak vagy azok egy részének a vitás ügy-
ből kifolyólag foganatosított' kizárása, valamint a 
munkaviszony feltételeinek befolyásolása céljából a 
munkának megállapodás vagy egyesülés alapján való 
beszüntetése az e törvényben megállapított bünte-
tésen felül az e törvény 559—562. §§-ban megálla-
pított jogkövetkezményeket is maga után vonja. 

598. §. Az 594. §-ban említett döntő bíróságok 
a kir. ítélőtáblák székhelyén, a kir. ítélőtábla terü-
l tére kiterjedő hatáskörrel szerveztetnek. 

A döntő bíróság minden esetben hét tagu ta-
nácsban ítél. 

599. §. A döntő bíróság elnökét és ennek 
helyettesét az illetékes kir. ítélőtábla elnöke és ta-
nácselnökei közül egy tagját és ennek helyettesét az 
uletékes kir. ítélőtábla bírái közül az igazságügymi-
mszter nevezi ki. 

Az igazságügyminiszter által kinevezett elnök 
e s tanácstag, valamint ezek helyetteseinek megbíza-
s s a megszűnik, ha az illető elhagyja azt a biroi al-
mst, melybe őt e megbízatás érte, vagy ha az illető 
e , tisztéről elfogadható indokból lemond és az igaz-
ságügy miniszter a lemondást elfogadja. 
.. A döntő bírói tanácsnak második tagja az illető 
Sbla székhelyén működő iparbíróság elnöke, illetőleg 
ennek helyettese. 

A döntő bírói tanácsnak további ket tagjat az 
erdekeit munkaadó vagy munkaadók, két tagjat pe-
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dig az érdekelt alkalmazottak választják. A döntő bírói 
tanács tagjaivá csak oly személyek választhatók meg, 
akik az eldöntendő vitás ügyben mint munkaadók, 
vagy alkalmazottak közvetlenül érdekelve nincsenek. 

A felek által választott tanácstagoknak beje-
lentésére, továbbá annak igazolására, hogy a meg-
bízatást elfogadták és a megválasztásukból, illetőleg 
ennek elfogadásából származó kötelezettségeikre nézve 
a békéltető, illetőleg választott bírói eljárással kap-
csolatban ide vonatkozólag megállapított szabályok 
irányadók. 

A felek által választott tanácstagok díjazása az 
államot terheli. A díjazásra vonatkozó szabályokat a 
kereskedelemügyi miniszter az igazságügyi minisz-
terrel egyetértőleg rendeleti úton állapítja meg. E 
szabályok alapján a díjazást egyes esetekben a döntő 
bírói tanács elnöke állapítja meg. 

Az e törvény 573. §-ban megjelölt kizárási és 
aggályossági okok a döntő bírói tanács tagjaival 
szemben is .érvényesek. 

A döntő bírói tanács mellett a segéd- és kezelő-
szolgálatot annak az iparbíróságnak segéd- és kezelő-
személyzete látja el, melynek elnöke a harmadik 
bekezdés értelmében a tanácsnak tagja. 

600. §. Az eljárás megindítását az illetékes döntő 
bírói tanács elnökénél kell kérni. 

Illetékes az a döntő bíróság, melynek kerüle-
tében az üzem vagy üzemek vannak, amelyben vagy 
amelyekben az eldöntendő vitás kérdés fölmerült. 
Döntő bírói tanácsok közt fölmerülő illetékességi, 
továbbá a döntő bírói tanácsok és a rendes vagy ipari 
bíróságok közt fölmerülő hatásköri összeütközés tár-
gyában a kir. Kúria hetes tanácsülésben határoz. 

601. §. Az eljárás megindítása iránt a döntő 
bíróság elnökéhez intézett megkeresés, valamint a 
döntő bíróság elnökének e megkeresésen alapuló eljá-
rása, végül a feleknek képviseltetése tekintetében a 
békéltető, illetőleg választott bírói eljárással kap-
csolatban ide vonatkozólag megállapított szabályok 
irányadók. 
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Ha oly esetben, midőn az rá nézve kötelező, a 
döntő bírói e l járásra felhívott fél az általa válasz-
tandó tanács tagoka t és képviselőit az erre nézve ki-
tűzött ha tá r idő alatt szabályszerűen bejelenteni el-
mulasztja, illetőleg az e l járásban való részvételét 
megtagadja, a döntő bíróság elnöke a szükséges 
számú tanácstagot , valamint a fél képviselésére hiva-
tott személyt vagy személyeket maga nevezheti ki. 

A felhívott fél oly kifogása fölött, hogy a fel-
hívás alapjául szolgáló szerződés érvénytelen vagy 
uem a vi tás ügyre vonatkozik, maga a döntő bírói 
tanács, a döntő bíróság bírói tagjainak kizárása fölött 
f z a kir. í télőtábla, melynek tagjai közül az elnök 
Kirendeltetett, végül a felek által választott tanacs-
Jagok kizárása fölött a döntő bírói tanács elnöke 
határoz. Ha a megjelölt kifogások valamelyike alap-
talannak bizonyul, az azt előterjesztő féllel szemben 

579. §. 2. bekezdésében foglalt rendelkezés al-
kalmazandó. 

602. §. A döntő bírói tanács e l járásának mód-
Ját sa já t belátása szerint határozza meg, minden-
esetre tartozik azonban a feleket, illetve azok kep-
yiselőit meghallgatni , nekik előterjesztéseik meg-
tételére, a másik fél, valamint a szakértők es tanuk 
a l ta l előadottak tekinte tében való nyilatkozasra alkal-
m a t adni és a tényállást hivatalból szükségese^neK 
^elt bizonyítási eszközök igénybe vételével is kiderí-
teni, viszont e kötelességei teljesítése közben a ren-
des perbíróságot megillető jogokat gyakorolja. 

Az e tö rvény 582. §-ának, továbbá az 584. 
djolsó bekezdésének rendelkezései a döntő biroi elja-
r asban, illetőleír az annak alapján hozott iteletre 
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és egyezség érvénytelenítésére, végül az 590. §-nak 
a költségekre vonatkozó rendelkezései a döntő bíró-
ság ítéletére, illetőleg az előtte kötött egyezségre és 
ezek érvénytelenítésére, végül az annak eljárása fo-
lyamán fölmerült költségekre nézve is alkalmazandók. 

A békéltető és választott bíróság eljárási szabá-
lyait nem ismertetem itt, hiszen csak arra akarok 
utalni, hogy a bérharcok megszüntetésére való törek-
vés az új ipartörvénytervezetben milyen irányú kife-
jezést nyert. 



A kényszermunka 

Nem vagyok híve annak a gondolatnak, hogy 
aki dologkerülő, korhely, vagy züllött, azt munkára 
kell kényszer í t en i* Ellenben látom a bölcsességet 
abban az egyszerű magyar közmondásban, h o g y : 

nem dolgozik, az nem eszik". 
Ebben az egyszerű közmondásban van kifejezve 

a munkára való kényszernek természetes rendje . 
A munkásvédelmi intézmények, melyeknek 

organizációjáról e munkában szó van, még attól is 
Megmentik a társadalmat , hogy a dologkerülők az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztessék, — mert 
tolvaj, betörő, rabló eddig is volt, ezután is lesz. 
Ám ezután a munkásosztályból sokkal kevesebb 
gonosztevő fog kikerülni, — mert a munkakönyv 
kiváltsága a legtöbb embert megtérít , megment a 
v é g s ő lépés megtételétől és mert aki tolvajlást, rab-
iüst, betörést , csalást vagy bármiféle bünte tő törvénybe 
ütköző cselekményt fog elkövetni, el nem bújhat . 

* A new-yorki dologházban volt 12.614 munkás. Egy 
a l k a l o m m a l v i z sgá la to t tartottak é s kitűnt, h o g y e munkások-
közül 3000 m á r ké t , h á r o m , n é g y sőt öt é v óta é l ott gondta la-
i . Vo l tak m u n k á s o k , kik 3 0 - 4 0 é v i g fog la lkoztak a kényszer -
i n k á v a l , ső t c sa ládok vo l tak , m e l y e k n e k tagjai h á r o m n e m z e d e -
k e n keresz tü l s e m mozdu l tak ki a jav í tó- intézetből , a d o l o g h á z b ó l . 
V a g y s z e g é n y h á z b ó l , h a n e m ott maradtak é s n e m i s v á g y ó d -
i k k i m e n n i , h a n e m é lvez ték zavartalanul az i n t é z m é n y jóté-
konyságát. 
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A nyilvántartás mindig nyomában jár minden-
kinek. Mikor a tolvaj pénze elfogyott csak kénytelen 
valahol munkára jelentkezni s az illetékességi helyén, 
ahol a jelentkezését bejegyzik, nyomban meglátják, 
hogy hopp! ez az ember rosszat cselekedett. Ha 
pedig valaki gonosz úton jutott sok pénzhez azok 
közül akik a züllöttek kategóriájában állanak, ezt is 
nyomban észreveszi a munkásközvetítő hivatal, mely 
meglátja, hogy nini! ez az ember már régen hallgat, 
nem keres segítséget. Az ilyen ember vagy megja-
vult, vagy bűnt követett el. Súlyosabb büntetést nem 
mérhet a törvény a dologkerülőre, mint az a bün-
tetés, melyet a sors mér rá. Hiszen, ha a munkás 
dologkerülő, züllött, vagy korhely is, tovább mint 
legfölebb egy-két hétig munka nélkül nem maradhat 
és ha a közvetítő által részére kijelölendő helyet el 
nem foglalja, vagy felmondás nélkül elhagyja, a 
legsúlyosabb büntetése az lesz, ha arra az időre 
mikor foglalkozás nélkül van, a munkások kiváltságos 
jogaiban nem részesülhet, hanem mint munka nélkül 
koncsorgót minduntalan illetékességi helyére vissza-
toloncolják és így mindig illetékes közvetítőjének 
felügyelete alá helyezik. 

Aki nem dolgozik, nem eszik ; aki nem dolgo-
zik arról az állam, a társadalom gondoskodni nem 
köteles ; aki nem dolgozik azzal szemben a társada-
lom védekező álláspontot foglal el. Ellenben, aki dol-
gozni akar az ne mondhassa, hogy foglalkozást nem 
talál; s ha tényleg nincs foglalkozás, ne mondhassa, 
hogy e miatt elhagyatottságba, nyomorba kell jutnia, 
hogy szerzett biztosítási jogait halomra kell döntenie. 

Mindez vonatkozik arra, aki a törvény szerint 
munkakönyv alapján köteles foglalkozást keresni, de 
nem vonatkozik a koldusokra és nem vonatkozik a 
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gazdagokra. A koldusbot és a vagyon jogot ad a tét-
lenségre. A gazdagok kötelessége, hogy gondoskod-
janak a koldusokról. A koldusokról való gondosko-
dásról ez a munka semmit nem akar tudni. Ez a 
gondoskodás nem tartozik a munkásvédelem kérdései 
közé, holott ezt sokan és sokszor szokták összezavarni 
a munkáskérdéssel.* A munkás önmagáról saját erejé-
vel gondoskodik, nem szorul semmiféle támogatásra. 

* Budapesten is tettek kísérletet egy intézménnyel, mely 
a munkanélkülieket foglalkoztatja. , 
, „ A budapest-józsefvárosi közjótékonysági egyesület fog-
alkoztató intézete egyelőre a következő foglalkozási ágakat 

tarolja föl: I. ruhakészítés (kizárólag a kerületi szegény gyer-
mekek felruházására); II. selyemhuüadékok feldolgozása; III. 
aarisnyakötés ; IV. horgolás ; V. tollfosztás; VI. címírás; VII. 
Pupírzacskókészítés; VIII. favágás; IX. kőzúzás. A felügyelő-
Bizottság föl van hatalmazva esetleg újabb foglalkozási neme-
Ket is célba venni. Mint látszik, az összes foglalkozások szán-
dékosan úgy vannak összeválogatva, hogy azok egyreszt az ipa-
rosokkal ne versenyezzenek, másrészt, hogy azokat minden, bár-
mily foglalkozású ember könnyen tudja végrehajtani. Kivetelt a 
mhakészítés képezne, de ez kizárólag kerületbeli szegény tanu-
z k ingyen felruházására szorítkozik és ennek költségeitszin-

n a nevezett jótékonv egyesület viseli. - A foglalkozta ott 
effyének rendszerint rejgelire, ebédre és hálóhelyre szóló utaluá-
?y°kat kapnak. Ennek értékét keresetükből levonjak. Foglal-
koztatásuk reggel fél 7-től déli egy óráig tart (félórai szünet 
y a a A pihenésre) s napi keresetük legfeljebb 50 krajcárra rag-, 
M-. Es ezt a keresetet is töb indikált esetben utalványokban 
K.aPja, amely utóbbiak segítségével olcsó ebédet s igen olcsó 
:Heli szállást adnak neki. Ez némi biztosíték arra nézve, hogy 
a Keresetet nem kótyavetyéli el. Az intézetet munkaközvetités-
®el összekapcsolták, hogy mindenekelőtt kísérletet tegyenek 
? 1 Q d e n munkára jelentkezőnek rendszeres elhelyezésere Csak 
g . ez nem sikerül, kaphat az illető az intézetben egy, legteijeDD 
í ? héten át munkát. Üdvös újítás benne az, hogy a munka-
nemben több varrógép áü o!y szegény ^ők rendelkezésére, 
Jí1* Varrni valójukat idehozhatják és egész csöndben tejesen in-
90en végezhetik minden megvarrni való munkájukat. (Gellén Mór.) 

* 

e»* Figyelemreméltó intézmény ez, de szerintem nem^az ép , 
^geszséges, munkabíró munkások foglalkoztatásara, hanem az 
r f g ° t , rokkant munkásoknak nyújthat jótékony tómogatóst 
f ^egényügy rendezésénél, mint a koldulás megszüntetését célzó 
mrekvés, az ilyen intézmény elsőrangú figyelmet érdemel. 



Aki önállóságra törekszik 

Semmiféle szociálista elmélet nem tendál arra, 
hogy az ipari és mezőgazdasági munkabért a kényel-
mes vagyonszerzés alapjává kellene tenni. A mező-
gazdasági és ipari munkabér rendeltetése az, hogy 
a munkás ebből megszerezhesse mindazt, ami élet-
szükségletéhez és emberi méltóságának fentartásá-
hoz kell. Tehát nemcsak az élelmet, a ruházatot és 
a lakást, hanem a nemes szórakozást és egyéb lelki-
szükségleteinek kielégítését is meg kell találnia a mun-
kásnak azon anyagi erők árán, melyet munkája révén 
keres. 

Már most habár a munkabér rendeltetése nem 
is az, hogy a vagyonszerzés alapja legyen, mégis 
azzá válik, ha a munkás ügyessége, szorgalma és 
takarékossága azzá teszi. Nevezetesen : aránylag igen 
kis anyagi erő kell ahhoz, hogy az ipari munkás vagy 
a mezőgazdasági munkás is önállóvá legyen. Vannak 
iparágak, melyeknél az önállóság eszközeinek meg-
szerzéséhez több anyagi erő kell, vannak, melyeknél 
kevesebb kell; de aránylag sehol sem kell annyi* 
hogy azt az ügyes munkás bizonyos idő alatt, ha 
akarja, meg ne szerezhetné. A mezőgazdasági mun-
kás, ha két lovat szerezhetett és e lovak munkaké-
pességét okosan tudja a saját előnyére fordítani, 
ha családtagjai fölnevelkedtek és ezek munkabírását 
a saját erejével összeveti, — olyan tőkére tehet szert, 
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mellyel csakhamar földbirtokot vásárolhat. Hasonló-
képpen az ipari vagy gyári munkás is, ha a foglal-
kozásához való szerszámokat megszerezheti, az önálló-
ságnak arra a fokára jutott, ahol a vállalkozásban 
rejlő előnyöket vagyonszerzésre használhatja. 

Minden jóra törekvő munkásnak ez a célja, 
hiszen nem tagadható, hogy a vagyonszerzés titka 
nem egyéb, mint a mások munkaerejének saját elő-
nyünkre való fordítása. Vannak elméletek, melyek ezt 
Jogtalanságnak gondolják, holott ez az emberi társa-
halom megváltoztathatlan rendjének egyik legböl-
csebb alapja. Senki sincs, akinek érdeke a vagyon-
szerzésnek ezen „titkával" ellenkeznék, hiszen ha a 
mások erejének saját előnyünkre való fordítása meg-
engedhető nem volna, a vagyoncirkuláció teljesen 
lehetetlenné válnék, aki ma szegény, az soha jólétre 
nem gondolhatna, a tőke állandóan azok tulajdona 
maradna, akik bírják, akik kezükben tartják. Amíg 
az ember az állatok társadalmi rendjéig vissza nem sü-
]yed, mindig az lesz a közgazdasági élet legelső alap-
törvénye, hogy a tőke teszi értékessé a munka ered-
ményét és viszont a tőke is ebből az eredményből táp-
lálkozik. Nem ide való téma ez, külön, kötetekre ter- • 
jcdő munkának az anyaga rejlik benne, azért említem 
csupán, mert a munkás önállóságra való törekvésé-
nek útját iárhatóbbá tenni is, egyik fontos célja annak 
a munkásvédelmi szervezetnek, melyről ez az íras 
gondoskodni óhajtott. 

A munkásvédelem, mely kiváltság-jogokat teremt, 
a munkásnak az önállóságra való törekvést lénye-
gesen könnyebbé teszi, mint eddig voltjés ezzel apró 
ekszisztenciákat nevel, holott a mai tapasztalatok szerint 
óppen a kis ekszisztenciák sorsa nagyon szomorú; 
holott éppen a munkástársadalom törekszik most arra, 

A munkásosztály kiváltságai 
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hogy a kis ekszisztenciákat elpusztítsa és magához a 
proletár társadalomba lerántsa. 

Ha a munkás jó viszonyok közé kerülhet, ön-
ként megerősödik a kis ekszisztenciák társadalmi osz-
tálya is, — mert: 

1. önállóságra lépni a munkások közül az fog 
csupán, kinek viszonyai erre teljesen megérlelődnek; 

2. a munkás az ő biztos, sőt kiváltságos helyzetét 
könnyelműen, kalandos célokért elhagyni nem fogja; 

3. a munkásnak — az élelmezési kiváltságok kö-
vetkeztében — pozitiv alkalma van arra, hogy viszo-
nyait, az önállóság feltételeit megérlelhesse és a reá 
nézve célszerűnek Ígérkező időt nyugodtan bevárhassa; 

4. megerősödik végül a kis ekszisztenciák társa-
dalma azért is, mert ezután nem ostromolja majd 
a proletáriátus éppen az ő érdekeit a leghevesebben, 
— hanem inkább a munkástársadalom támogatására 
tarthat számot. 

Az önállóság legtöbb esetben nem éppen a 
munkabérekből összegyűjtött anyagi erőkből kelet-
kezik, hanem inkább és rendszerint bizonyos csa-
ládi körülmények idézik elő. A házasság, az örök-
ség, vagy valami véletlen, mely a munkást vagyon-
hoz juttatja. Ezek az esetek természetesen nem vehetők 
az itt említett szempontok alá, mert itt csak a munka-
bérekből megszerezhető önállóságról van szó; de 
azért az ilyen módon önállóságra jutó munkás is 
érezni fogja, hogy a munkásvédelem következtében 
könnyebb, kedvezőbb helyzetbe jutott, hogy az úgy-
nevezett kis emberek társadalma megerősödött. 

Ez a megerősödés véleményem szerint meglepő 
mértékben fogja szaporítani a munkaalkalmakat, úgy 
hogy a foglalkozás nélkül maradó munkások száma 
fokozatosan leszáll majd ebben az országban. 
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A munkaadók helyzete 

Ebben a tanulmányban sok szó van a foglal-
kozás nélkül maradott munkások elhelyezéséről; de 
alig van említés arról, hogy a munkaközvetítő hivatal 
hogyan fogja megtudni azt, hogy az ország különböző 
részeiben hol, merre keresik a munkást és milyen 
szakmából hány munkás volna a szükséglet? 

Azt hiszem, ezen adatok összegyűjtése végett 
aem is igen szükséges különös intézkedéseket tenni. 
Az a munkaadó, akinek munkásra lesz szüksége es 
magánúton munkásokat szerződtetni nem tudott, 
a munkásnyilván tartás folyóiratának hasznosságát 
csakhamar felismeri. A közvetítő hivatalhoz fordul 
minden munkaadó, ha abban a városban vagy hely-
ségben, melyben lakik, magának megfelelő munkást 
szerezni nem tudott. 

Ez természetes, hiszen örök törvénye a közgaz-
hasági életnek, hogy mindenkinek annyi vagyona lesz, 
amennyi munkaerőt tud a maga javára hasznosítani. 
Áem a közvetítő hivatal keresi tehát a munkaadót, 
hanem mindenki, akinek munkásra lesz szüksége, ha 
egyébként munkást szerződtetni nem tudott, a köz-
Vetítőhöz fordul. 

A közvetítésnek ez a természetes rendje oly-
annyira önként fog kifejlődni, hogy véleményem 
Szerint olyan esetekben, midőn valamely szakmában 
nmnkásfölösleg jelentkezik, — ha tudniillik vala-
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mely szakmában sok a munkás és kevés a munka, — 
a munkásfelesleg felhasználása végett új vállalkozá-
sok fognak keletkezni ebben a szakmában. Az állami 
iparfejlesztés intézkedéseinek és a mezőgazdasági 
munka belterjessé tételére vonatkozó intézkedéseknek 
kell a figyelmüket ily irányban kiterjeszteni; mert 
nemcsak az a fontos, hogy olyan új produktum léte-
süljön az országban, aminő még eddig csak más 
országokban termeltetett, hanem ennél is fontosabb, 
hogy olyan termelés keletkezzék, mely az itt élő 
munkások munkaképességét fogja célszerűen és elő-
nyösen felhasználni. Az okos közgazdasági spekuláció 
minden esetre számol ezzel a körülménnyel, mert a 
nyilvántartás működése ezt a számítást, ezt a spe-
kulációt lehetővé teszi. Ma ilyen irányban gondol-
kozni senkinek eszébe sem juthatott.* 

A munkaadó társadalom megbecsülhetetlen 
előnye ebből a munkásvédelemből az lesz, hogy 
minden munkaeredmény tökéletesebb lesz és értéke-
sebbé válik, mint eddig volt, mert a munkás a maga 

* A munkaközvetítő intézetek 1902. évi október havában 
nemzetközi nagygyűlést tartottak, a nagygyűlés napirendjére 
tűzött kérdések ezek voltak: 

a) mily tapasztalatokat tettek a munkanyilvántartások a 
munkapiacon az utolsó krizis alkalmával? 

b) a munkanélküliek biztosítása és a munkanyilvántartás. 
A nagygyűlésen megegyeztek a vélemények abban, hogy 

a munkanélküliség fennforgása és a nagysága iránt nem lehet 
biztos tájékozást szerezni, mert a munkanyilvántartás nem egyenlő 
alapon történik. 

Elhatározták, hogy: 
1. a konferencia sürgős szükségnek tartja, hogy a munka-

nyilvántartás statisztikája egységes alapon állíttassék egybe és 
készségét nyilvánítja arra nézve, hogy a leghathatósabban támo-
gatja a császári statisztikai hivatalnak ama törekvését, hogy a 
munkapiac állása időszakonkint és lehető részletességgel és pon-
tossággal kimutatható legyen. 

2. e végből egy bizottságot küld ki, mely a császári statisz-
tikai hivatallal együtt működve, egyöntetű alapokat fog megálla-
pítani a munkanyilvántartás statisztikájának szervezésére nézve-
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kedvezőbb helyzetét a szakmájában való jártasság 
tökéletesítésére fogja felhasználni. Nem mesterséges 
úton keletkezik ez a mélyreható változás, hanem 
önkéntelenül és természetes következménye lesz ez 
azoknak az intézményeknek, melyekről itt eddig szó 
volt. Ezért nem szabad feszegetni azt a kérdést, hogy 
miért statuáljon az állam és a társadalom kiváltság-
Jogokat éppen a munkás részére, holott más társa-
dalmi osztályok vannak és maradnak kiváltságok 
nélkül, melyeknek helyzete a megsegítést talán még 
inkább igényelhetné. 

Nem a munkásosztály megsegítéséről, nem jóté-
konyságról, nem humanitásról van itt szó, hanem 
a közvetlenül is produktív munka természetes jogá-
ról. Nem emberek megsegítéséről gondoskodik a 
munkásvédelem, hanem a produktív kézi munka ré-
szére keresi a kiváltságot, mely azt megilleti, melyre 
annak szüksége van, mely azt megtermékenyíti s 
mely így válik képessé arra, hogy a nemzeti vagyont, 
a „javakat," a feldolgozásra váró anyagot becsessé, 
értékessé és gazdaggá tegye.* 

tüntofíS Emiekezetesek még azok a nagyszabású felvonulások és 
viláová ' a m e Iye k e t a mult télen rendeztek London utcáin a 
Utcákat i , [ m m k a n é l k ü l i e i . Ezrével és ezrével járták be az 
Máktól l k e t a túltengő kapitalizmus ütött el a munkaalkal-
ke n v e r ' . i úttól, hogy két kezükkel keressék meg a napi 
intézkeH-t angol kormány akkoriban tett néhány szükséges 
szetes munkához segítse az Ínségeseket, de termé-
veszpr?1! 6 2 n e m szüntethette meg a bajt, amely azóta még 
me<T e s e b b ' m é S fenyegetőbb mérveket öltött. Most jelent 
külön 0 f - a n g 0 1 m u n k a ü g y i minisztérium kék könyve, amely 
adatokk 1 e Z e l e l : s z e n t e l a növekvő pauperizmusnak és száraz 
Podik számokkal elrettentő képet nyújt róla, hogy gyara-
ezer a Munkanélküliek tömege. így — a kék könyv szerint 
Uéffv í f kí?zül> akivel London utcáin találkozunk, harminc-
és ha'l •v a k i niunkanélkül van s a társadalomtól vár kenyeret 
hetnp i0t' kenyeret, mert hajlék nélkül még csak elle-

valahogyan. Hajléknak ott vannak a padok, a kapu bolt-
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hajtások és a hidak ívei. Kenyér kell nekik, mert teljesen híjáir 
vannak az eleségnek. Londonban ma százötvenezerre tehető a 
munkanélküliek száma; a mult évi statisztikához viszonyítva 
még 3°|0-kal szaporodott a tömegük. A szigetország többi területért 
kerek egy millió tagja van a nyomor e rettenetes hadseregének, 
és napról-napra újak, rekruták csatlakoznak a régiekhez. Főleg" 
az északi vidékeken nő a munkanélküliség. — Birminghamban, 
Manchesterben, Leedsben tíz százalékkal lett nagyobb a munka-
nélküliek száma és érdekes, hogy a flotta nagyszabású fejlesztése 
dacára, a hajógyárakból is számos munkást bocsátottak el. A 
helyzet ma már azért is vigasztalan, mert a munkanélküliek 
túlnyomó része nem dologkerülő, hanem ellenkezőleg : java 
erejében lévő, a mesterségéhez értő intelligens munkás. És ezek 
is, a többiekkel együtt, várják a sorsuk jobbrafordulását. Kitől 
várják és hogyan ? Talán a kormánytól, amely valami törvénnyel 
segit rajtuk? Vagy a társadalomtól, amely megérti kötelességét 
és biztonsága érdekében áldozatokra lesz képes? Nem. Ezek az 
emberek, ez a milliós hadsereg a telet várja, mert amikor esik 
a hó és szürkeségbe borit mindent a köd, rengeteg számú 
munkásra lesz szükség, aki eltakarítsa majd a havat és ügyel 
a fáklyákra, amelyekkel ilyenkor az utcát világítják, hogy vala-
hogy el ne lobbanjanak. (P. N. 1909. október 7.) 

* 

Angolországban van kellő menyiségű tőke. A tőke legter-
mészetesebb sajátsága, hogy munkáltat. Ha ezt nem tenné, nem 
volna értéke. Az a tőke is, mely látszólag henyélve kama-
tozik, de faktó munkáltat, mert közvetve ugyan, de mégis a 
munkából táplálkozik. Mi az oka tehát, hogy Londonban mégis 
munkásnyomor van ? 

Más oka ennek nem lehet mint az, hogy nincs feldolgozott 
statisztikai anyag a munkásviszonyokról és ennélfogva a tőke 
nem tud számításokat tenni a foglalkozás nélkül maradt mun-
kások munkaerejével. Ha a tőke tudná azt, hogy ime itt van 
1000 kékfestő gyári munkás, aki dolgozni akar, — feltétlenül új 
kékfestő gyárat létesítene, ha ez az iparág egyébként is jövedel-
mező. Ha pedig ezek a munkások azért maradtak munka nélkül, 
mert az iparág jutott krízisbe, — akkor is a tőke megkeresi azt 
a másik, jövedelmező munkaágat, melyben a szabaddá lett munka-
erőt a saját javára hasznosíthatja. Ha az angol tőke nem így 
járna el, akkor ott abnormis tőkeviszonyok volnának, akkor ott 
nem a munka, hanem a tőke körül van baj. 



Aggok, árvák, özvegyek 

Amit eddig elmondtam, abból kitűnik már, hogy 
a z a munkakönyv, melyet ezen védelmi rendszer alap-
ján kap a munkás, igen értékes kiváltságok élveze-
t e ad jogosultságot. Ilyenek: 

1. a munkaközvetítés igénybevétele; 
2. az élelmezés olcsósága; 
3. az ingyenes jogvédelem ; 
4. a kedvezményes utazás ; 
5. a foglalkozás nélkül maradás esetére szóló adó-

szelvényeknek fokozott értékben való felhasználása. 
Nem volna azonban teljes a munkásvédelem, 

"a megfeledkeznék az aggkor miatt bekövetkező 
gyengeségekről és munkaképtelenségről. 

A betegekről és rokkantakról gondoskodik a 
etegsegélyző pénztár, mely véleményem szerint is 

centralizálandó és mely az itt rendszerbe foglalt vé-
delmi szervezetben sokkal pontosabban tudja majd 
a z igényeket megnyugvást keltő módon kielégíteni, 
Mint eddig tudta. 

^ A baleset következtében keletkező betegségek-
é i és rokkantságokról a balesetbiztosító gondosko-
dik, melynek kockázatai igen jelentékenyen reduká-
0(mak, ha ez a mi szervezetünk funkcionál. 

Az elaggott munkásoknak pedig az a munka-
önyv, mely az itt említett új munkásvédelmi rend-

*Zer életbeléptetése esetén minden munkás kezébe 
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jut, — megadja a hatodik kiváltságos jogot, mely a 
következőleg volna formulázható: 

Minden munkás, aki szabályszerűen felszerelt 
és arcképpel is ellátott munkakönyv alapján, — új 
munkakönyvének kézhez vételétől számított 30 évig 
dolgozott, föltéve, hogy a munkásvédelmi intézmé-
nyek egyéb alapjaiból nyugdíjat vagy évjáradékot 
nem kap, — jogot nyer arra, hogy öreg korára, 
munkaképtelensége esetére a munkásvédelmi alapok-
ból évjáradékot igényelhessen. 

A munkásvédelmi alapok, nevezetesen: a munkás-
nyilvántartás jövedelmeinek fölöslegéből és az élel-
mezési raktár jövedelmeinek fölöslegéből létesítendő 
tartalékok ezen szervezet életbeléptetésétől számított 
harminc évig gyümölcsözőleg lesznek halmozandók 
és az így keletkező alapok kamataiból fogja az intéz-
mény az elaggott munkások évjáradékát folyósítani.* 

Hogy az ilyen évjáradék mily összegű legyen, 
azt előre meghatározni nem lehet. A tartalékba he-
lyezendő összegek jövedelmének mennyisége és a 
járadékra szoruló elaggott munkások száma: ezen 
két tényezőnek együttes mérlegelése fogja megálla-
pítani a folyósítható járadék egy évi összegét; de 
már most meg lehet állapítani azt, hogy az ilyen év-
járadék soha sem lehet több, mint amennyi az átla 

* Németországban 1910. január 1-én lépett életbe az új beteg-
segélyezési és balesetbitosítási eljárás, melynek kedvezményei 
kiterjeszkednek az özvegyekre, árvákra és rokkantakra is. Az 
egész intézményt államosították és az új vámbevételek egy ré-
szét ezen intézmény költségeinek fedezésére fordítják. 

Törökkanizsai Schulpe György a kilencvenes évek máso-
dik felében javaslatot nyújtott be a kormányhoz a munkások 
aggkorára való biztosításról. E szerint a cselédek és egyéb 
munkások aggkorára szóló biztosítás végett az állam az érde-
keltek közrehatásával alapot létesít. Ezen alap a kormány által 
két ízben rendezendő sorsjáték, továbbá az országos hivatalos 
gyűjtés, végül a munkaadók és munkások járulékából ered. 
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gos normális ipari és gyári munkabér és nem lehet 
kevesebb, mint amennyi az átlagos normális ipari 
és gyári munkások munkabérének egyharmada. 

Nagyon valószínű, hogy harminc év alatt az itt 
említett alapok sokkal nagyobb összegre fognak fel-
szaporodni, mint most gondoljuk. Valószínű, hogy 
ezen alapok jövedelme bőven meg tudja majd fizetni 
az elaggott munkásoknak azt a teljes összeget, me-
tyet munkával kereshetnének, ha az aggkori gyen-
geség őket munkaképtelenné nem tette volna. Való-
színű az azért, mert azok között, akik harminc évig 
dolgoztak, a halálesetek száma igen jelentékeny és 
mert az élők között igen sok lesz, aki még nem 
munkaképtelen. Hiszen a munkás 15—16 éves ko-
cában már kiváltja munkakönyvét és 45—46 éves 
korában még nem tartozik az elaggottak közé, van 
továbbá egy másik jelentékeny mennyiség, mely a mun-
kássorból időközben az önálló polgári sorba lépett 
át- Ezért lehet gondolni arra, hogy harminc év múlva 
n em lesz annyi aggsági segélyre szoruló mukás, 
amennyit az e célra halmozott alapok jövedelméből el-
tartani ne lehetne; de a legrosszabb esetre is sza-
kítani kell és ilyen esetben is remélhető, hogy az 
aggsági segélyezésre szánt alapok a rendes átlagos 
munkabéreknek legalább is egyharmadrészét lesznek 
képesek kifizetni.* 

, * A munkások aggkori biztosításáról szóló törvényt a 
Jmncia parlament már régebben elfogadta, a szenátus azonban 
Ufgy nehézségeket gördít a megvalósulása ele. Mindazt, ami a 
érvényben értékes, mellőzni akarja. A tervezet szerint az állam 
eyenkint bizonyos összeggel járulna a költségekhez es a hozzá-
járulást az új jövedelmi adókból fedeznék A szenátus^ sokalj a 
t költségeket és annyira meg akarja nyirbálni az erede tervet 

il.v formában céljának aligha fog megfelelni. (Pesti Napló 
m09. október 7.) 
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Az árvákról a munkásvédelmi intézmények gon-
doskodni nem tartoznak. Az árvákról és az elhagyott 
gyermekekről az állam gondoskodik és pedig a tár-
sadalommal vállvetetten úgy, hogy ezt a gondosko-
dást tökéletesnek és áldásosnak kell elismernünk. 
Ee a gondoskodás és a munkásvédelem összes intéz-
ményei képessé teszik a munkásnak özvegyét is arra, 
hogy ha munkaképes, dologba álljon és saját fen-
tartásáról gondoskodjék. A munkás munkaképtelen 
özvegye, ha ez a munkaképtelenség az aggsági gyen-
geség következménye, elhunyt férjének járadékjogo-
sultságát legalább is felerészben örökölheti. 

Az a munkaképtelen özvegy, aki nem elaggott 
kora miatt képtelen a munkára, hanem betegsége 
miatt, ingyenes kórházi gyógykezelésben részesül mind-
addig, míg munkaképessé nem válik. 

Egészen kivételes esetekben, midőn valamely 
munkás, vagy ennek özvegye, vagy ennek árvája 
közsegélyre szorúl, vagy kiáltó nyomort szenvedne, 
ha segítség számára nem jelentkeznék, feltéve, hogy 
a munkásvédelmi intézmények gondossága az ilyen 
esetekre ki nem terjedhetett, a munkaközvetítő hi-
vatalnak joga lesz, sőt kötelessége a baj megszünte-
téséről gondoskodni. Ez a gondoskodás azonban soha-
sem lehet alamizsnaszerű, vagy egyéb pénzadományok-
ból álló gondoskodás, hanem — hacsak lehet — a bajnak 
végleges megoldását kell megkeresni, ami rendszerint 
alkalmas könnyű foglalkozási mód megtalálásával 
érhető el. 



Emberek és gépek 

Nincs gondolkozó, aki fel ne ismerte volna a 
munkaidő becsét. Mindenki megállapította már, hogy 
a tétlenségben eltelt munkaidő pótolhatatlan, víssza-
téríthetetlen közgazdasági veszteség. A szociálista 
elméletek is, melyek a munkaidő folytonos leszállí-
tásáért harcolnak, elismerik ezt az igazságot; de ők 
uem sajnálják ezt a közgazdasági kárt azért, mert 
szerintük : a gépek munkája napról-napra fölöslegessé 
tesz egy-egy tömeg emberi munkát és a munkások 
a gépek miatt egyre sűrűbben maradnak foglalko-
zás nélkül. Ezért követelik a munkaidő leszállítását; 
úgy gondolkoznak, hogy ha kevesebb lesz a munká-
júé és a munkáltatók kevesebb idő alatt is megakar-
ják termelni azt a munkamennyiséget, melyre a fo-
gy asztásnak szüksége van, akkor kénytelenek lesz-
n ek több munkást alkalmazni. 

A munkaidő leszállítására vonatkozó követelés-
iek tehát nem az erökimélés és nem az időpazarlásra 

hajlandóság az oka, hanem a gépek munkája 
eÚen való küzdelem.* 

* Gelléri Mór „Harc a munkanélküliség ellen" című mun-
k á b a n mondja: „A munkanélküliség közvetlen okai főképpen 
a következők: a gépek nagymérvű terjedése a nagy és a kis 
y™ minden ágában, a munkaerőknek a fővárosokba való tor-
mása, a szezónmunka, üzletpangás vagy rendkívüli eseted 
m« ]yek a munkások nagyobbmérvű elbocsátását vonják maguk 
Után> végre a munkakerülés." 
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Szerintem hamis elmélet az, mely a munká-
sokat a gépekkel való birkózásra zaklatja. Meddő 
és céltalan küzdelem keletkezik ebből, melynek meg-
szüntetésére kell törekedni. A gép nem ellensége az 
emberi munkaerőnek, hanem segítője, támogatója. 

A gyakorlati életből vegyünk példát. Vegyünk 
egy ipari produktumot, mely ma csakis kézimunká-
val állítható elő és tegyük fel, hogy holnap egy új 
gép kezdi ugyanezen produktumot gyártani. A leg-
első eredmény, amit szemmel láthatóan tapasztalni 
fogunk, hogy az új gyártmány — a gépmunka kö-
vetkeztében — sokszorozott mennyiségben kerül köz-
forgalomba. A szükségletet, a fogyasztást rohamo-
sabban elégíti ki. És nincsen gyárilag előállított pro-
duktum, melynek fogyasztási szükséglete egyszer-
smind ugyanolyan rohamosan nem fokozódott volna. 
A gyárilag előállított produktumból több kellett, mint 
amennyi ugyanebből a cikkből kellett addig, míg azt 
csak kézierővel állítottuk elő. ^ 

Ha valamely produktumnál ez a gazdasági szimp-
toma nem jelentkezik, akkor a gép nem alkalmas 
eszköz ezen cikk előállítására. Ha a gépmunka nem 
fokozza a szükségletet, nem fokozza a cikk forgal-
mát, akkor a gép nem fizeti ki magát, akkor a gép 
drága. 

A gép, mely nem rentábilis, lomtárba kerül, 
elveszti értékét, tehát nem kergeti ki a munkásokat 
a műhelyekből. Az a gép pedig, amelyik rentábilis, 
feltétlenül fokozza a fogyasztási szükségletet és ugyan-
ilyen mértékben fokozza az emberi munkaerő szük-
ségességét is. Nincsen olyan gép, mely az emberi 
munkaerőt nélkülözhetné. Ellenben a gép, ha rentá-
bilis, körülbelül a következő változást idézi elő: ha 
addig, míg a termelés kézi munkával történt, egy 
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100 korona értékű termelési egység előállításához 
három munkaerő kellett; jövőre ugyanezen termelési 
egység előállításához csak egy munkaerő fog kel-
jeni ; de jövőre a szükséglet háromszor, vagy négy-
szer annyi termelési egység előállítását fogja igé-
nyelni. Vagyis: míg előbb 100 korona ériéket pro-
dukáltunk három munkaerővel, most három munka-
erővel ugyanannyi idő alatt 300 korona értéket fo-
gunk produkálni. 

Ha a gép nem ezt az eredményt teljesíti, akkor 
nem rentábilis. A rentábilis gép nem kergeti ki a 
munkásokat a műhelyekből.* 

Ha ez igazság nem volna, akkor ma mar nem 

* H °gy milyen az arány a munkások száma és a gépek 
teljesítménye között, a következő számok mutatják: Svájcban 
1882-ben az ipari munkások száma 134.862 volt. Ugyanekkor a 
gépek összes lóerőszáma 59.506 volt 

Már most: 1888-ban a gépek összes lóerőszáma 82.393-ra 
szaporodott, amiből az következnék, hogy a munkások száma 
tehát ilyen arányban fogyott. 

Nem ez történt, hanem az, hogy a munkások száma is 
növekedett és pedig 134.862-ről 159.108 lett a munkások száma. 
1R Hasonló jelenséget tapasztaltak 1895-ben is, amikor mar 
1o2.712 lóerős számú gépek dolgoztak, melyek mellett 200.199 
munkás talált foglalkozást. 
, . Az a körülmény, hogy a munkások számának növeke-
dése csak 32°|o, holott a gépek lóerőszámának növekedése 72V, 
Bizonyára nem azt jelenti, hogy a gépek a munkást kiszorítják 
a műhelyből, hiszen, ha kiszorítanák, akkor a munkások száma 
nem növekednék 32°|o-al, hanem csökkenne. Míg a munkások 
Jama növekedést mutat, kiszorításról joggal beszélni .nem lehet, 
Qe nem is szükséges, hiszen a munkásszervezetek is beláttak 
már, hogy a gépek ellen küzdeni nem lehet. 

Dr. Franz Oppenheimer, berlini egyetemi tanár íyuu 
pktóber 11-én Budapesten, a társadalomtudományok szabad 
^kólájának ünnepélyes megnyitásán előadást tartott »Nagybirtok 
ff szociális kérdés" címmel, melyben elveti Malthus és kővetői 
elméletét a túlnépesedésről és az ebből keletkező munkaerő 
túlkínálatról; elveti Marx elméletét is a tekmka fejlődése 
következtében beálló munkásfölöslegről. Hogy több a kínálkozó 

.munkás, mint amennyire a termelő eszközöket hatalmukban 
f f 1 0 kapitalistáknak szükségük van, ennek egyedüli okát 
Tpenheimer a földbirtokviszonyokban látja. 
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is volnának kézi munkával dolgozó iparosok. A sza-
bók vanógépe nem tette tönkie a szabóipari mun-
kásokat s a mindenféle iparágban használt gépek és 
eszközök csak fokozták a munkások kereseti képes-
ségét. A gyárak működése ezernyi új foglalkozásra 
ad alkalmat és teljesen új — a gyári üzemek mű-
ködése előtt ismeretlen — mesterségeket honosított 
meg, ezernyi új kereseti alkalmat teremtett. Mind-
ezeken fölül a gyárak és gépek előállításához és 
ezek ezernyi alkatrészeinek előállításához szükséges 
kézi munkaerők is fokozzák a munkásszükségletet. 

Nem merjük állítani, hogy ezen kardinális sza-
bály alól kivételeket is találni nem lehetne; de hogy 
a gép a munkásokat kikergetné a műhelyekből s 
hogg ezen ok miatt kellene a munkaidő leszállítá-
sáért munkásháborút vezetni, ez nem igaz. 

Mégis foglalkoznunk kellett itt, — midőn a töké-
letes munkásvédelem megalkotásának gondolatával 
törődünk — a munkaidő kérdésével azért, mert 
a munkás szakszervezetek, melyek szakadatlanul 
azt hangsúlyozzák, hogy a szakmozgalom a párt-
mozgalomtól el nem választható, csakis a munkaidő 
leszállításának hangsúlyozásával tudják a kapcsolatot 
a szakmozgalom és a pártmozgalom között elvá-
laszthatlanná tenni. 

Az 1908-ik évi kongresszuson a szakszerveze-
tek jelentése kifejezetten beismerte, hogy a tulajdon-
képpeni célt, a munkafeltételek javítását már csak a 
szabadszervezetek végezhetik; a szakszervezetek csak 
a tagok nevelésével és a munkanélküliek segítésével 
foglalkoznak. 

Nos tehát 1904., 1905. és 1906-ban, e három 
évben együtt 2,915.096 korona bevételük volt a szak-
szervezeteknek és ebből az összegből csak 474.659 
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koronát fordítottak munkanélküliek segélyezésére, 
121,257 koronát fizettek utassegélyre, tehát majdnem 
három millió koronából csak 600.000 koronát fordí-
tottak a szakszervezet igazi céljára, ellenben 2,400.000 
koronát más célokra fordítottak. 

Ha igaz volna, hogy a gépek a munkásokat 
kiszorítják a műhelyekből, akkor a munka nélkül ma-
radt munkások segítésére nem 600.000 koronát kel-
tett volna elkölteniök, hanem megfordítva, a szer-
vezet más céljaira költöttek volna ennyit, a segélye-
zésre pedig két és fél milliót 

Mindezek dacára és különösen azért, mert mégis 
megtörténhetik, hogy egyes új gépek megindítása za-
varokat okozhat a munkásforgalomban és momentán 
csökkentheti is a munkáskeresletet, a munkaközvetítő 
hivataloknak fontos feladatává teszi ez az itt rendszerbe 

f'°glalt munkásvédelmi szervezet, hogy ha olyan 
szimptómákat tapasztal, melyek egyes munkásszak-
mákban a munkások kézi munkaerejét redukálják 
öagy feleslegessé teszik, erről felsőbb hatóságának 
jelentést tegyen és a zavarok megszüntetésének mód-
imról gondoskodjék. 

Az ilyen zavarok megszüntetése természetesen 
n em a munkaidő leszállításával történik, hanem in-
kább az új munkaalkalmak felkutatásával.* A munka-

m , * Ha valamely szakmában feltűnően sok munkás van 
Munka nélkül, ezt ma, a rendszeres nyilvántartás hianya miatt 
senki sem tudhatja, pedig ha tudni fogják az egyes vállalkozók, 
a Z e f V e s spekulánsok, hogy bizonyos szakmában fólós munk.i-
I f M rendelkezésre és megvizsgálhatják ennek a fölöslegessé 
^ m u n k a e r ő n e k a kvalitását és a kvantitását; ha poz tiv 
Módon számolhatnak ezzel a rendelkezésre álló erővel. feltét-
a w? e gy- egy új vállalkozási gondolatot fognak felépítem ezetoe 
l körülményekre. Hiszen a munkaerő teremti a tőke jővedelem-
fPességét. A tőke mikor hasznot keres, mindig doto j ta ta i atoi -
f munkaközvetítő midőn az új munkaalkalmak felkutat^ára 
£ H bátran gondolhat ilyen gründolások előmozdítására, mert 

radsága feltétlenül eredményes lesz. 
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idő leszállítására való törekvés az egyes munká-
sok szabad akarata ellen való meiénylet és ellenkezik 
a természetes gazdasági fejlődés törvényeivel. Ellen-
kezik ez a törekvés a modern szociálisták amaz 
elméletével is, mely a munkabér-minimumokat jövőre 
az óraszámok rendszeréhez óhajtja alkalmazni éppen 
azért, hogy munkakedvében és munkaszabadságában 
senki korlátok közé kényszeríthető ne legyen. 



Fogyasztás és forgalom 

Vájjon, ha 2,400.000 munkás kiváltságos élel-
mezésben részesül, nem keletkeznek-e ebből az or-
szágban termelési, fogyasztási vagy árúforgalmi 
zavarok ? 

Szó sincs róla, kétségtelenül nagy átalakulást 
jelent a munkás-élelmezésnek ezen kiváltságos módja; 
de bizonyos, hogy sem a termelési tényezők, sem a 
szabad kereskedelem tényezői ezt az átalakulást hát-
rányosnak vagy károsnak tekinteni nem fogják. 

Miért ? 
1. Azért, mert az a 2,400.000 munkás, mely 

m a igen szerény és igen mérsékelt részese a köz-
fogyasztásnak, jövőre fokozottabb mértékben fogja 
kielégíteni szükségleteit. Senki sem nélkülöz, min-
denki jelentékenyen többel fogyaszt, mint eddig fo-
gyasztott. A teimelés ennélfogva új piachoz, új 
f°9yasztási mennyiségekhez jut. 

2. Azért, mert a fogyasztás növekedése a szabad 
kereskedelem konzumját is növeli s habár a közvetítés 
haszna kevesebb lesz, mint eddig volt, a forgalom 
aövekedése ezért bőséges kárpótlást fog nyújtani. 

3. Azért, mert a munkásnép jóléte fokozott 
Munkakedvet és fokozott munkaeredményt jelent, 
a m i úgy a termelésnek, mint a szabad kereskedelem-
iek feltétlenül lényeges előnyöket ad. 

Hiszem, hogy a munkásokat élelmező raktári 
a 
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üzleteket senki sem fogja azzal a mértékkel figyelni, 
mely a most is működő fogyasztási szövetkezeteket 
megilleti. A munkásokat élelmező raktári üzlet nem 
a konkurrencia elvére van alapítva, nem más üzletek 
letörésére van szánva és mégis valószínű, hogy míg 
egyrészt 2,400.000 munkás sorsán segít, másrészt 
10—15.000 szatócs-ekszisztencia lételét meggyengíti. 
Nem semmisíti meg ezeket az ekszisztenciákat, de 
meggyengíti, mert az élelmezési raktár húst, sza-
lonnát, zsírt, lisztet, vajat, tejet, száraz főzeléket, 
kenyeret fog elárusítani és ezeket az árúkat a munká-
sok részére eddig a szatócs árusította. A szatócs 
ezekből az árúkból jövőre a munkásoknak elárusított 
részt elveszti. 

Először is azt állapítjuk meg, hogy ez a vesz-
teség egy-egy szatócs-üzletben — bruttó számítással 
is — jelentéktelen, nettó számításban pedig alig va-
lami, mert éppen ezek az árúk ma is olyanok, hogy 
a szatócsnak csak igen kevés hasznot nyújtanak. 

Az élelmezési raktár csak azért tudja majd 
ezeket az árúkat olcsóbbért adni a munkásnak 

a) mert kolosszális tömegekben fogja beszerezni 
ezeket az élelmi cikkeket; 

b) mert az élelmezési raktár fogyasztási-adó és 
mindenféle vámvisszatérítésre tart igényt; 

c) mert az élelmezési raktár vasúti szállítási díj-
visszatérítést és egyéb kedvezményeket is igényelhet. 

Ismétlem, hogy a szatócs-ekszisztenciákat érhető 
károsodás igen nagyon jelentéktelen lesz és még ez 
is megtérül az által, hogy a munkásnép jobb léthez 
jutván, ezekből a szatócs-üzletekből olyan árúkat fog 
vásárolni, melyeknek üzleti haszna magasabb, mint 
a zsír, szalonna stb. haszna volt. A szatócs forgalma 
lukszus-cikkekben lesz nagyobb, mert ezeket az élei-
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mezési raktár nem árusítja, ez a raktár csak a leg-
szükségesebb élelmiszerek elárúsításával foglalkozik. 

Arról talán nem kell beszélni, hogy a mezőgaz-
dasági munkások és cselédek konvencióbérének egyen-
legben való tarthatása végett aratáskor beszerzendő 
gabonaneműek beraktározása sem a termelés, sem 
-a kereskedelem konjunktúráit zavarni nem fogja. Az 
a körülmény, hogy ez a kolosszális mennyiségű ga-
bonakészlet az árhullámzásokból kivonja magát, 
talán áremelkedést fog előidézni? Nem képzelhető, 
Mert a gabonaneműek árhullámzását a nemzetközi 
termelési eredmények befolyásolják, erre 2,400.000 
Munkás fogyasztási szükséglete döntő befolyást nem 
gyakorolhat, de a gabonaárak emelkedése nem vesze-
delem Magyarországon, mert ez a magyar termelőnek 
juttatja a hasznokat és mert ennek a magyar keres-
kedelem is előnyét látja. 

Mégis számot kell vetnünk itt azzal a körül-
Ménynyel, hogy: ha egy millió gazdasági cseléd és 
Munkás igénybe fogja venni az élelmezési raktárak 
gabona kimérését, — aminthogy kétségtelenül igénybe 
is fogja venni, — akkor az élelmezési raktáraknál 
készletben kellene tartani minden évben nyolc millió 
Mmázsa tiszta búzát, nyolc millió mmázsa rozsot és 
ayolc millió mmázsa kukoricát. 

Hát számítsunk : a gabonaneműek átlag-ára a 
budapesti tőzsdén, mindig az augusztus és szeptember 
hónapokban jegyzett átlagárakkal számítva, volt: 

Augusztus Szeptember 

1892-ben . . . . 16'62 16'06 
1893 „ . . . . 15*52 15*26 
1894 „ . . . . 13-20 12-86 
1895 « . . . - 12-60 12-84 

Átvitel 57-94 57'02 
9* 
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1896-ban 
1897 „ 
1898 „ 
1899 „ 
1900 „ 
1901 „ 
1902 „ 

Augusztus 
Áthozat 57*94 

. . . 13-72 

. . . 25-12 
. . 18-82 
. . . 17-26 
. . . 15-05 
. , . 15.44 
. . . 13-98 

Szeptember 
57-02 
14-42 
24-96 
18-40 
17*— 
14*96 
15-38 
14-18 

177-33 176-32 
A tisztabúza átlagos ára Magyarországon ezen 

statisztika szerint, ha azt augusztusban vagy szep-
temberben megvásároljuk, 17 korona 68 fillérre tehető 
métermázsánkint. 

A rozs átlagos ára ugyanezen számítás szerint 
14 kor. 13 fillér, a kukorica ára pedig 10 korona 
85 fillér. 
1. 8 millió mm. tisztabúza á 17*68 = 141.440.000 K 
2.8 „ „ rozs á 14*13 = 113.040.000 K 
3 .8 „ „ kukorica á 10*85 — 86.800.000 K 

Erre a célra tehát összesen 341.280.000 K 
beruházást kellene évenkint teljesíteni. 

Világos, hogy az élelmezési raktár ekkora tőke 
felett nem rendelkezhetik s hogy ennélfogva ezt a 
nagy készletet csak nagy hitelének igénybevételével 
volna képes beszerezni. 

Ennélfogva a gabonakészlet árát az időközi ka-
matokkal és a kezelési költségekkel is meg kell 
terhelni. 

Mérlegelés tárgyátképezheti ennélfogva, vájjon 
kezdetben nem lehetne-e a mezőgazdasági munkások 
és cselédek ily értelmű igényeit 4 mm. búzával, 
rozszsal és kukoricával is kielégíteni, vagy még ennél 
is kevesebbel. Mérlegelés tárgyát képezheti, hogy 
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például 4 holdnál nagyobb területtel biró mun-
kásoknak kiadassék-e a munkakönyv, mely ezeket a 
kiváltságokat biztosítja ? 

A kérdés gyakorlati megvalósítása elé még más 
akadályok is gördülnek. Nevezetesen: Magyarország 
hsztabúza termése évenkint átlag 40—45 millió 
métermázsa; a rozstermés átlag 10—12 millió mé-
termázsa ; a kukoricatermés pedig átlag 30—32 millió 
métermázsa. 

Ha a munkásigényeket olyan mértékben kellene 
kielégíteni, mint amilyen méretekben arról fentebb 
beszéltünk, — az összes tisztabúza-termésnek egy 
ötöd részét, az összes kukoricatermésnek egy ne-
gyedét és az összes rozstermésnek mintegy két 
harmadát kellene az élelmező raktárnak a kereske-
delmi forgalomból kivonnia. 

Ha ez nem lehetetlen, ha anyagi nehézségbe nem 
htközik, nem fog felidézni olyan közgazdasági jelensé-
geket, melyektől meg kellene ijednünk, sőt ellenkező-
i g : ha az élelmezési raktárak ilyen nagy mennyisé-
geket vonnak el a forgalomból, annak a termelő is, a 
munkás is örülhet, mert a termények árának emel-
kedéséhez fog ez hozzájárulni, hiszen éppen azt 
ukarjuk, hogy a munkás is jobb árakat kapjon a 
Megszolgált gabonáért, mint amennyi árért azt be-
szerezheti az élelmezési raktárból. 

A forgalomelvonás is csak látszólagos jelenség, 
Mert az a gabona, amit a munkásnép elfogyaszt, ma 
sem kerül a közforgalomba és így a beraktározásnak 
fcem lehet az a következménye, hogy a polgárság 
beírni szükségletét mesterségesen megdrágítana. 

A gondolat gyakorlati megvalósításánál figye-
immel kellene lenni ezekre a követelményekre es 
ha szükséges, le fogjuk szállítani a beraktározott 
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gabonaneműek mennyiségét, a kimérhető konven-
ciók mennyiségét, sőt a kiváltsághoz jogosult mun-
kások számát is, ami az intézmény tökéletességét és 
funkcióját megzavarni nem fogja, mert hiszen ismét-
lem, hogy ha kell, a védelmi értékszelvények kvó-
táját 2 fillérről akár 5 fillérig vagy még magasabb 
tételre is fel lehet emelni, hiszen ezzel sem a mun-
kás érdekeit, sem a munkáltatóét meg nem sértjük. 

Az élelmezési raktárak egyéb beruházási szük-
séglete természetesen nem igényel olyan horribilis 
tőkemennyiséget, mint a gabonaraktár, azért mert a 
raktári készleteket a fogyasztás aránya szerint sze-
rezzük be. Ami elfogy, annak a vételára a pénztár-
ban fekszik és ezért a pénzért új árúkat szerezhet 
mindig be a raktár, úgy hogy e részben hitelműve-
letekre nem lesz szüksége. 

Még egy megjegyzést kell itt tenni. A gabona 
beszerzésekre olyankor lesz csupán szüksége az élel-
mezési raktárnak, midőn a gabonaneműek ára ara-
tás után a közép normális árakon alul marad, vagy 
azokat meg nem haladja. Ilyenkor feltétlenül bizo-
nyos az, hogy később magasabb gabonaárak lesznek 
s hogy a mezőgazdasági munkás vagy cseléd a maga 
konvencióját haszonnal értékesítheti. Ilyenkor a me-
zőgazdasági cseléd az olcsó búzát nem tartja az ő 
munkája ellenértékével arányosnak és azért segít rajta 
a munkásvédelem. Ellenben, ha a gabonaárak már 
aratás után is meghaladják a normális közép árakat, 
vagyis mikor szűk termés van, az élelmezési raktár 
nem fogja beszerezni a gabonakészletet, mert ilyen-
kor a mezőgazdasági cseléd is, meg a részes munkás 
is örülhet, hogy van elesége, hogy azt természetben 
megkaphatta és azt drága árakért beszereznie nem 
kell. Ilyenkor a munkásnak részes gabonájáért nye-
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reséget keresni nem lesz szabad. A szűk esztendők-
ben az élelmezési raktár, az olcsó élelmiszerek áru-
sításával nyújt segítséget, az a munkás, akinek ter-
mészetben kiadott gabonája nem lesz, éppen úgy a 
raktár élelmezési kedvezményeire utalható, mint a 
városban élő többi munkás. 

Végül: nagyon valószinű, hogy a munkásvéde-
lemnek ez a berendezkedése a konvenciós bérek és 
részes munkások rendszerét teljesen megszünteti. A 
munkás, a cseléd, de a gazda is meglátja majd, hogy 
voltaképpen mennyit ér a konvenció pénzértékben. 
Most ezt előre ki sem lehet számítani, mert a cse-
léd-konvenció, vagy az arató rész értéke a folyton 
hullámzó gabonaárfolyamoktól függ; de ha egy-két 
évben ezeket az áringadozásokat a raktár ellensú-
lyozza s a felek látni fogják, hogy mi a bér tény-
leges pénzértéke, valószinű, hogy a bérszerződések 
Pénzértékben fognak kifejezésre jutni és akkor ter-
mészetesen nem lesz szükség a gabona-beszerzésekre. 
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Az angol munkásvédelem 

1908 április havában Angolországban igen sok 
munkás maradt foglalkozás nélkül. A munkás-egye-
sületek jelentése szerint az összes egyesületi tagok 
három százaléka, majd egy későbbi jelentés szerint 
az összes tagok kilenc százaléka maradt foglalkozás 
nélkül. Leeds és Glasgow városokban zavargások 
voltak e miatt és fokozódott még a foglalkozás nél-
kül maradt munkások száma azáltal is, hogy ugyan-
ezen időben az északi tengerpart hajómunkásai és 
a lancashire-i teksztil-gyárak munkásai is sztrájkba 
léptek. 

Hosszú ideig teljes erővel dolgozott minden an-
gol iparág, úgy hogy az utóbbi években a kivitel 
és a behozatal számarányai olyan magasak voltak 
már, hogy a korábbi évek ily irányú számarányait 
messzire túlszárnyalták. Ez a rengeteg többlet nem-
csak az árúk mennyiségében, de az árúk értékében 
is kifejezésre jutott. Olyan magasra szökött Angliá-
ban a gyári vállalkozás haszna, mely példátlanul 
állott az angol ipar históriájában. Az ipari jövedelmi 
adóalap ezekben az években 980 millió fontra emel-
kedett, holott még csak hat évvel előbb is 866 
millió volt. 

A munkások szomorú helyzete tehát, mely az 
1908-ik évben váratlanul bekövetkezett, készületlenül 
találta az angol társadalmat és az angol gondolkozók 
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arra a meggyőződésre jutottak, hogy kár volt elha-
nyagolni a mezőgazdaságot és kár volt a mezőgaz-
dasági munkásokat és kisbirtokosokat az ipari és 
kereskedelmi munka műhelyeibe és gyáraiba terelni. 

Ilyen körülmények között terelődött a figyelem 
arra a törvényre, melyet 1905-ben az utolsó konzer-
vatív kormány javaslatára alkotott a törvényhozás. 
Ez a törvény elvben kimondta, hogy azt a munkást, 
aki ideig-óráig foglalkozás nélkül marad, nem szabad 
elejteni, koldusbotra jűtni engedni, hanem az állam 
lesz köteles az ilyen munkásnak munkát szerezni. 
Hogy a munkásoknak ezen igényeit kielégítsék, egy 
munkaközvetítő intézmény létesítését rendelte el ez 
a törvény.* 

A törvény csak három évre szólt, mert meg-
akarták tudni, hogy a gyakorlati életben hogyan fog 
érvényesülni és az volt az elhatározás, hogy három 

* A munkanélküliségről szóló 1905. évi törvény (Unen-
Ployed Workmen Act) hatásáról az alsóház határozata folytán a 
kormány jelentést terjesztett elő, mely az 1907. évi április 1-től 
1 9°8 március végéig terjedő időről számol be. A jelentés össze-
gezi a törvény által létesített bizottságoknak (distress committees) 
a munkanélküliek foglalkoztatása és segélyezése, az országban 
való elhelyezése, valamint a kivándorlás elősegítése és támoga-
s s a érdekében kifejtett működését, továbbá a munkáskoloniák 
dabour coloniesj és a munkaközvetítő hivatalok eredményeit 

A 29 londoni és a 88 vidéki bizottság közül tizenhathoz 
egyáltalán nem érkezett segélyezés iránt megkeresés az utolsó 
1 2 hónapban. Összesen 90.000 esetben fordultak ily kérelemmel 
a bizottságokhoz, ami az ezek hatáskörébe tartozó népességgel 
arányba állítva azt jelenti, hogy vidéken 1000 közül 12, Lon-
donban 1000 közül 15 egyén kért munkanélküliségre hivatkozva 
támogatást. A bizottságok a hozzájuk intézett kérelmek közül 
' 7 ezer esetben találták szükségesnek az ügy közelebbi meg-
Mzsgálását, melyek közül 22 ezer esetben a kérelmezőt el kel-
i e t t ntasítaniok. Munkát negyvenegy ezer esetben közvetítettek, 
vagy nyújtott a hatóság, akik közül azonban csak 37 ezer fo-
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év múlva a szerzett tapasztalatok alapján végérvé-
nyes törvényt alkotnak a foglalkozás nélkül maradó 
munkások védelmére. 

Időközben John Burns lett az angol belügymi-
niszter. Burns, mielőtt miniszterré lett volna, a szo-
ciáldemokrata párt tagja volt. Egyike volt azoknak, 
akik ezen törvényalkotásért a legelszántabb küzdel-
met folytatták s utóbb az történt vele, hogy mikor 
a törvényt felelősség mellett kellett volna végrehaj-
tania, gyakorlati eredményeket, kedvező eredménye-
ket elérni nem tudott. 

A leginkább figyelemreméltó kísérlete az volt, 
hogy ezen törvény alapján Hollesley Bay helység-
ben egy mezőgazdasági koloniát akart létesíteni. Apró 
paraszt gazdaságokat igyekezett itt parcellázni és 
ezek művelésére munkásokat és munkásnőket óhaj-

gadta azt el. Londonban óránként átlag 60 fillért, vidéken 55 
fillért kerestek a nyert munkával; a részükre kifizetett munka-
bérek összege körülbelül 3 millió koronát tett ki. Ez összegből 
372 ezer koronát a munkásgyarmatokban kerestek; magán a 
két londoni munkásgyarmaton 1460 ember talált munkát. Lon-
donban a központi munkaközvetítő hivatalon kivül 25 ily hiva-
tal működik még, melyek összesen 116 ezer munkát keresőt 
vettek jegyzékbe, akik közül 22 ezret sikerült csak elhelyezni ; 
a vidéki intézetek még kevesebb sikerrel működtek. Kivándor-
lásban hatezer munkanélkülit segítettek a hatóságok, nagyrészt 
Kanadába és Ausztráliába. A rájuk fordított költség Londonban 
350 ezer, vidéken 140 ezer koronát tett ki. Magában az ország-
ban való átköltözködéshez 776 egyén nyert támogatást, akik 
közül 508 Londonból költözött el. 

A munkanélküliek támogatásának költségei a következő 
forrásokból nyertek fedezetet: adókból, az állami költségvetésbe 
külön e célra felvett összegből, a végzett munka hozadékából, 
végül önkéntes adományokbólösszesen hat és fél millió koro-
nát meghaladó összeg állt rendelkezésre. A támogatás fent-
ismertetett különböző módjai összesen öt és fél millió .'koronára 
rúgnak. 
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tott telepíteni az említett helységbe. Egy belügymi-
niszteri tisztviselő terve volt ez, aki a munkaközve-
títés végrehajtásával volt megbízva. Mindent elren-
dezett már és midőn előterjesztést tett arról, hogy 
a szükséges telepet megvásárolják, azt a határoza-
tot mondta ki a belügyminisztérium, hogy az 1905. 
évi törvény ilyen telepek létesítésére jogosultságot 
nem engedett a munkaközvetítő hivatalnak. 

Maga Burns rendelkezett így és ezzel lehetet-
lenné is tette a foglalkozásnélküli munkások segí-
tését. Az 1905. évi törvényalkotás eredménye mind-
össze csak az lett, hogy néhány állami szükségmun-
kát juttatott a munkásoknak és ezen munkálatok-
é i a munkás kiképzésére fordítottak bizonyos gon-
dot, úgy hogy egyrészt bizonyos munkásokat vissza-
tereltek a mezőgazdasági munkához, más munkáso-
kat pedig szakmájukban járatosabbakká neveltek. 

Ez volt a helyzet 1908-ban, midőn már a mun-
kásegyesületek tagjainak 9%-a maradt foglalkozás 
nélkül. A veszély, mely a munkásokat fenyegette, 
különböző intézkedéseket provokált. Első sorban arra 
gondoltak, hogy az Angliában elhanyagolt mezőgaz-
dasági munkát és az ezzel kapcsolatos gazdasági ipa-
rokat kell rekonstruálni. Az volt a vélemény, hogy 
ha így a munkásnépnek egy jelentékeny része a 
gyári vállalatok konjunktúráiból függetlenné válik, 
megszüntethető a baj. A munkások pártja ennélfogva 
követelte, hogy alapítson a kormány apró mintagazda-
ságokat, farm-koloniákat, falusi majorságokat és kis-
birtokosokat telepítsen, így a munkáspártok véleménye 
szerint két-három millió munkás visszatérhet az anya-
föld műveléséhez. 

Mindezek azonban csak ideiglenes, momentán 
segítségek volnának és a munkások pártja arra tö-
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Tekedett, hogy olyan munkásvédelmi intézmények 
létesüljenek Angolországban, melyek a jó időkben 
csendesen működnek s amikor megint megtörténik 
az, hogy a munkások ezrei maradnak foglalkozás 
nélkül, hathatós támogatást nyújthassanak. 

Ezen intézmények figyelnének arra, hogy az 
állami és egyéb hatóságok ne olyankor építtessenek, 
amikor a munkásoknak egyébként is van foglalko-
zásuk, hanem építkezéseiket és egyéb nyilvános 
munkáikat lehetó'leg olyan időkre halasszák el, me-
lyekben a munkások kevésbé előnyös körülmények 
között juthatnának foglalkozáshoz. 

Az állami és városi megrendelések közül is igen 
jelentékeny mennyiséget vissza lehetne tartani arra 
az időre, mikor a gyárak és műhelyek nincsenek 
privát megrendelésekkel túlhalmozva. Ez az intéz-
kedés is leszállítaná a foglalkozás nélkül maradó mun-
kások számát. 

Azon munkásokon pedig, akik ilyen intézkedé-
sek után is foglalkozás nélkül maradnának, úgy 
óhajtott segíteni az angol munkások pártja, hogy 
törvényjavaslatot készített a munkához való jogról. 

Ezen javaslat értelmében minden ember, aki 
rendes körülmények között foglalkozást kapni nem 
tudott, jogot nyer arra, hogy valamely nyilvános ha-
tóságnál jelentkezzék és ott magának munkát, vagy 
ha munka nincs, segítséget igényeljen. 

A munkáspárt véleménye szerint gondos körül-
tekintés mellett az államnak módjában áll az ilyen 
munkásokat megmenteni attól a szégyentől, hogy 
vzek a szegény alapok alamizsnáját legyenek kényte-
lenek igénybe venni. Hiszen ezeknek annyi segítség 
kell csupán, hogy míg munka nélkül vannak, — a 
nélkülözések miatt, munkaképességüket el ne veszítsék. 



lyek 
iben 
énik 
ozás 

/ az 
tiek, 
Iko-
ínos 
rne-
yek 

gen 
arra 
nek 
téz-
un-

;dé-
úgy 
ogy 
róL 
aki 
\em 
ha-
rn 

rül-
yen 
w 
!te-
ség 
- a 
ék. 

A törvényjavaslatnak ezen része fölött folytatott 
Etából az szűrődött le, hogy a törvényhozás bizott-
ságot szervezzen, melynek joga lesz a kiképzett mun-
kásokat, ha foglalkozás nélkül maradnak, pénzzel 
támogatni és e végett egy biztosítási intézményt 
alapítanak. Minden munkaadó köteles, munkásainak 
számarányában ezen biztosítási állami alaphoz hozzá 
Járulni s ezen alaphoz a munkások is tartoznak vala-
mely csekély összeggel adózni. Az így szervezendő 
állami alapot az államkincstár még kiegészíti a szük-
séges összeg erejéig és így keletkeznék az az intéz-
mény, mely a foglalkozás nélkül maradás esetére 
biztosítaná a munkásokat és melynek vezetősége a 

enyújtott törvényjavaslat elvei szerint intézked-
hetnék. 

A munkaközvetítés legfőbb nehézsége abban 
reJÜk, hogy minden munkásnak olyan foglalkozást 
Juttasson, mely képességeinek megfelel; aki azonban 
Angol országot ismeri, az nem kételkedhetik abban, 
hogy ott munkaalkalmakat találni minden időben 
ehet. Ám az angol munkáspárt véleménye az, hogy 

voltaképpen nem is arra kellene törekedni, hogy új 
munkaalkalmakat keressünk a foglalkozásnélküliek-
bek, hanem inkább arra, hogy a rendelkezésre álló 
munkaalkalmak helyesen és okosan kihasználtassanak. 

Az angol munkáspárt egy ilyen munkásközve-
ü t o vezetéséről készült tervet terjesztett be a kor-
gúnyhoz és olyan vidéki bizottságok szervezését 
Javasolta, melyeknek feladata: 

1- a foglalkozásnélküliek statisztikájáról gondos-
kodni; 

2. munkatervekről gondoskodni és a fentebb 
említett törvény pontos végrehajtására felügyelni. 

Még egy másik központi komiszió is szervezendő 
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-e javaslatok szerint, melynek feladata, hogy a vidéki 
választmányok (bizottságok) munkálkodását centrali-
zálja, egységessé tegye és az egész országra kiterjedő 
munkáltatási terveket készítsen; az ipar és keres-
kedelem folyását állandóan figyelje és gondoskodjék 
arról, hogy úgy a belföldön, mint a külföldön ezen 
kérdés körül felmerülő tapasztalatokat összegyűjtse 
és ezeket a vidéken működő bizottságokkal közölje, 
hogy a felmerülő eseteknél ezen tapasztalatokat ők 
is alkalmazhassák, feladata továbbá ennek a bizott-
ságnak, hogy az ország minden részébe biztosokat 
küldjön, akik megvizsgálják a vidéki bizottságok mű-
ködését és arra törekszenek, hogy az egész intézmény 
munkásságát eredményessé tegyék. 

A kormány nem fogadta ugyan el azt a teóriát, 
mely a munkásnak jogot ad a munka követelésére, 
de a beterjesztett javaslatok értékességét felismerte 
és azzal komolyan foglalkozik, úgy hogy ma már meg 
van az angol kormányban a jó szándék ezen javas-
latok iránt és a munkáspárt most már bízik abban, 
hogy az itt elsorolt intézményeket rövid idő alatt 
törvénybe fogják iktatni.* 

Az angol parlament tehát már 1905-ben törvényt 
alkotott, mely az állam kötelességévé tette a foglal-
kozás nélkül maradó munkásokról való gondoskodást. 
Minthogy ez az általánosságban rendelkező törvény 

-nem volt célravezető, most foglalkozik az angol kor-
mány egy olyan törvényjavaslat beterjesztésével, mely 
az államnak ezt a kötelességét részletesen is megha-
tározza. 

A javaslat elvei: 
1. az elhelyezésről munkaközvetítés által gon-

doskodik, mert Angolországban mindig van munka; 

* James Ramsay Mac Donald. Sozialistische Monatshefte 
23. Heft. November 1908. 
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2. a munkaalkalmakat, melyek a munkások 
rendelkezésére állanak, célszerűen kell felhasználni; 

3. állami és városi megrendeléseket nem akkor 
fognak kiadni, mikor a vállalkozók privát megrende-
lésekkel vannak túlhalmozva, hanem a nyilvános 
munkákat és megrendeléseket lehetőleg olyankor 
adják ki, amikor a munkások munkával túlhalmozva 
nem lesznek; 

4. egy központi komiszió ez okból munkaelosz-
tási terveket készit az országos érdekű állami mun-
kákról, a vidéki bizottságok hasonló terveket készí-
tenek a saját területeiken előforduló hatósági munká-
latok elosztásáról ; 

5. apró mezőgazdaságokról, majorságokról és 
a mezőgazdasággal kapcsolatos ipar fejlesztéséről gon-
doskodik az állam, hogy a munkások egy részét a 
gyárak változó konjunktúráitól függetlenné tegye ; 

6. Az országban és a külföldön előforduló és ez 
ugyet érdeklő tapasztalatokról statisztikát vezetnek és 

7. biztosítási alapot létesítenek, melyből a fog-
a'kozás nélkül maradó munkásokat készpénzzel fogják 

segélyezni. 

A munkásosztály kiváltságai 



Más európai államok munkásvédelme 

Mikor nincs semmi baj, mikor a munkások 
rendszeresen dolgozhatnak, a foglalkozás nélkül 
maradó munkások védelmének kérdése teljesen le-
szorul a napirendről, de annál nagyobb e kérdés 
jelentősége olyankor, mikor gazdasági válság kelet-
kezik és a munkások tömegesen kénytelenek segít-
séget követelni. Ilyenkor rendszerint bebizonyul az, 
hogy a foglalkozás nélkül maradó munkásokról való 
gondoskodásnak mekkora nagy a jelentősége s hogy 
az úgynevezett szükségmunkák végrehajtásának el-
rendelésével milyen kevéssé lehet segíteni a mun-
kások sorsán. 

Ez év tavaszán (1909) számos munkásszervezet, 
a többek között: Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, 
Fürth, Magdeburg, Offenbach, Erlangen, München 
és Drezda városokhoz folyamodott és kérte, hogy 
gondoskodjék a város tanácsa a város területén fog-
lalkozás nélkül maradt kvalifikált munkások támo-
gatásáról és hogy ne csak a szükségmunkák elren-
delésével segítse a munkásokat, hanem szubvencio-
nálja azokat a szervezeteket is, melyek a foglalkozás 
nélkül maradó munkástagjaikat pénzbeli segítséggel 
látják el 

Hasonló kérelmeket intéztek a szervezetek egyes 
községi elöljáróságokhoz is és ezen kérelmeknek 
egyes esetekben eredménye is volt. 
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A különböző német tartományok parlamentjei-
ben is tanácskozás tárgyát képezte ez alkalommal a 
ióglalkozásnélküliség esetére szóló biztosítások kér-
dése, így Bajorország, Würtemberg, Baden és külö-
nösen Bajorországban sikerült is a kérdés gyakor-
lati megoldásához némileg közel jutni. 

Poroszországban e fontos kérdésben jóformán 
semmi sem történt. A porosz városok és községek a 
szegényalapokból való segélyezés és a szükségmun-
kák elrendelése után a foglalkozás nélkül maradó 
munkást a saját sorsára bízták, tovább nem törőd-
lek ezzel a kérdéssel. A porosz szakszervezetek persze 
mindent elkövettek, hogy munkástagjaikat tőlük tel-
hetőleg segélyezzék és elképzelhető a helyzetük, ha 
feljegyezzük itt, hogy az 1908-ik évben nem keve-
sebb, mint 7,786.318 márka munkanélküli segélyt 
kellett kifizetniük. 

A német birodalmi Reichstag 1902 jan. 31-én kelt 
határozata alapján kimondta, hogy a kormány a foglal-
kozás nélkül maradó munkások biztosításáról törvény-
javaslatot terjesszen a Ház elé. Erre az elhatározásra 
°kot adott az a körülmény, hogy megérezték a német 
birodalmi parlamentben, hogy a foglalkozásnélküli 
munkások segítése terén a német birodalom nagyon 
e l van maradva más művelt államok mögött. Ennyi 
tortént csupán ebben a kérdésben. Németországban 
azóta figyelmet érdemlő intézkedés ezen a téren nem 
tortént. 

* # • 

A munkásoknak foglalkozás nélkül maradása 
esetére való biztosítási rendszer figyelemre melto 
sehweizben. Bernben ugyanis 1893-ban igen sok mun-
kás maradt foglalkozás nélkül és ekkor Bern város 
közönsége nem tétovázott, hanem megalapította a 
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foglalkozás nélkül maradás esetére szóló biztosító 
társaságot. A biztosítás nem kötelező'. Joga volt min-
den berni polgárnak, aki 60-ik életévét még be nem 
töltötte, a társaságba lépni. A biztosítási alapot meg-
teremtették : tagsági díjakból, a munkáltatók és má-
sok adományaiból, mely összegekhez Bern város köz-
pénztára minden évben 12.000 frankot befizetett. 

A tagsági díj havonkint 70 centime volt. A se-
gítés csak azokat illette meg, akik legalább nyolc 
hónapig tagjai voltak a társaságnak és önhibájukon 
hioül maradtak foglalkozás nélkül. A napi segítség 
1.50 franktól 2 frankig terjedt. 

Hasonló intézményeket alkottak, de már fakul-
tatív alapokon, Basel és Genf, de ezek aztán nem tud-
tak komoly jelentőségre szert tenni. Genfben például 
a legutóbbi két év alatt megtörtént, hogy mindössze 
négy tag iratkozott be az ottani biztosító intézetnél. 
Genfben most az intézmény megváltoztatására gon-
dolnak és az ismeretes genti szisztéma szerint óhajt-
ják az intézményt fentartani. 

St.-Gallen, Basel és Zürich kantonokban kí-
sérletet tettek, hogy a foglalkozás nélkül maradó 
munkások biztosítását kötelező alapon létesítsék, de 
a gondolatot csak St.-Gallenben tudták megvaló-
sítani. A munkanélküliek pénztára itt 1895 július 
1-én lépett életbe. Kötelező volt a belépés minden 
olyan munkásra, aki munkabérért dolgozik, ha ez a 
bér a naponkinti 5 frankot meg nem haladja. A 
biztosítási díj a hetibérek arányában hetenkint 15—30 
rappe volt. A napi segély összege 1*80—2"40 frank-
ban állapíttatott meg, mely egy évben legfeljebb 60 
napig volt folyósítható. 

Már az első évben azonban nem fizették pon-
tosan a tagsági díjakat; még rosszabb volt az ered-
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mény a második évben, mert az intézménynél 5700 
frank beszerezhetetlen tagsági díjhátralék mutatko-
zott. Ezen kedvezőtlen tapasztalatok következtében 
a pénztár működését 1897-ben megszüntették. A 
város ezen idő alatt 22.135 frankot, az állam 6000 
frankot költött erre az intézményre. 

Hasonló kísérleteket ezután nem tettek többé. 
Valamivel kedvezőbb jelentőségre jutott még egy 
kísérlet, mely az önsegélyezés elvi alapjaira volt fek-
tetve és melyet a schweizi teksztil-ipari munkások 
alapítottak. Ez volt az úgynevezett Krisenkassa. Ré-
szesei voltak ennek a pénztárnak a munkások szer-
vezetileg és a munkáltatók. Az államnak vagy a 
kommunitásoknak segítségére ezek a pénztárak nem 
számítottak. 

Ez idő szerint három ilyen pénztár van és ezek 
közül kettő a schweizi csipkeverő szakszervezetre 
támaszkodik. Ezen pénztárakat számos évenkinti 
adománynyal és egyéb önkéntes ajándékokkal támo-
gatják, a szakszervezetek hozzájárulásával így arra 
képesek, hogy a foglalkozás nélkül maradó tagokat 
a bér 50°/o-a erejéig segélyezhetik. 

* * * 

Schweiz után Belgium foglalkozott leginkább a 
munkanélküliség ellen való biztosítások gondolatával. 
Gént város kezdte 1901-ben azzal, hogy kimondotta 
miszerint a szakszervezeteket a foglalkozás nélkül 
maradottak arányában segélyezni fogja és ezen arány 
szerint a munkásszervezeteknek évenkint 100.000 
franknyi segélyt szavazott meg oly célból, hogy 
ezek a szervezetek a munka nélkül maradó munká-
sokat támogathassák. 

Gent példáját követték: Brügge, Loewen, Me-
geln, Antwerpen, Alop, Hierre, St.-Nikolas, Ostende 
és Brüssel. 10* 
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A genti rendszert a munkásszervezetek kezdet-
ben a leghálásabban fogadták, később azonban 
megváltozott a szervezetek véleménye és ma már 
a lüttichi szisztémát tekintik előnyösebbnek. Lüttich 
város közönsége ugyanis kimondta, hogy ő nem 
törődik azzal, hogy hány munkás marad foglalkozás 
nélkül, ez legyen a szakszervezetek gondja. A város, 
tekintet nélkül arra, hogy van-e foglalkozásnélküli 
munkás vagy nincsen, minden évben egy összeget 
szavaz meg a szakszervezeti pénztárnak, melynek 
mennyiségét az határozza meg, hogy a szakszerve-
zeti pénztár az előző évben mily összeget folyósított 
munkanélküli segélyekre és hogy mennyi volt a 
szakszervezeti pénztár tagsági díjbevétele. 

A foglalkozásnélküli munkások segélyezésére 
községi és városi alapok is vannak Belgiumban. Ez 
idő szerint 14 ilyen alap van, melyek az 1907-ik 
évben 27 községben működő 284 szakszervezethez 
csatlakoztak. Ezek az alapok folyósítottak a szakszer-
vezetek részére az 1907-ik évben 74.199 frankot és 
segélyezést nyert így 9750 munkás 113.726 munka-
napért, melyen ezek a munkások foglalkozás nélkül 
maradtak. 

Hollandiában csak Amsterdam ily irányú műkö-
dése érdemel figyelmet. Amsterdam a munkásszak-
szervezetek által tényleg kifizetett munkanélküli 
segélyezés 75°jo-át megtéríti a szakszervezeteknek. 
Kivételes esetekben és ideiglenesen 100% megtérítés 
is engedélyezhető. 

* * * 

Míg Schweizban és a Németalföldön a munka-
nélküliek segítését a községek és városok vették át, 
Franciaországban az államkincstár gondoskodása lépett 
életbe. 1902 április 22-én törvényt alkottak, mellyel 
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a francia kereskedelemügyi miniszter kötelességévé 
tétetett, hogy minden évben 100.000 frankot fordítson 
a munka nélkül maradó munkások segítésére, illető-
fog a szakszervezeti pénztárak szubvencionálására. 
Kezdetben a szakszervezeti pénztárak közül azok-
nak, melyeknek működési köre legalább is három 
departementre terjedt ki, ezen 100.000 frankból 16%-át 
fizették ki a munkanélküliek segélyezésére tényleg 
szükségessé vált összegnek, azok a szakszervezeti 
Pénztárak pedig, melyeknek legalább 1000 rendes tagja 
volt, 24%-ot kaptak vissza az általuk tényleg kifi-
zetett munkanélküli segélyek összegéből. 

A francia köztársasági elnöknek 1908 december 
3-án kiadott egyik dekrétuma alapján ezen vissza-
térítések később 20°/o-ra, illetőleg 30° 0-ra emelkedtek. 

Érdekes, hogy a francia munkásszervezetek ezt 
az állami támogatást igen jelentéktelen mértékben 
veszik igénybe, úgy hogy például az 1907. évben a 
rendelkezésre állott állami segítségnek csak egy 
harmadrészét vették igénybe. 

Ebben az évben mindössze 7041 munkanélküli 
munkás kapott segélyt 82.000 munka nélkül eltelt 
munkanapra. 

A szakszervezetek m u n k a n é l k ü l i segélyezési szük-
séglete mindössze 155.281 frank volt és ebből az összeg-
ből az államkincstár 32.240 frankot térített meg. 

Ujabban már Franciaországban is érdeklődnek 
a községek, városok és más erkölcsi testületek a 
munkanélküliek segélyezésének kérdése iránt. így 
Tarn és Garonne departementek, valamint Lyon, 
Hyon, Lunoges, Cherbourg, La Rochelle és Roubaix 
községek munkanélküliség esetére szolgáló biztosítási 
Pénztárakat alapítottak. La Rochelle városban szer-
vezett és szervezetlen munkásokat is támogat a biz-
tosító pénztár. Ennek a pénztárnak az is a céljai 
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közé tartozik, hogy a munkásokat takarékosságra 
nevelje. A befizetett biztosítási díjakat gyümölcsözőleg 
kezeli a tagok javára. A segélyezési alap kezelésére 
á város tanácsa tíz tagból álló igazgatóságot választ. 
Az igazgatóság tagjainak fele részét a munkások 
Jelölik. 

Lyon a genti rendszert követi és a területén 
működő szakszervezeti pénztárak áltak tényleg kifi-
zetett ilynemű segélyek 50°/o-át a városi közpénz-
tárból megtéríti. 

Roubaix község 1902-ben megalapította már a 
munka nélkül maradó munkások segélyezési alapját 
és 1907-ben létesítette a munkanélküliség ellen szol-
gáló biztosítási intézményt. Ugyanúgy támogatják itt 
a szakszervezeti pénztárakat mint Lyonban s erre a 
célra a költségvetésben évenkint 5000 frankot vesznek 
fel. Ehhez még az ottani munkáltatók évenkint 20.000 
frankot és egy felsőbb iparbíróság tagjai, akik nagy 
vagyonnal, gyárral vagy egyéb birtokkal bíró egyé-
niségekből állanak, évenkint 2000 frankot folyósítanak 
a segélyezés céljaira. 

* * # 

Norvégiában olyan biztosító intézmény van a 
foglalkozásnélküliség esetére, melynek működési köre 
az egész ország területére kiterjed. Az 1906 június 
1-én életbeléptetett törvény alapján az állam min-
den szakszervezeti pénztárnak megtéríti a foglalkozás 
nélkül maradt munkások részére kifizetett tényleges 
segélyezések összegének egy negyed részét. 

A szakszervezetek kötelesek a szakmájukban 
dolgozó minden munkást felvenni a munkanélküliség 
ellen biztosító intézmény kötelékébe, akár tagjai ezek 
magának a szakszervezetnek, akár nem tagjai. 

Kötelesek a szakszervezetek a munkanélküli 
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pénztár bevételeinek legalább is fele részére tagsági 
díjbevételeikkel fedezetet teremteni. 

A segélyezés sohasem lehet egy rendes és kö-
zönséges átlagos napszámbérnél magasabb. 

Segélyezésre csak az tarthat számot, aki legalább 
26 hétig befizette tagsági díjait. 

A segélyezés egy naptári évben 90 napnál tovább 
nem terjedhet. 

Sztrájkok és kizárások esetén segélyezésnek 
nincs helye. 

A szubvenciókat az államkincstár utalja ki és 
az államkincstárnak ezen kiadásait két harmad rész-
ben azon község vagy város közönsége köteles meg-
téríteni, melynek területén a segélyezett munkás az 
utolsó öt év alatt legalább hat hónapig tartózkodott 

Ahol így az illetékességet megállapítani nem 
lehet, a segélyt maga az állam fizeti. 

A szakszervezeti pénztáraknak folyósított szub-
venció, kezdetben csak egy negyed része volt a 
pénztárak által tényleg kifizetett összegeknek. 1908-ban 
ezt az összeget felemelték és azóta a tényleg kifize-
tett segélyeknek egy harmad részét kapják a pénztárak. 
Ézen kedvezmény ellenében arra kötelezték magukat 
u szakszervezetek, hogy a foglalkozásnélkülieket segé-
lyező intézmény tökéletesítése végett vállvetett erővel 
hajlandók együttes működést kifejteni az állam és a 
városok kiküldötteivel. 

Hasonló alapon nyugszik Dánország segélyezési 
intézménye is. Az állam szubvencionálja ott is a 
szakszervezeti pénztárakat, a munkanélküli segélye-
zések egy harmad része erejéig. 

Az 1909. évi állami költségvetésben a munka-
nélküliek segélyezésére 400.000 korona van felvéve. 
A korábbi években a költségvetésnek ez a tétele csak 
250.000 korona volt. 
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Ez idő szerint Dánországban 40 szakszervezet 
részesül ilyen állami szubvencióban. Ennek a 40 szer-
vezetnek 75.000 tagja van. Minthogy Dánország 
összes munkásainak száma csak 200.000 és ezek közül 
90.000 a szervezett munkás, megállapítható, hogy a 
munkanélküliség esetére biztosított munkások mintegy 
l[i-ad részét képviselik az ottani összes munkáskonak. 

Más államok hasonló intézményeiről beszélni 
alig lehet. Olaszországban látunk még a kérdés körül 
kezdetleges törekvéseket. így például Mailand város 
fizet a munkásegyesületeknek 50°/0-ot abból a kiadás-
ból, melyet ezek a munka nélkül maradt munkásoknak 
kifizetnek. Ez a segély egy évben legfeljebb 60 napig 
tarthat. Ezenkívül Bologna és Velence tettek kísérle-
teket az ilynemű biztosítással, ezek a kísérletek a 
takaréktár! betétek rendszerére voltak fektetve, de 
a kísérletek csakhamar meghiúsultak.* 

* A német birodídmi kormány ez ügyben kiadott memo-
randumának adataiból Hermann Mattutat munkája nyomán. 
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Az itt ismertetett védelmi rendszerekből látjuk, 
hogy : 

1. a foglalkozás nélkül maradó munkások segé-
lyezése jóformán kivétel nélkül mindenütt a szakszer-
vezetek kezdeményezésére történt; 

2. hogy a szakszervezetek mindenütt a kész-
pénzben nyújtott napidíjas segélyezés szisztémáját 
követik; 

3. hogy a szakszervezetek saját erejükből kép-
telenek megfelelni a munkanélküliekkel szemben 
vállalt feladatuknak ; 

4. hogy a munkások mindig megfizetik a szer-
vezeti adót azért, hogy ha munka nélkül maradnak, 
segélyre tarthassanak igényt, — tehát a szisztéma 
mindenütt a munkások anyagi megterheltetésével jár; 

5. hogy mindezek dacára, jóformán az összes 
európai művelt államokban, a segélyezés költségeit 
a városok és az államok jelentékeny részben ma-
gukra vállalni voltak kénytelenek; 

6. hogy még így is tanácstalanul állanak ezzel 
a kérdéssel szemben, holott a legtöbb helyen már 
az állam, a városok, a szervezetek és a munkáltatók 
is megadóznak a foglalkozás nélkül maradt munká-
sok segítéseért; 

7. hogy mindezek dacára nemcsak a kérdés 
teoretikusai, de már az angol törvényhozás maga is 

enio-
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kénytelen elismerni, hogy a foglalkozás nélkül ma-
radó munkások segélyezése állami feladat. 

Ezzel szemben áll az a munkásvédelmi szer-
vezet, mely ebben a munkában van először rend-
szerbe foglalva. Ennek a rendszernek az ismertetett 
összes szisztémák felett az az előnye van, hogy: 

1. semmiféle terhet nem hárít a munkabérre, 
hanem azt teljes egészében meghagyja a munkásnak ; 

2. a munkást nemcsak akkor támogatja, mikor 
foglalkozás nélkül marad, hanem addig is, míg fog-
lalkozásban van; 

3. a foglalkozás nélküliek számarányainak le-
szállítására hathatós eszközökkel rendelkezik ; 

4. a foglalkozás nélkül maradó munkást nem 
ideiglenesen támogatja, hanem mindaddig, míg a 
munkás új foglalkozáshoz nem jut ; 

5. nem pénzbeli segélyt nyújt a támogatásra 
szoruló munkásnak, tehát nem sérti a munkás önér-
zetét és nem demoralizálja a munkástársadalmi 
viszonyokat; 

6. nem szorul sem az állam, sem a városok 
anyagi támogatására; 

7. a munkásviszonyokat a munkások saját ere-
jével rendezik. 

* * * 

Abból a gondolatjárásból, mely a külföldön 
mindenütt ezt a munkásvédelmi kérdést felkarolta, 
világosan meglátszik, hogy a kérdés megoldásának 
azt a szisztémáját, melyről e könyvben szó van, 
éppen csak azért nem lehetett megtalálni, mert 
hiányzott mindenütt az a munkásstatisztika, melyet 
ez a könyv „A nyilvántartás teknikája" cím alatt 
ismertetett adminisztrációival hozzáférhetővé tett. 

A munkásnyilvántartásnak ez a módja az egész 
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munkásvédelmi kérdést, — tehát nemcsak éppen a fog-
lalkozásnélküliség esetére alkalmas védelmet — szilárd, 
biztos alapokra helyezi és ezért a nyilvántartás ké-
pezi ennek a munkának legfontosabb részét. 

Mindaz, amit a nyilvántartás rendszerbe fogla-
lása után ez a munka ismertet, kapcsolatos része, 
hogy úgy mondjuk, konzekvenciája magának a nyil-
vántartásnak, mert hiszen a munkásközvetítésnek, a 
munkások élelmezési raktárának, a bérharcok meg-
szűntetésének szisztémái, melyek ebben a könyvben 
elég részletesen vannak tárgyalva, talán gyakorlati-
lag is megvalósíthatók, úgy mint ahogy azt e munka 
szerzője elképzeli, de a nyilvántartás által megalkot-
ható statisztika s az a körülmény, hogy a nyilván-
tartás maga az összes munkás-problémákat könnyeb-
ben meközelíthetőkké teszi, ezer alkalmat nyújt a 
gondolkozásra és ha az itt rendszerbe foglalt vé-
delmi intézmények megalkotásánál gyakorlati nehéz-
ségek vagy akadályok merülnének is föl, a nehéz-
ségek, az akadályok legyőzése most már nem lesz 
többé elvégezhetetlen föladat. 

Érdekes tudni, hogy külföldön a foglalkozás 
nélkül maradó munkások védelme a mezőgazdasági 
munkásokra, cselédekre, a napszámosokra és a házi 
cselédekre sehol ki nem terjed. Mindenütt a szerve-
zett iparos és gyári munkásokról gondoskodnak csu-
pán, a szervezetlen munkásokról csak néhány város 
Igyekszik gondoskodni azzal, hogy kimondja, hogy a 
szervezetek kötelesek a munkanélküliség ellen való biz-
tosítás kötelékébe fölvenni olyan munkásokat is, akik a 
szervezet szakmájához tartoznak ugyan, de magának 
a szervezetnek nem tagjai. 

Ezért tapasztalhatjuk, hogy a külföldi gondol-
kozók, midőn ezzel a kérdéssel foglalkoznak, arány-
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lag igen kis számadatokkal dolgoznak. A kis Dánia 
például 400.000 koronával évenkint kielégíti ezt a 
kérdést, mert 200.000 léleknek veszi az ő összes mun-
kásait s ezek közül 90.000 munkást tekint szervezett 
munkásnak, kik közül 75.000 munkás áll szervezeti 
kötelékben. Dánország e szerint az összes munkások-
nak több mint egy harmadát a munkanélküliség 
ellen biztosítottnak tekinti. 

Még érdekesebb, hogy Franciaország évenkinti 
100.000 koronával annyira elintézte ezt a kérdést, 
hogy ennek az összegnek egy harmadát sem tudta 
felhasználni. Miért ? Valószínűleg azért, mert a francia 
munkások túlnyomó része szakszervezetben áll és 
ezek a szervezetek olyan helyzetben vannak, hogy 
munkanélküliség esetén eddig az állami segítségek 
igénybevétele nélkül is ki tudták elégíteni a velük 
szemben támasztott igényeket. Vagy kevés a munka-
nélküliek száma, vagy magas tagsági díjakat fizet-
nek a munkások és ezért sok a szervezetek vagyona.* 

Végtére is minden állam a maga viszonyaihoz 
mérten intézi el helyesen ezt a kérdést is, — a mi vi-
szonyaink között nem szabad arra gondolni, hogy a 

munkásvédelmet csak a szervezett ipari és gyári 
munkásokra fogjuk kiterjeszteni. Nálunk minden mun-
kás legyen egyforma jogokkal felruházva, nálunk a 
mezőgazdasági munkást a munkásvédelembó'l kizárni 
nem szabad. 

*Párisban számos intézmény van, mely a munkanélküliek 
támogatása végett alakult. Ilyen a széles körben ismert Robin-
tele munkás-szálloda is és majdnem minden városrészben van-
nak munkássegély intézetek, különösen asszonyok és leányok 
részére. A többek között van egy, melyet bizonyos Koppé nevű 
úrinő alapított a jótékonyságáról híres Robin plébános ajánla-
tára. Ez az intézmény menedéket nyújt olyan leányoknak, akik 
az éjjeli élet posványába volnának kénytelenek sülyedni. 

Ezeknek a jótékony intézményeknek együttes működése 
és az ipari munkásszervezetek gazdagsága teszi lehetővé, hogy 
Franciaország 100.000 koronás állami segítségét a munkásvéde-
lem céljaira igénybe sem veszik. 
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Gelléri Mór „Harc a munkanélküliség ellen" 
című munkája (megjelent 1900-ban) összegyűjtötte a 
munka nélkül maradó munkások segélyezésére, támo-
gatására vagy biztosítására szolgáló intézményeket 
és röviden ismerteti ezen intézmények működését. 
Ismerteti: 

1. a német keresztény utasfogadókat; 
2. a berlini leányfogadókat; 
3. az úgynevezett ellátó-állomásokat; 
4. a javítóházakat (dologházakat) 
5. munkás-gyarmatokat; 
6. az „Otthon"-gyarmatokat; 
7. a munkás-szállodákat és munkasegély-intéze-

teket. 
Ismerteti Gelléri Mór könyve az egyenes segé-

lyezésnek, a munkás-börzéknek, a munkás-titkársá-
goknak, a magánközvetítésnek, a hatósági közve-
títésnek, a kötelező takarékosságnak, a kötelező és 
ttem kötelező biztosítások különböző nemeinek 
gyakorlati eredményeit. Nem hiszem, hogy ezek 
után, amit eddig elolvastam és megírtam, bármi is 
elkerülhette volna így a figyelmemet, ami erre a 
kérdésre vonatkozik. 

Figyelem a rendszereket, a gondolatokat, melyek 
a munkásvédelem ezen legfontosabb részének gyakor-
isában megnyilatkoztak és megállapíthatom, hogy: 

»Harc a munkanélküliség ellen" 
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a szisztéma, mely ezen munkában van megalkotva, 
teljesen különálló, jóformán egyetlen eddigi rend-
szerrel sem hasonlítható össze. 

Legközelebb áll ehhez a rendszerhez Schanz 
György dr.-nak, a würzburgi egyetem tanárának ja-
vaslata, melyről Gelléri ezeket mondja: 

Minden betegsegélyző pénztári tag heti béréből 
a betegsegélyző pénztári illetményen kívül egy cse-
kélyebb összeget, pl. 20 fillért, a munkaadó vissza-
tart s azt a maga részéről is megtoldva, pl. 10 fil-
lérrel, a betegsegélyző pénztár révén a takarékpénz-
tárba juttatja, ahol a munkás neve alatt növelik és 
gyümölcsöztetik. Ezt az összeget a betevő munkás 
csak akkor kaphatja ki, ha a munkából kilép, ami 
a mesterek erre vonatkozó bejelentési kötelezettsége 
által ellenőrizhető. Ha a megtakarított összeg bizo-
nyos magasságot, pl 50 kor. elért, az ezen felül való 
megtakarítással a munkás tetszése szerint rendel-
kezik. E javaslat főelőnye abban áll, hogy mellőz-
hetővé teszik annak a kérdésnek a feszegetését, váj-
jon a munkás a maga hibájából vesztette-e el fog-
lalkozását. E rendszer mellett ugyanis a munkásnak 
meg kell kapnia — bárminemű okból állott is elő a 
munkanélküliség — a neve alatt kezelt pénzt kama-
taival együtt, hiszen az az ő tulajdona. Valószinünek 
látszik az is, hogy a munkások nagy része — a 
tanultabb, értelmesebb része — bizonyosan szíve-
sebben fogadná ezt a kényszerű takarékosságot, 
mint a kötelező biztosítást. Ez utóbbinak, — mint 
már többször említettük — épp a józanabb, bizto-
sabb állású munkások nagy ellenségei és pedig, 
mint számos példa, jelesül a st.-galleni tanúsítja, 
azért, mert úgy fogják fel a dolgot, hogy kötelező 
biztosítás esetén ők, — akik az elbocsátás veszedel-
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mének nem igen vannak kitéve, — minden haszon, 
a legcsekélyebb ellenszolgáltatás nélkül fizetik a 
biztosítási díjakat, amelyekből csak a munkások 
könnyelműbb, az állandó helyet kevésbé szerető része 
búz hasznot. Ezenkívül kétségtelenül megvan az a jóté-
kony erkölcsi hatása, hogy takarékosságra szoktatja azt 
az osztályt, amelynek erre legnagyobb szüksége van. 

Csak bizonyos elvekben hasonlít ez a mi rend-
szerünkhöz, főleg abban, hogy a munkást saját ere-
jével akarja megsegíteni, saját összegyűjtött pénzé-
ből. Nem küldi egylethez, nem küldi biztosító pénz-
tárhoz, nem akar városi vagy állami segélyt. Meg-
valósítása mégis megoldhatlan komplikációkra adna 
alkalmat. A javaslatnak nincsenek meg azok az esz-
közei, melyekkel azt végrehajtani lehetne. 

Megtaláltam továbbá a Gelléri könyvében a régi 
munkásvédő intézmények között azt az intézményt 
is, mely e munka: „Kivételes szabályok" című feje-
zetében a foglalkozás nélkül maradó női munkások 
és női házi cselédek lakásaira vonatkozólag van el-
mondva. Eszerint: 

A leányfogadók Berlinben létesültek, később el-
terjedtek egész Németországban, ahol most már vagy 
50 ily szálló áll fönn, melyeket nemcsak munkanél-
küli leányok, hanem állandó foglalkozással bíró leány-
munkások is igénybe vehetnek teljes ellátásra, mely-
ért havonkint 30—40 márkát fizetnek. Az intézet 
főcélja, hogy a maguk erejére utalt leányoknak védő 
otthona legyen az élet számos kísértése ellenében. 
A legmintaszerűbb ily intézet a berlini Marienheim, 
mely egészségügyi és gyakorlati szempontból kitű-
nően van berendezve és háztartási főzőiskolával ösz-
szekötve. A főzőiskola 30 fillérért kitűnő ebédet ad; 
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lakást pedig, beleértve a fűtést és világítást is, 6—10 
márkáért havonkint; a reggeli 10, a délutáni kávé 
10, a vacsora 20, az ebéd 30—50 fillérbe kerül. A 
főzó'iskolák munkaközvetítéssel vannak összekap-
csolva, melyért az elhelyezett leányok semmit se fi-
zetnek, az úrnők azonban, akikhez ennek révén cse-
lédeket juttatnak, egy-egy szakácsné után 3 márkát 
fizetnek. 

Ez a rendszer jobb, tökéletesebb, mint melyről 
mi beszéltünk és a mi rendszerünkbe is könnyen bele-
illeszthető. 

Van még a Gelléri munkájában egy igen figye-
lemreméltó gondolat, melynek ugyan semmi köze nem 
lehet a munkásvédelemnek azon rendszeréhez, melyet 
ez a könyv tárgyal; — de mely a munkakerülők 
visszaéléseinek megakadályozására és a koldulás ellen-
súlyozására igen alkalmas. A párisi munkás szálloda 
ez, melyben hasonlóan a nálunk lévő hajléktalanok 
menedékházaihoz, bárkit felvesznek, de nemcsak egy-
két éjjelre, hanem mindaddig, míg állandó munkát 
nem talál. Délelőtt a felvett egyén szabadon járhat 
ki munkakeresés végett, délután favágással kell fog-
lalkoznia, hogy a lakás és koszt költségei megtérül-
jenek. Nevezetes az intézetnek az az eljárása, hogy 
Páris lakosai között jelvételi jegyeket árusít el, hogy 
azok a segélyezésért hozzá forduló egyéneknek pénz 
helyett ily jegyeket adhassanak. Mivel a jegyre a 
neveket is feljegyzik, a csavargó koldusok azt más-
ként nem értékesíthetik, ha pedig az intézetben érté-
kesítik, munkához szoknak. 

Érdekes, hogy már az 1900-ik évben megálla-
pította Gelléri, hogy teljessé akkor lesz a hatósági 
munkaközvetítő intézet, ha szervezetét az egész or-
szágra kiterjeszti. 
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Bár a munkaközvetítésnek az egész országra 
való kiterjesztése már akkor tervezve volt, — még ma 
is jóformán csak ott áll ez a kérdés, ahol tíz évvel 
ezelőtt állott, mert igen sok költséget igényel a 
hatósági közvetítésnek az a módja, mely most folyik 
Magyarországon, de célhoz mindaddig nem vezethet, 
míg a munkásnyilvántartás úgy, amint e könyvben 
tervezve van, el nem készül. 

Nem lehet említés nélkül hagyni Gelléri Mór 
nagy munkáját, mely „Szociális napi kérdések" címen 
1903-ban jelent meg. Ez a 604 oldalra terjedő munka 
olyan teljes anyagyűjteményt tartalmaz, mely ezen a 
téren a legtávolabbi igényeket is kielégítheti. Gelléri 
ezt a nagy munkát a kereskedelemügyi minisztérium 
megbízásából írta és az anyag, melyet közreadott, a 
világ minden figyelemreméltó munkásvédelmi szerve-
zet és nyilvánosságra jutott munkásvédelmi gondolat 
ismertetését felöleli. 



. • • • • - -

• \ - \ y 

A kollektív szerződések 

A munkabér, mely a munkakönyv alapján tel-
jesített kézi munkáért jár, nem a vagyonszerzés, 
nem a meggazdagodás eszköze. Az ilyen munkabér 
arra való csupán, hogy a munkásnak megélhetést 
biztosítson. Ha a munkabér ennek a rendeltetésnek 
eleget tesz, akkor teljes, akkor igazságos. 

A teljes, az igazságos munkabér alkalmat nyújt 
a munkásnak arra, hogy takarékoskodjék, hogy 
bizonyos puritán életmód, sőt bizonyos mértékig való 
nélkülözések után, szorgalmas, ügyes és kitartó 
munka révén megszerezhesse magának előbb a va-
gyonszerzés legelső eszközeit, hogy utóbb ezen esz-
közök segítségével esetleg a gazdagodás útjaira is 
rátérhessen. 

Ezért szükséges, hogy a munkabér igazságos 
megállapításának elfogadott szabályai legyenek. 

Ez időszerint az ország minden részében külön-
külön kollektív szerződéseket kötöttek az ipari és 
gyári munkások a munkaadókkal s ahol ezek a szer-
ződések érvényben nem is állanak, bizonyos kölcsö-
nösség áll fenn, bizonyos bérszabályok vannak, melyek-
nek a munkaadók is, a munkások is — hallgatagon — 
magukat alávetették. 

A kollektív szerződések jóformán mindenütt 
bérharcok következtében jöttek létre s ezen harcok 
közben minden ipari szakma munkásai és munka-
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adói nagyon gondosan megfontolták nemcsak a 
saját szakmájuk termelési viszonyait, hanem a mun-
kások életviszonyaira vonatkozó összes körülménye-
ket is, sőt a munkabér meghatározásának azt az 
igazságát és rendeltetését is, melyről e fejezet elején 
megemlékezés történt. 

A kollektiv szerződések ennélfogva igen becses 
anyagot adnak azoknak, akiknek hivatalból is köte-
lességük a munkabérviszonyokat figyelemmel kísérni 
és azokból a gyakorlati életre bizonyos konzekven-
ciákat levonni. 

Ez okból összegyűjtöttem az egyes városokban 
létrejött kollektiv szerződések egy részét és ezen könyv 
függelékében nyilvánosság elé viszem ezt a kis gyűj-
teményt. 

Minden olyan területnek, melyen ezen munka 
értelmében munkaközvetítő hivatalnak kellene mű-
ködni, megvan a maga kollektiv szerződésgvüjte-
ménye, mely a helyi viszonyoknak megfelelően van 
összeállítva, megalkotva. Minden munkaközvetítő 
hivatalnak módjában áll tehát, hogy ezen kollektív 
szerződések alapján a saját területére vonatkozólag, 
az érdekelt munkások és munkaadók véleményének 
meghallgatása után, olyan általános szabályokat alkos-
son, melyeknek alkalmazása mellett a munkabér fölött 
keletkező vitákban igazságos ítéletet lehessen mondani. 

Ennek a könyvnek „A bérharcok megszüntetése" 
című fejezetében három pontban vannak összefog-
lalva azok az elvek, melyek szerint a kollektiv 
Szerződések anyaga feldolgozásra vár és melyeknek 
ily értelemben való feldolgozása után a munka bér-
minimum jóformán minden időkre megállapítható lesz. 

Vannak iparágak és pedig nagy számban, me-
lyeknél kollektiv szerződéseket soha sem kötöttek, 

U* 
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hanem a munkabér szabad egyezkedés tárgya ma 
is. Ám ezekben az iparágakban is meg vannak a 
szokásos munkabérek és műhely rendek. Ezekben az 
iparágakban is úgy van az, hogy például a fiatal 
segédnek ennyi vagy emennyi heti bére szokott lenni, 
az idősebbnek pedig ennyi vagy emennyi. A darabszám-
munka, az óraszámra való munka, a munkaidő' nem 
ötletszerűen er meghatározást ezen iparágakban 
sem, hanem közös szokás, közös gyakorlat alapján. A 
munkaközvetítő hivatalok ezen szokások és gyakor-
latok anyagát is összegyűjtik és feldolgozzák. 

Egy vagy két ilyen kollektív szerződésből ma-
gam akartam kiszámítani a munkabér igazságának 
számeredményeit, de a munka megkezdése után be-
láttam, hogy nem volna helyes ezeket a számokat 
itt meghatározni. Nem pedig azért, mert ezen szám-
adatok meghatározásánál fontos szerepe lesz a szak-
tekintélyek véleménynyilvánításain kivül a helyi vi-
szonyoknak és a tanácskozás tekintélyének és ko-
molyságának is. Ennélfogva egy teoretikus számokos-
kodással kísérlem meg, csupán magát a gondolatot 
megvilágítani. 

Tegyük föl, hogy valaminek az ára, amit egy 
munkás egy hét alatt állított elő, 100 korona. 

Tegyük föl, hogy az anyag, mely az előállítás-
hoz szükséges volt, 40 koronáért volt beszerezhető. 

Tegyük föl továbbá, hogy az előállításért egy 
munkásnak egy hétre, a kollektív szerződés értelmében 
20 koronát kellett fizetni. 

Ez esetben az előállított ipari termék haszna a 
munkaadó részére 40 korona. 

A munkabér tehát ezúttal úgy viszonylik a 
münkaadó hasznához, mint 20: 40-hez. 

Már most a jövedelem felosztásnak ezt az ará-
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nyát úgy megállapítani, mint ahogy itt csak könnye-
dén elmondtam, bizonyára nem éppen egyszerű do-
log, mert egy iparágban a termékek eladási vételárát 
pontosan meghatározni képtelenség. Hiszen mindenki 
arra törekszik, hogy az árút minél drágább árért, 
minél több haszonnal adhassa el. Nem lehet továbbá 
az egy műhelyben vagy egy gyárban készülő árúkat 
az árbecslés szempontjából csak úgy röviden egy 
kalap alá fogni, hiszen egy helyen a legkülönfélébb 
árú és a legkülönfélébb értékű árúkat készítik. 
Végül nem lehet a kollektív szerődésekből sem ki-
vonni a bérminimumok átlagát, hiszen a finomabb 
munkás a finomabb munkáért magasabb bért kap, 
a mesterségben elért művészetért külön kell meg-
adózni a munkabérrel. 

Ezek az aggodalmak tényleg nehézzé teszik az 
aránymegállapítást; de nem lehetetlenné. Mert : 

1. először is arra kell gondolnunk, hogy a bér 
ós haszon közötti arányt nem azért állapítjuk meg, 
hogy ezt aztán a gyakorlatba is átvigyük, vagy hogy 
éppen általánosítsuk, hanem azért csupán, hogy vi-
tás kérdésekben bizonyos mértékünk legyen az igaz-
ságos megoldás felkutatására; 

2. habár az ipartermékek árát pontosan előre 
meghatározni nem lehet is, de az ipartermékek érték-
meghatározása, melyben az illető iparágban szokásos 
haszon is benfoglaltatik, nem lehetetlen és ez teljesen 
elég is arra a célra, melyre a jelen esetben szükséges; 

3. az a körülmény, hogy egy telepen sokféle 
árú és pedig különböző árú készül, szintén nem aka-
dály, mert az anyagfeldolgozás kvalitása és kvantitá-
sának, valamint a munkaidőnek számításba vétele mel-
lett az átlagos középértéket meghatározni nem nehéz ; 

4. a mesterségben kifejtett művészeti bérmakszi-
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mum itt számításba nem jön, mert az arány, amit 
keresünk, csak a bérminimumokat óhajtja meghatá-
rozni. Az ezen fölüli bér szabad egyezkedés tárgya. 

Igen ám, de vannak iparágak, melyeknél nem 
lehet az anyag értékéből következtetést vonni a munka 
értékére. A kőműves, az ács nem mérheti a maga 
munkabérét ahhoz, hogy az építész vállalkozó hogyan 
végezte el a maga számításait. 

Ezen iparágakban a munkabér-meghatározás a 
mai kollektív szerződésekben is a lokális megélhetési 
viszonyokból indul ki és ennélfogva annak az arány-
számításnak, melyről itt szó van, szintén a megélhet 
tési viszonyokhoz kell simulnia. Ezeknél az ipar-
ágaknál a munkabér igazságának pontos mértéket 
adni azért is szükséges, hogy a vállalkozásnak mód-
jában álljon minden időben számot vetni azzal, 
hogy vállalkozásánál mily munkabéreket kell majd 
fizetnie. 

Az ilyen igazságokban is nagy szerepe van 
a munkabér és a vállalkozói haszon összeegyezte-
tési műveletének azért, mert a munkabér meghatá-
rozásával nem szabad a vállalkozást lehetetlenné 
tenni. Megtörténhetnék például, hogy az építőmun-
kások magas munkabért állapítanának meg, e miatt 
az építkezés nagyon megdrágul, nem nyújt jövede-
lemre kilátást és e miatt a telektulajdonosok nem 
fognak építkezni. 

A megélhetési viszonyok gondos mérlegelése 
mellett tehát még a vállalkozási haszon is figye-
lembe veendő az ilyen iparágaknál is. 

A megélhetési viszonyokkal a következő elvek 
szerint lehetne számot vetni: 

1. megállapítandó, hogy ma mi az ára a leg-
szükségesebb élelmiszereknek ; 
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2. megállapítandó, hogy a munkáslakások bére 
átlag ma mennyire taksálható; 

3. ezzel szembe állíthatjuk a mai kollektív szer-
zó'désekben megállapított bérminimumokat és meglát-
juk az arányt. 

Az az arány, mely így jelentkezik, a változó 
viszonyok után is még nagyon sok ideig fentartható 
lesz és igazságos mértéke marad vitás esetekben az 
indokolt bérmeghatározásnak.* 

Mindezek után nem lesz felesleges hangsúlyozni 
azt is, hogy az ezen könyvben rendszerbe foglalt 

* Az 1908. évi munkásvédelmi törvényhozásnak egyik 
Kimagasló jelensége Új-Dél-Walesnek „Industrial Disputes Act" 
mm.1' törvénye. Ez hivatalokat teremt az egyes iparokbeli munka-
feltételek megállapítására. E hivatalok hatáskörébe tartozna a 
munkaadó és munkás közt a munkabérek, kárpótlások, munkaidő, 
foglalkoztatás feltételei, körülményei, fiatalkorúak és gyermekek 
foglalkoztatása elbocsátás és alkalmazás megtagadása, nagyobb 
munkakinálatnál a verseny szabályozása, ipari szokások, kollektív 
szerződések stb.-re vonatkozólag felmerülő vitás kérdések E hiva-
taloknak széles a hatáskörük és határozatuknak a legkomolyabb 
szankciójuk van. A szóban forgó hivataloknak jogukban áll minden 
vitában dönteni, megállapítani a munkaadó által fizetendő legala-
csonyabb darabmunkabért és munkabérminimumot; meghatározni 
a munkaidőt, a rendkívüli, szünnapi idő munkabérét, az alkal-
mazható inasok számának a felnőtt munkásokhoz való arányát 
és bérüket, engedélyt adhatnak és erre nézve bizonyítványt ál-
líthatnak ki az olyan munkásoknak, akik öregség, testi hiba, vagy 
lassú munka folytán csekélyebb teljesítés-képességüek arra, hogg 
a rendes minimális bérnél alacsonyabbért is dolgozhassanak. 

E törvény annyira teijedelmes és annyira új ösvényen jár, 
hogy érdemes egészen külön tárgyalásra és kommentálásra. 

Ugyancsak teljesen modern és ezért legnagyobb mértékben 
érdekes Új-Zélandnak az ipari viták megszüntetésére vonatkozó 
terjedelmes törvénye is. 

Uj hajtása a modern szociálpolitikának az a queenslandi 
törvény is, mely munkabérhivatalokat létesít. Céljuk ama legala-
csonyabb bérek és munkadíjak megállapítása, amelyek egyes gyári, 
v a g y egyéb üzem-munkásoknak vagy munkáskategoriáknak fi-
zethetők. A bérminimumok megállapításánál figyelembe kell 
venniök a munka természetét, nemét, a teljesítés módját, a mun-
kás nemét, korát és minden fontos mellékkörülményt. A hivatalok 
tagjainak fele munkás, fele munkaadó. (Magyar Társadalomtudo-
mányi Szemle 1909 április.) 
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munkásvédelemnek egyik sarkalatos elve az, hogy a 
munkabér-meghatározás szabad egyezkedés tárgya 
legyen. 

Ez az alapelv, melyből következik, hogy egy 
munkásnak egy munkaadóval szemben keletkező bér-
vitája csakis a közöttük létrejött szerződés alapján 
lesz elintézhető. A mai kollektiv szerződésekre fek-
tetett arányosítási művelet csak olyan esetekben alkal-
mazható, midőn egy egész szakcsoport, egy egész 
gyár, vagy telep munkásai kezdenek vitát a munkabér 
miatt. 

A munkaközvetítő ilyen esetekben a szerződések 
törvényes felmondási idejének lejárata előtt lesz köte-
les az arányos munkabérminimumot az itt ismertetett 
elvek alapján megállapítani. Ezt a megállapítást, ha 
a munkaadók vagy a munkások sérelmesnek tartják, 
felsőbb elbírálás alá terjeszthetik s a munkabér-
minimum ilyen módon véglegesen megállapíttatván, 
az ellen többé senkinek kifogása nem lehet. 

A munkaközvetítő hivatal és az ezt követő fel-
sőbb fórum döntő ítélete természetesen senkit sem 
kényszeríthet arra, hogy a hivatalból megállapított 
bérminimumért dolgozzék, vagy dolgoztasson és így 
látszólag a perdöntés hiábavaló volt, mert a kimon-
dott ítéletet végrehajtani nem lehet. Nem is ez a 
célja ennek az eljárásnak, hiszen újra hangsúlyozom, 
hogy a munkabérszerződés szabad egyezkedés tárgya 
marad, hanem az, hogy a bérminimum igazságos 
mértéke nyerjen megállapítást. Ennek morális hatása 
lesz a munkaadóra is, a munkásra is és a viszályt 
megszünteti. Hatalmi eszközök alkalmazásától a mun-
kást is, a munkaadót is távol tartja, sőt a hatósá-
goknak is módot nyújt arra, hogy bizonyos szenve-
délyek kitörése esetén igazságos jogsegélyt és orvos-
lást nyújthassanak. 
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Még csak azt kell megemlíteni itt, hogy kollektív 
szerződések nincsenek minden iparágban, de minden 
iparágban vannak munkabérszokások, melyek minden 
iparágban könnyen felkutathatók és megállapíthatók. 
Ezen munka függelékében csak egyes kollektív szerző-
dések vannak összegyűjtve azért, hogy az olvasó 
legalább azokról a mnnkabérszokásokról nyerjen 
tájékoztatást, melyek sztrájk útján nyertek kölcsönös 
megállapítást. 



A politikai és a szakszervezeti mozgalmak 

Szociálista pártfelfogás szerint a szakmozgalom 
és a pártmozgalom olyan szorosan és szigorúan egy-
máshoz vannak kapcsolva, hogy azokat egymástól 
elválasztani lehetetlen. 

Magában a pártban is érezték már, hogy ennek 
a kétféle mozgalomnak együttes működése sokszor 
mesterséges helyzeteket teremt. Volt is már szó en-
nek a két mozgalomnak az elválasztásáról a párt-
vezetők között. Az 1908. évi szakszervezeti kongresz-
szuson Jászai Samu beszéde szerint: Olyan ország-
ban, hol a munkásnak sem politikai, sem gazdasági 
téren semmiféle joga sincsen, természetes állapot 
az, hogy a munkásság túlzottnak látszó erőkifejtéssel 
küzd politikai jogaiért. Nem helyes tehát az az irány-
zat, mely bizonyos oldalról jön és a szakszervezeti 
mozgalmat el kívánja választani a politikai mozga-
lomtól A politikai küzdelem különben egyszersmind 
szakszervezeti érdekeket is szolgál; ugyanis a szak-
szervezeteknek elsőrangú érdeke, hogy a munkásság 
politikai jogait kivívja és ezek segítségével gazdasági 
érdekeit megvédje. 

A pártmozgalomnak a szakmozgalomtól való 
elkülönítése tehát nem kizárólag a polgári társada-
lom gondolata, hanem magában a szociálista pártban 
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is megfontolás tárgya és most még az összetar-
tozandóság fentartása mellett az az egyetlen érv 
volt döntő, hogy: a politikai mozgalom segítségével 
kell kivívni a gazdasági érdekek védelmét. 

Minthogy ez a könyv olyan munkásvédelmi rend-
szabályokat propagál, melyeknek megvalósulása ese-
tén nem szükséges többé, hogy a politikai agitáció 
a gazdasági érdekek védelmére fordítsa erejét, a szo-
ciális szakmozgalom teljesen különválik a politikai 
mozgalomtól és tisztán és kizárólag a munkaközve-
títő hivatal nagy feladatának támogatására szorít-
kozik. 

Ezzel a változással lép a szociális politikai párt-
mozgalom most már egyedül a politikai küzdőtérre 
és programjának megvalósításáért túlzottnak látszó 
erőkifejtéssel küzdeni nem lesz kénytelen, ellenben 
minden nemes irányú szociális törekvésnek híveket 
szerezhet a polgári társadalomból is és a szociális 
tudományok erejével hódíthatja meg azokat, akikkel 
szemben ma ellenséges hadállásban harcol. 

A szociálista párt nem lesz ezután kénytelen 
a nacionalizmus érzéseit egy egész nagy társadalmi 
osztály lelkében megrendíteni, nem lesz kénytelen 
nagyfontosságú társadalmi kérdésekben kompromisz-
szumok felé haladni, hanem az ismeretes abszolút 
igazságok felé törtethet a tudományos fegyverek 
erejével. 

Tudjuk, hogy a szociálista pártok osztályharcai 
nem egyedül állanak. Sokszor mondják ők, hogy az 
agrárius urak is az osztályharc politikájával tudtak 
gazdasági eredményekhez jutni; sőt most már leg-
újabban, a kereskedők is ligákat alkotnak az osz-
tályharc felvétele végett. 

A polgári osztályoknak egymás ellen való há-
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borúja bizonyára szintén nem egészséges állapot; 
de az egész társadalom szempontjából nem is vesze-
delmes, mert a tó'ke versenyét provokálja, ami rend-
szerint a termelés fokozódását és a fogyasztásnak 
minél bőségesebb kielégítését eredményezi. A tőke 
nagyobb kockázatok viselésére szánja el magát 
ilyenkor és minél eró'sebb konkurrenciával áll szem-
közt, annál többet kénytelen áldozni a munkáért, 
melyre mindkét harcoló félnek szüksége van. 

Az egymással harcoló polgári osztályoknak, míg 
harcban állanak, kevés alkalmuk nyílik arra, hogy 
politikai omnipotenciát gyakoroljanak, hogy saját 
osztályuknak kedvező törvényeket alkothassanak, 
mert a harcoló osztályok ebben egymást mindig 
megakadályozni törekszenek és a törvényalkotások 
fölött közülök éppen az tud majd dominálni, mely a 
többi társadalmi osztályok bizalmát és rokonszenvét 
lesz képes meghódítani. 

így a polgári társadalmi osztályok harcát nem 
lehet a munkástársadalom osztályharcához hasonlí-
tani ; az egyik romboló, a másik pedig inkább rend-
szerint termékenyítő eredményekkel jár. A munkások 
osztályharca az egész társadalom ellen folyik, a pol-
gári társadalmi osztályok harca pedig csak korlátolt 
társadalmi területeken mozog. 

Az a társadalmi osztályharc, melyet ez idő 
szerint a munkaadók szervezete folytat, nem agresz-
sziv természetű háború, inkább a védelmi jellegre 
szorítkozik és alig várja, hogy megszűnhessen. Hi-
szen még gondolatnak is nevetséges, hogy a mun-
káltatók harcot folytassanak azok ellen, akik nekik 
dolgoznak, akik az ő beruházásaikat jövedelmezővé 
teszik. Ez egy kényszerűségből keletkezett lehetetlen 
helyzet, mely megszűnik egy pillanat alatt, ha a 



A munkásosztály kiváltságai 

munkásszakszervezetek szakmozgalmának alkalma 
nyílik arra, hogy különváljék a munkások politikai 
pártmozgalmától. 

A munkásvédelem új rendszerének, ha gyakor-
lati eredményre juthat, messzire kiterjedő áldásos 
következményei lesznek s abban az országban, mely 
elsőnek fogja megvalósítani, igazi jólétet teremt rövid 
idő alatt. 
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A Szegedi Munkaadók Szövetségének építő-
ipari szakcsoportja által megállapított munka-

rend és árszabály 

1. A szegedi kőművesek munkarendje és árszabálya két évre 
állapíttatik meg és pedig 1907 május 1-től 1909 május hó l-ig. 

Munkaidő : április 1-tól szeptember 15-ig reggeli 6 órától 
este 6 óráig, 1|28-tól 8 óráig reggeli, délben 12-től >|22 óráig étke-
zési szünettel. Szeptember 16-tól április l-ig a munkaidő megál-
lapítása szabad megegyezés tárgyát képezi, ebéd 1 óra ; reggeli 
szünet nem adatik. 

2. Húsvét, pünkösd és karácsony előtti szombatokon a 
munka délután 4 óráig tart, de az egész nap fizettetik, a többi szom-
batokon azonban teljes nap dolgozandó. 

3. Oly munkálatoknál, melyek 1 hónapnál több időt vesz-
nek igénybe, munkaadó köteles étkező helyiséget a munkások 
rendelkezésére bocsátani. Tiszta ivóvízről a munkaadó gondoskodik. 

4. Május elseje munkaszünet, fizetés nélkül. 
5. A bérfizetés a munka abba hagyása után legkésőbb fél 

órával veszi kezdetét; ha erre a munkásnak a fizetés megkezdé-
sétől számítva egy óránál hosszabb ideig kellene várakozni, úgy 
ezen időért a megállapítottVendes díjazás jár. 

6. A megállapított rendes díjazás kétszerese jár a vasárnapi 
munkáért; azonban erre senki sem kötelezhető. 

7. A díjak a következőkben állapíttatnak meg: 
Két éven aluli segédeknek óránkint 3t> fill. 
Két éven felüli segédeknek óránkint 42 fillér. 
Ezen minimális fizetésen fölül a jobb munkások jobban 

díjaztatnak. 
8. Vidéki munkáknál a munkabér 20°/o-al emelendő. Ugyaz 

útiköltségekről, mint rendes lakásról a munkaadónak kell gondos-
kodnia. Ha megfelelő lakást nem tudna a munkaadó adni, akkor 
heti 2 korona lakáspénz fizetendő. 

12 
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9. Újszegedre a hídpénz fizetendő s nem tekintendő kül-
területnek. 

10. A jelen munkarend a vidéki munkáknál is 2 éven át 
érvényes, kivéve azon esetet, ha a munka helyén a Magyar Építő-
iparosok Országos Szövetsége más munkarendet léptetne életbe. 

11. Vidékre való utazás mindig kocsin, hajón vagy vonaton 
történik a munkaadó költségén, egyszer oda és vissza. Vidéki 
munkáknál, ha az ottani munkarend kedvezőtlenebb, úgy ott is 
ezen munkarend érvényes. 

Vidékre való utazásnál az úton töltött órákért, tekintet nélkül 
arra, hogy hétköznap vagy vasárnap történik-e, a fél fizetés jár. 
Beleértetnek az esetleges csatlakozási idők is. Amennyiben a mun-
kát a munkásoktól független okoknál fogva nem lehetne folytatni, 
úgy a munkás a munkaadó költségén visszaszállítandó. 

12. A felmondás úgy a munkás, mint a munkaadó részéről 
szombaton este a fizetés alkalmával történik. 

13. Anyaghiány miatt történő munkaszünetelés és mind 
olyan esetekben, melyek a segédek hibáján kivül történnek, mint 
munkában töltött idő fizetendő ugyan, de jogában áll a mesternek 
a munkást másnak a munkáján is foglalkoztatni és a munkás kö-
teles ezen intézkedésnek eleget tenni. 

14. A munkában mindazon munkások, kik ezen munkaren-
det és árszabályt betartják, feltétlenül foglalkoztathatók. 

15. A munkarend szerinti időn túl dolgozó munkások este 
9 óráig 20°0, ezen túl reggeli 4 óráig a rendes órabér kétszere-
sét kapják. 

16. Bármely építkezésnél, hol legkevesebb 5 (öt) munkás 
dolgozik, a munkarend látható helyen kifüggesztendő. 

17. A munkaadó vagy annak megbízottja a munkásokkal, 
valamint a munkások a munkaadó vagy annak megbízottjával tisz-
tességes hangon tartoznak érintkezni, ugyancsak tartoznak a mun-
kások a munkaadónak, vagy annak megbízottjának a munka elő-
állítására vagy a munkás elhelyezésére vonatkozó intézkedéseit 
teljesiteni és a munkában tehetségével és szorgalmával a munka 
haladását elősegíteni. 

Munkateljesítmény (nyersfalazat) 

Egy-egy kőmüvessegéd által óránkint teljesítendő mini-
mális munkamennyiség: 

a) Alapfalazatban, fehér mészhabarcsban . . 90 drb tégla 
b) pincefalazatban, fehér mészhabarcsban . . 80 
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c) földszinti, falazatban fehér mészhabarcsban 75 drb tégla 
d) I. és II. emeleti, falazatban fehér mész-

habarcsban 65 
e) padlásfalaknál egyoldalú vakolással . . 60 
f) válaszfalakban, fehér mészhabarcsban . . 70 

g) Román-cement habarcscsal falazva, ezen 
mennyiségek 5°|o-al csökkennek; 

h) Portland-cement habarcscsal l5°jo-al csök-
kennek ; 

i) a falazatokhoz tartoznak az előforduló 
normális fészkek, kiszökelések kifalazása, szóval 
mindennemű nyers falazás; 

k) donga-bolthajtásnál 80 darab tégla elfalazása ; 
1) vasgerenda-boltozatnál l -6 m2 . . . . 70 drb 
m) egyéb boltozat-nemeknél . 
n) belső simítás fal vakolatoknál 
o) belső símítás menyezetnél 
p) nádazás és első vakolás 
r) besímítás 

tégla 

3-00 m2 

2-00 , 
5-00 . 
7-00 „ 

Burkolati munkák : 

Egy-egy köművessegéd által óránkint teljesítendő minimális 
munkamennyiség. — Közönséges falazó-tégla burkolás 

Fekvő téglaburkolat: 
s) szárazon rakva, a hézagok habarcscsal kiöntve . 41 J2 m2 

t) habarcsba rakva és habarcscsal kiöntve . . . 3'|2 m2 

u) cement habarcsba és cementtel kiöntve . . . 3 m2 

Álló téglaburkolat. 

v) szárazon rakva, a hézagok habarcscsal kiöntve . 21 ¡2 m2 

z) habarcsba rakva és habarcscsal kiöntve . . . 2 m2 

z') cementhabarcsba rakva és cementtel kiöntve . 13|4 m2 

Általános határozmányok 

1. Akkord munka bármikor életbe léptethető szabad meg-
állapodás szerint. 

Az alvállalkozók bérkötelezettségeiért a kőműves munkások-
kal szemben az építő vállalkozó felelős. 

2. A fönnebb megállapított tételeknél kisebb munkateljesít-
mény megfelelő arányban leszállított órabérrel fizetendő. 

12* 
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3. Szükség esetén a kőművessegéd kisegítő-állást készíteni 
é3 egyéb építkezéshez tartozó munkát is végezni köteles. 

4. Amerikázó, engedetlen és izgató munkások kizárhatók és 
hétközben bármely órában elbocsáthatók; ezt csakis a munka-
adó bírálhatja meg. 

5. Az ebédlőben, illetve az öltözőben csak öltözködni, 
enni és pihenni szabad. Az épület színhelyén agitálni és pénzt 
szedni tilos. 

6. A bizalmi rendszer nem ismertetik el. 
7. Segédmunkások sztrájkja vagy bojkottja és munkazárlat 

esetén a kőművessegédek részben, vagy mindannyian bármikor, 
hétközben is felmondás és kártérítés nélkül elbocsáthatók. Ez 
esetben a kiérdemelt bér lehetőleg az nap, de legkésőbb másnap 
délig kifizetendő. 

8. A munkaadónak vagy helyettesének jogában áll kő-
művessegédet szükség esetén hétközben is más mester munkájá-
hoz kirendelni és az ezen szerződésben meghatározott feltételek 
mellett annak munkáját végeztetni 

Szeged, 1907. évi április hó 27-én. 

A Szegedi Munkaadók Szövetségének építő-
ipari szakcsoportja által megállapított munka-

rend és árszabály 
1. A szegedi ácsok munkarendje és árszabálya két évre 

állapíttatik meg és pedig: 1907 május 1-étől 1909 május hó l-ig. 
Munkaidő : április 1-től szeptember 15-ig reggeli 6 órától 

este 6 óráig, J|28-tól 8 óráig reggeli, délben 12-től ^22 óráig étke-
zési szünettel. Szeptember 16-tól április 1-éig a munkaidő meg-
állapítása szabad megegyezés tárgyát képezi, ebéd 1 óra; reggeli 
szünet nem adatik. 

2. Húsvét, pünkösd és karácsony előtti szombatokon a munka 
d. u. 4 óráig tart, de az egész nap fizettetik, a többi szombatokon 
azonban teljes nap dolgozandó. 

3. Tiszta ivó-vízről a munkaadó gondoskodik. 
4. Május elseje munkaszünet fizetés nélkül. 
5. A bérfizetés a munka abbahagyása után legkésőbb fél 

órával veszi kezdetét; ha erre a munkásnak a fizetés megkezdésétől 
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számítva egy óránál hosszabb ideig kellene várakozni, úgy ezen 
időért a megállapított rendes díjazás jár. 

6. A megállapított rendes díjazás kétszerese jár a vasárnapi 
munkáért; azonban erre senki sem kötelezhető. 

7. A díjak a következőkben állapíttatnak meg : 
Két éven aluli segédeknek óránkint 36 fill. 
Két éven felüli segédeknek óránkint 42 fill. 
Ezen minimális fizetésen felül a jobb munkások jobban 

díjaztatnak. 
8. Vidéki munkáknál a munkabér 20°|o-al emelendő. Úgy az 

útiköltségről, mint rendes lakásról a munkaadónak kell gondoskod-
nia. Ha megfelelő lakást nem tudna a munkaadó adni, akkor heti 
2 korona lakáspénz fizetendő. 

9. Újszegedre a hídpénz fizetendő s nem tekintendő külte-
rületnek. 

10. A jelen munkarend a vidéki munkáknál is 2 éven át 
érvényes, kivéve azon esetet, ha a munka helyén a Magyar Építő-
iparosok Országos Szövetsége más munkarendet léptetne életbe. 

11. Vidékre való utazás mindig kocsin, hajón vagy vonaton 
történik a munkaadó költségén egyszer oda és vissza. Vidéki mun-
káknál, ha az ottani munkarend kedvezőtlenebb, úgy ott is ezen 
munkarend érvényes. 

Vidékre való utazásnál az úton töltött órákért, tekintet nélkül 
arra, hogy hétköznap vagy vasárnap történik-e, a fél fizetés jár. 
Beleértetnek az esetleges csatlakozási idők is. Amennyiben a mun-
kát a munkásoktól független okoknál fogva nem lehetne folytatni, 
úgy a munkás a munkaadó költségén visszaszállítandó. 

12. A felmondás úgy a munkás, mint a munkaadó részéről 
szombat este a fizetés alkalmával történik. 

13. Anyaghiány miatt történő munkaszünetelés és mind olyan 
esetekben, melyek a segédek hibáján kivül történnek, mint munká-
ban töltött idő fizetendő ugyan, de jogában áll a mesternek a 
munkást másnak a munkáján is foglalkoztatni és a munkás köteles 
ezen intézkedésnek eleget tenni. 

14. A munkában mindazon munkások, kik ezen munkarendet 
és árszabályt betartják, feltétlenül foglalkoztathatók. 

15. A munkarend-szerinti időn túl dolgozó munkások este 
9 óráig 20%, ezen túl reggeli 4 óráig a rendes órabér kétszeresét 
kapják. 

16. Bármely építkezésnél, hol legkevesebb 5 (öt) munkás 
dolgozik, a munkarend látható helyen kifüggesztendő. 
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17. A munkaadó vagy annak megbízottja a munkásokkal, 
valamint a munkások a munkaadó vagy annak megbízottjával tisz-
tességes hangon tartoznak érintkezni, ugyancsak tartoznak a mun-
kások a munkaadónak vagy annak megbízottjának a munka elő-
állítására vagy a munkás elhelyezésére vonatkozó intézkedéseit 
teljesíteni és a munkában tehetségével és szorgalmával a munka 
haladását elősegíteni. 

Általános határozmányok 
1. Akkordmunka bármikor életbe léptethető szabad megálla-

podás szerint. 
Az alvállalkozók bérkötelezettségeiért az ácsmunkásokkal 

szemben az ácsmunkák vállalkozója felelős. 
2. A fentebb megállapított minimális munkabérnél kisebb 

díjazás fizethető oly segédnek, kinek munkateljesítménye a meg-
állapított órabérekkel arányban nem áll. 

3. Amerikázás, engedetlen és izgató munkások kizárhatók 
és hétközben bármely órában elbocsáthatók, ezt csakis a munka-
adó bírálhatja meg. 

4. Az épület vagy munkatelep színhelyén agitálni vagy pénzt 
szedni tilos. 

5. A bizalmi-rendszer nem ismertetik el. 
6. A munkaadónak vagy helyettesének jogában áll az ács-

segédeket szükség esetén hétközben is más mester munkájához 
kirendelni és az ezen szerződésben meghatározott feltételek mellett 
annak munkáját végeztetni. 

Szeged, 1907. évi április hó 27-én. 

Egyezményes munkarend 
A debreceni asztalosiparban a munkaviszonyok közösen és 

kölcsönösen kötelező szabályozására egyrészt a debreceni asz-
talos-, esztergályos-, kárpitos-mesterek szövetsége, másrészt a ma-
gyarországi famunkások debreceni csoportja között kötött szer-
ződés alapján, a következő munka- és műhelyrend állapíttatik meg: 

I. Munkaidő 
1. A rendes napi munkaidő: 9 és fél óra. Ha az üzem ér-

deke megkívánja, a munkaadó túlórázást alkalmazhat, mely azon-
ban nappal 2 órát meg nem haladhat. 



Minden munkás köteles a meghatározott órában a munka-
helyen megjelenni és az egész munkaidő alatt idővesztegetés nél-
kül a kiadott munkával foglalkozni. Igazolatlanul késő munkás 10 
perc késésért negyed napra visszaküldhető. 

II. Munkabérek 

2. A jelenlegi órabérek 1908 augusztus l-ig 10%-al, attól 
kezdve 1909 augusztus l-ig pedig 15<>/o-al fölemeltetnek. Vagyis 
ez alapon lesznek az órabérek: 

Kezdő munkásoknak: 1908 augusztus l-ig 27 fillér, attól 
kezdve 1909 augusztus l-ig 28 fillér. 

Önálló munkásoknak: 1908 augusztus l-ig 33 fillér, attól 
1909 augusztus l-ig 35 fillér. Ez alapbérektől érdemszerint feljebb. 

Túlórázásoknál nappali órákért 25°l0, éjjeli óiákért 100°|0-os 
pótlékkal. 

Külső munkáknál, vámon belülieknél 25°j0-os pótlék, vámon 
kívülieknél az esetben, ha lakást és kosztot nem kapnának, 1 kor. 
69 fillér pótlék. Ha kivételesen hatósági engedéllyel vasárnap is 
szükséges a munka folytatása, az erre önként vállalkozók 50°|0 pót-
lékot kapnak. 

3. A darabszámos munka alkalmazását mindkét fél elfogadja, 
kivétetnek a változó stílű és teljesen különleges munkák. 

A jelenlegi darabszámos bértételek egységárai 1908 augusz-
tus l-ig 100jo-a 1, attól kezdve 1909 augusztus l-ig 15°|0-al fölemel-
tetnek. Darabszámos egységárakra az egyezményes alapon megál-
lapítandó árszabály lesz az irányadó. 

A darabszámos munkás minimális heti kontópénzigénye: 
kezdő-munkásé 16 korona, önálló-munkásé 18-tól 20 koronáig. 
Kontópénz a munka befejeztéig végig fizetendő. 

4. Darabszámra válalt munka csak a munkabér megállapí-
tása után kezdhető meg, a munkabér a mester és a segéd kontó-
könyveibe a mester vagy helyettese által bejegyzendő. 

5. Darabszámos munka válalásnál a mester a munkással a 
segítők számát tartozik megállapítani. Ha a munka sürgősé válik 
és a munkaadó a már megállapított segítőkön kivül — a munkás 
akarata ellenére — segítőket ad, ezek fizetésének 50°j0-át tartozik 
sajátjából fizetni. 

6. Ha a darabszámos munkás rajzra vagy anyagra várakozik, 
vagy a munkaadó hibájából munkája fennakad, 2 órai időn túl a 

munkanélkül töltött időt a 2 órának is beszámításával a mester 
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köteles megfizetni, kivéve, ha a mester felajánlotta, hogy várako-
zás helyett órabérben dolgozzék. 

7. Pereskedések elkerülése végett megállapíttatik, hogy elő-
leg sem nem kérhető, sem nem adható, kivéve a darabszámos 
munkával fedezett kontópénzeket. 

III. Munkabér kifizetése 

8. Az órabérben dolgozó munkások heti munkabére, úgy-
szinte a darabszámos munkások heti kontópénze vagy leszámolás 
folytán járó követelése minden héten egyszer, szombaton, munka-
idő bevégződése után fizetendő ki. Kivételt képeznek oly darab-
számos munkások, kik munkájukat hétközben fejezik be és a mun-
kából hétközben lépnek ki vagy bocsáttatnak el, kiknek munka-
bére a kilépéskor vagy elbocsátáskor azonnal fizetendő. 

Kétnapos ünnepek előtti szombaton a fizetés délben történik. 

IV. Munkaviszony megszűnése 

9. Az órabérben dolgozó munkás minden hét szombatján, a 
darabszámos munkás pedig munkája bevégeztekor azonnal kilép-
het, illetve elbocsátható. Kilépés előtt köteles a munkás minden 
rábízott eszközt, szerszámot visszaadni. Ha ez megtörtént, a mes-
ter a munkásnak a felvételkor átvett okmányokat azonnal kiadja 
és kívánatra, a kellő bélyeg beszolgáltatása mellett, a letelt munka-
időről bizonyítványt is állít ki. 

V. Műhelyrendtartás 

10. Valamennyi munkás és tanonc a mester vagy helyettese 
rendelkezése alatt áll. 

A mester vagy megbizottja az összes személyzet felett a 
közvetlen felügyeletet gyakorolja, a munkát kiosztja, a munka he-
lyes végzését ellenőrzi, illetőleg annak beszolgáltatásáról gon-
doskodik. 

11. A mester biztosítja munkását a méltányos eljárásról, 
viszont a munkás kötelezi magát a mester rendelkezési jogának a 
munkabeosztás, a munkások alkalmazása vagy elbocsátása tekin-
tetében elismerésére. 

12. Minden munkás köteles a mestertől vagy megbízottjá-
tól kapott szakszerű utasításokat azonnal és feltétlenül pontosan 
teljesíteni és a kiadott munkálatokat tehetségéhez képest szak-
szerűen és szorgalmasan végezni; olyan munkás, ki a rábízott 
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munkát elvégezni nem képes, vagy hibás munkát szolgáltat, azon-
nal elbocsátható. 

13. Minden munkadarab elkészítés után átvétel előtt a mes-
ternek vagy megbízottjának bírálatra bemutatandó. 

14. A munkás a neki átadott szerszámok és készletekért 
felelős, beleértve az általa használt általános szerszámokat is. 

Minden munkás szerszámai megőrzésére záros szekrényt 
vagy ládát kap és köteles szerszámait használat után, főleg estén-
kint rendes helyükre elrakni és mindenkor tisztán tartani. 

15. A mester vagy megbízottjának engedelme nélkül a ta-
noncokat semmiféle célra használni nem szabad. 

16. A műhelyekben a dohányzás a gyárüzemekben csak 
zártfedelű pipából engedtetik meg, egyébként azonnali elbocsátás 
terhe alatt tilos; oly műhelyekben azonban, hol a mester az ellen 
kifogást nem emel, egyébként is meg van engedve. 

17. Munkaközben a munkások látogatókat nem fogadhat-
nak, szeszes italokat magukkal hozni, vagy hozatni, a műhelyben 
lármázni, káromkodni, általában rendet bontani elbocsátás terhe 
alatt tilos. 

18. A műhely tisztántartásáról, rendes szellőztetéséről, to-
vábbá tiszta ivóedényről a munkaadó gondoskodik, viszont a 
munkások kötelesek a műhely és tartozékainak lehető tisztán ma-
radására ügyelni. 

19. A műhelyben pontosan járó óra függesztendő ki. 

VI. Vegyes határozmányok 

20. A bizalmi férfi rendszer hivatalosan el nem ismertetik, 
azonban a munkások bizalmi emberit ez okból hátrány nem ér-
heti, hacsak a mester érdekei ellen nem támadnak. 

21. A munkaközvetítő kérdése az egyezmény határidejéig 
kölcsönösen kikapcsoltatik. 

22. Az egyezménykötést megelőzött bérmozgalomban ré-
szesek és az időközben dolgozók egyaránt mentességet nyernek 
es ez okból őket hátrány egyik fél részéről sem érheti. 

23. Esetleges súrlódások elintézésére három mester és há-
rom munkás tagból állandó munkarendvédő bizottság választa-
tik; annak tagja csak tényleg munkában álló munkás lehet; ideig-
lenes munkanélküliség — 8 héten belül — ily akadályul nem te-
kinthető. 

24. Május 1-seje megünnepelhető. 
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Vi l . Gépüzemű műhelyekre külön határozmányok 

25. A gőzgéphez nyúlni csakis az azzal megbízott egyén-
nek engedtetik meg; hajtószíjakat menetközben feltenni tilos. 

26. A munkásoknak a munkagépeken kötényekkel vagy nyi-
tott kabátban dolgozni saját biztonságuk érdekében tilos; úgy-
szintén az egyengető gyalugépen munkaközben csak annyi helyet 
szabad nyiltan hagyni, amely nyiláson a gyalulandó tárgy keresz-
tül mehet. Tilos továbbá a gyárhelyiség korlátokkal elzárt helyeire 
munkaközben belépni. Végül a munkagépekre szerelt védőkészü-
lékek mindenkor használandók; munkaadó viszont köteles meg-
felelő védőkészülékekről gondoskodni. 

27. Minden munkás a munkájához kiosztott anyagot köte-
les a géphez és onnét maga elhordani. A munkásnak a gyártulaj-
donos vagy munkavezetője engedélye nélkül a tanoncokat használni 
nem szabad. 

28. A gépmunkások munkabére kezdő fizetésként 2 kor. 
60 fill; gépmunkásnak az tekintendő, aki legalább 2 évet gé-
pen dolgozott. A gépüzemű műhelyek egyéb (asztalos) munká-
saira a 2-ik, illetve 3-ik pontban fent megállapított munkabérek 
irányadók. 

VIII. Az egyezmény érvénye és megtartásának biztosítása 

29. Az egyezmény 1907 június 8-tól 1909 augusztus l-ig 
kölcsönösen kötelezőleg érvényes. 

Mindkét fél kötelezőleg elismeri, hogy ez idő alatt bérharc, 
bojkott vagy kizárás semmiféle alakban nem rendezhető. 

Az egyezményt kötő szervezetek kötelezettséget vállalnak 
nemcsak annak megtartására, de tagjaikkal is megtartatására; mind-
két fél külön-külön az esetleg egyezménytszegő és a munkarend-
védő bizottság határozatának is ellenszegülő taggal szemben, végső 
esetben, a kirekesztést is alkalmazza. 

30. Ezen egyezményes munka- és műhelyrend egy példá-
nya minden műhelyben kifüggesztendő. Egy példánya mindkét 
részről aláírva és hitelesítve a debreceni kereskedelmi és iparka-
mara levéltárában hivatalos letétként elhelyezésre benyújtandó. 

Debrecen, 1907 június hó 8-án. 
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Munkaviszony-szerződés 
köttetett 1907 július hó 21-én a lakatosmesterek és a lakatos-
segédek részéről kiküldött meghatalmazottakkal Szeged sz. kir. 

város iparhatósága előtt 

1. Munkaidő: 1908 január 1-éig napi 10 óra; 1908 január 
1-től kezdve napi 9'/s óra; déli 12 órától délutáni i|22 óráig a 
munka szünetel. 

2. A természetbeni ellátás minden formája mellőzendő. 
3. A minimum-bérek a következőleg állapíttatnak meg : 
a) egy éves segédnek óránkint 22 fillér; 
b) a 2—3 évesnek bezárólag, óránkint 24 fillér; 
c) a 3—5 , . , 3 0 fillér; 
d) előmunkásoknak, tekintet nélkül a velük együtt dolgozó 

segédek számára, óránkint 45 fillér; 
é) tűzi munkásoknak, akik a műkovácsolást is értik, óránkint 

45 fillér; 
f ) ráverő kovácsok a 2—5 éves lakatosokkal egyenlően fizet-

tetnek ; 
g) Azon segédek, kik eddig a minimális bért még nem 

kapták, bérük a fentebb meghatározott összegre feleme-
lendő; azon segédek, kik akár, a minimális akár ennél na-
gyobb bérösszeget élveznek (tíz) 10°|o béremelést kapnak. 

4. A megállapított fizetési módozatok 1907. évi augusztus 
hó 1-én lépnek életbe. 

5. A rendszeres túlórázás kerülendő; amennyiben azonban 
ez elkerülhető nem volna, úgy a rendes munkaidőn túli vagy 
előtti első két órára óránkint 30°);,, ezenfelüli és az esetleg ható-
ságilag engedélyezett vasárnapi munkaórákra 50% pótbér fizetendő. 

6. A város területéhez tartozó, de a vámsorompón és kör-
töltéseken kivül eső munkáknál 15% pótbér és oda-vissza utazási 
költség fizetendő. 

7. Vidéki munkáknál a helyszínén megfelelő lakás vagy 
lakbér, továbbá azon munkásoknak, akiknek órabére nem ha-
ladja meg a 34 íiliért, 60%, ezen órabéren felülieknek'pedig 40% 
fizetendő pótlék gyanánt, mely azonban csak a megérkezést követő 
naptól számítandó. Az utazási időre rendes órabér jár és az úti-
költséget a munkaadó viseli. 

8. A szegező elómunkásokkal külön megállapodás létesítendő. 
9. Május elsején a munka nem kötelező. 
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10. Munkaadó és munkás között netán felmerülő vitás ügyek-
ben 3—3 tagú békebíróság dönt az iparhatóság részéről kiküldött 
elnöklete alatt. 

11. A közösen kidolgozandó „Műhelyrend" iparhatósági 
láttamozás után valamennyi műhelyben kifüggesztendő. 

12. Az 1908. évi augusztus hó l-ig fennálló fizetések ezen 
időn túl óránkint 2—2 fillérrel javítandók. 

13. Jelen szerződésben megállapított fizetések 1907. évi 
augusztus hó 1-én veendik kezdetüket. 

14. Jelen szerződés 1909. évi augusztus hó l-ig érvényes, 
mely az iparhatóságnál hitelesítendő és a szerződő felek részéről 
ugyanott aláírandó. 

A szegedi szobafestő és mázoló munkások 
munkarend és árszabálya 

1. Munkaidő napi 9112 órában állapíttatik meg. A munkaidő 
kezdődik reggel 7 órakor és tart esti 6 óráig ; közben déli 12 órától 
»¡22 óráig szünet. 

2. Munkabér minimuma 4 osztályba osztatik: két éven 
aluli, két éven felüli, jobb munkások, önálló munkások. És pedig: 

a) a két éven aluli munkások napi bére 3 korona 20 fillér, 
esetleg 32 fillér órabér; 

b) a két éven felüli munkások napszáma 4 korona, esetleg 
40 fillér órabér; 

c) a jobb munkások napszáma 4 korona 60 fillér, esetleg 
46 fillér órabér; 

d) önálló munkások napszáma 5 korona 40 fillér, esetleg 
54 fillér órabér. 

Az esetben, ha a munkás az egész napot valamely oknál 
fogva meg nem dolgozhatja, a megdolgozott idő óraszám szerint 
fizetendő, vagy levonandó. 

3. Ha a munkás J|4 órát dolgozott, ezen »¡4 óra is fizetendő. 
4. Túlórázásnál reggeli 5—7-ig, esteli 6—8-ig átlag az összes 

munkásoknál óránkint 30 fillérrel magasabb órabér fizetendő. 
5. Éjjeli munkának tekintendő az esteli 8 órán túl dolgo-

zott idő, amely esetben az eltöltött munkaidő a napi munkabér 
kétszeresével fizetendő. 
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6. Vidéki munkáknak tekintendők azon munkák, melyek a 
vámházon kivül esnek. — A vidéken a munkaidő ugyanaz, mint 
a lejárt szerződés. 

Vidéken tartozik a munkaadó a munkásnak teljes kosztot 
és lakást adni, ellenesetben a napszám vagy órabéren felül 1 ko-
rona 20 fillér ellátási pótlékot fizetni. 

7. Homlokzat meszelés, mázolás felpácolásnál, az ablakok 
külső részének mázolása naponkint 80 fillér, esetleg óránkint 8 
fillérrel jobban díjazandó. (Földszintes ez munkára nem vonatkozik.) 
Amennyiben folyosó van, ennek udvari részét ezen pótlék nem 
illeti meg. 

8. A vidéki órapénz vagy napszám fizetése a városból való 
elindulási időtől kezdőcuk. Az utazási költség mindig a munka-
adót terheli. 

9. Vasár- és ünnepnapokon teljes munkaszünet van, kivéve 
a költözködési időszakot, melynél 14 napot előtte és 14 napot 
utána reggeli 7 órától délutáni 4 óráig, órának betartásával a 
teljes napibér fizetendő. Az esetben, ha vasár- és ünnepnap csak 
délig tart a munka, a munkabér 50°,o-al felemelendő. 

10. Május elseje teljes munkaszünet. 
11. Húsvét- és pünkösdöt megelőző napon a munka csak dél-

után 4 óráig tart, mely esetben a napszám teljességben fizetendő. 
12. Az akkordmunka teljesen eltöröltetik. 
13. A jelen mozgalomban való részvét vagy a szakszerve-

zeti tagság miatt senki el nem bocsátható és nem üldözhető és 
senki sem kényszeríthető, hogy a szakszervezetnek tagja legyen. 

14. A jelen szerződés két évi időtartamra állapíttatik meg, 
még pedig 1908 augusztus 1-től 1910 augusztus hó l-ig. 

15. Esetleg szakbeli nézeteltérések, illetve jelen szerződés-
ből kifolyó ügyek elbírálására úgy a segédek, mint a munkaadók 
részéről 3—3 rendes és 2—2 póttagú bizottság választatik meg, 
melynek elnöke az ipartestület kebeléből választható szakosztályi 
elnök, vagy ennek akadályoztatása esetében az alelnök ; egyenlő 
szavazatnál az elnök szavazata dönt. 

16. Munkábalépéskor a munkaközvetítő munkásigazolványa 
a munkaadónak átadandó. 

Ezen szerződés az iparhatóság előtt láttamozandó. 



190 Palócz László 

Munkarend és árszabály 
megállapíttatott a szegedi kárpitos-Iparban munkaadók és 

munkások között 1907 szeptember hó 19-én 

1. A munkaidő 1908 szeptember l-ig 9 és fél, azontúl 
napi 9 óra. 

2. Túlórázás rendkívüli esetekben nem korlátozható, ame-
lyért 3°'o magasabb díj fizetendő. 

3. Hetifizetés minimuma 18 korona. Ezen minimum újonnan 
felszabadult segédekre, csakis egy évi gyakorlat után alkalmazandó. 

4. Vidékre kiküldött munkások akár nappali, akár éjjeli uta-
zási ideje, mint a munkában töltött nappali idő számitandó és 
ugyanugy fizetendő. 

5. A kiérdemelt hetibér szombat este 6 órakor fizettetik ki 
minden levonás nélkül. Kisebb ünnepnapokon a munka délután 4 
óráig tart, míg húsvét és pünkösd másodnapján valamint kará-
csony napján csak déli 12 óráig. Ezen ünnepnapok teljes napnak 
vétetnek és fizettetnek. Az ünnepnapokon elmulasztott munkák 
pótlékdíj nélkül behozandók utánmunkákkal. 

6. Oly műhelyek kivételével, ahol a munka beszüntetése 
előtt az egyes munkások fizetésjavítást élveztek, ezek kivételével 
a többi segédek heti (két) 2 korona bérjavítást kapnak. 

7. Egészséges és világos műhely tartása kötelező. 
8. Május elseje munkaszüneti nap, melyre, ha ezen napon 

nem lesz dolgozva, fizetés nem követelhető. 
9. Feltétlen tisztességes bánásmód. 
10. A jelen mozgalomból kifolyólag 3 hónapon belül senki 

el nem bocsátható. 
11. Ezen munkarend és árszabály 1907. évi szeptember 1-én 

lép életbe és lejár 1909 szeptember 1-én. 
12. Tartozik a munkaadó ezen munkarend és árszabályt a 

műhelyben — látható helyen — kifüggeszteni. 
13. Tartozik a munkaadó vagy annak megbízottja a mun-

kásokkal a tisztesség hangján érintkezni és viszont a munkások is. 
14. Tartoznak a munkások szorgalmasan dolgozni és szak-

szerű munkát előállítani. 
15. A munkaadók a munkások felvételében szabadon ren-

delkeznek. A munkások tűrni kötelesek azon munkástársaikat is, 
kik nem tartoznak a szervezethez. 

16. Fizetési előleget senki sem kérhet és nem kaphat. 
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17. Felmondási idő nincs és jogában áll ugy a munkaadó-
nak, mint a munkásnak szombaton délben az elbocsátást, illetve ki-
lépést bejelenteni és este a munkakönyv kiadásával, illetve kiké-
résével a bérviszonyt teljesen megszüntetni. 

18. Magánmunkákat vállalni az ipartörvény értelmében tilos. 
19. Minden munkás és tanonc köteles tagja lenni a kerü-

leti betegsegélyző pénztárnak. 
20. Betegség esetén minden munkás és tanonc tartozik el-

maradását a munkaadónál bejelenteni, mert az igazolatlan elmaradást 
a munkaadó végleges kilépésnek is tekintheti. 

21. A munkások és tanoncok a teleptulajdonos vagy helyet-
tesének felügyelete alatt állanak, kinek rendelkezéseit pontosan 
teljesíteni tartoznak. 

22. A megállapított munkaidő pontosan betartandó és 
semmi körülmények között meg nem szakítható, valamint tilos 
társalgásokkal, vendégek fogadásával vagy más egyébbel a mun-
kát hátráltatni. 

23. A munkások és tanoncok egymás irányában tisztessé-
ges magatartást tartoznak tanúsítani. 

24. Esetleges panaszok a teleptulajdonos vagy helyette-
sének terjesztendők elő. 

25. A műhelyben dohányozni nem szabad. 
26. A telepre csak józan állapotban lévő munkások bocsát-

tatnak be. 
27. A munkaidő alatt tanoncokat kiküldeni semmiér sem 

szabad és nem szabad az ablakoknál bevenni vagy kiadni, vagy 
pedig jövedéket képező csempészárut a telepre hozatni. 

28. Minden munkásnak kötelessége arra ügyelni a szabás-
nál, hogy felesleges hulladékokat ne csináljon és hogy a reábízott 
anyagok el ne pazaroltassanak. 

29. A varrónők és tanoncokra nézve az eddigi szokások a 
mérvadók. 

30. Jelen műhelyrendet köteles minden munkás ismerni és 
elismerni, mert nem ismerése kifogást nem képezhet, megszegése 
pedig rögtöni elbocsátást von maga után. 

Szeged, 1907 augusztus 31. 
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Műhelyrend 
Mandel Zsigmond szegedi kocsigyártó telepén 

I. A munkaidő minden hétköznapon reggel 6 órától este 6 
óráig tart. Reggelizés fél 8 órától 8 óráig, ebédidő 12 órától 1 
óráig. Ünnepnapokon : karácsony, húsvét, pünkösd kivételével, reg-
gel 6 órától déli 12 óráig tart. Vasárnapok, Szent István napja, mint 
törvényes szünet tartatnak meg. A munka kezdése és végzése harang-
jelzéssel történik. 

II. Bérfizetés minden szombaton este 6 óra után történik. 
III. A felügyeleti jogot a munkaadó gyakorolja, ha azonban 

bármelyik műhelyben a munkaadó valamely munkást megbíz a 
felügyeleti joggal, úgy a segédek annak is kötelesek engedelmes-
kedni és annak utasítása szerint a munkát készíteni. 

IV. A műhelyben dohányozni, szeszes italt behozni vagy 
behozatni, igazolatlanul kimaradni, káromkodni vagy veszekedni 
szigorúan tilos. Aki ez ellen vét 1-szőr 50 fill., 2-szor 1 kor. 
pénzbüntetéssel sujtatik, 3-szor pedig azonnal elbocsátható. 

V. Felmondási idő az ipartörvényben előírt szabályok sze-
rint érvényes, kivételt képez a darabszámos munkás, aki min-
den elválalt munkájának elvégzése után azonnal kiléphet, úgy 
szintén a munkaadó által elbocsátható. 

VI. A kovácsműhelyben minden március 1-től, október l-ig 
tekintettel az iparnak gazdasági összeköttetésére, egy, a munkaadó 
által kijelölt segéd minden este külön órapénzért köteles 7 óráig 
a műhelyben maradni. De sürgős munka idején az összes segédek 
kötelesek külön órapénzért este 7 óráig dolgozni. Aki ez ellen 
vét, az 1-szőr 1 korona, 2-szor 2 korona pénzbüntetést fizet, 3-szor 
pedig azonnal elbocsátható. 

VII A befolyt büntetéspénz az árvaház és a vakok segélye-
zésére lesz adakozva. 

VIII. Ezen műhelyrend úgy a munkaadóra, mint a munká-
sokra kötelező. Egyebekben az ipartörvény szabályai érvényesek. 

Szeged, 1908. 
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Műhelyrend 
A hentes-iparág természeténél fogva a hentessegéd rendsze-

rint munkaadója házánál lakást és ellátást kap, minélfogva ő munka-
adója háznépéhez számíttatik. Ugyanazért minden hentessegéd 
szolgálatára és munkaadója házánál való magaviseletére nézve a 
következő házirendnek, illetve műhelyrendnek van feltétlenül alá-
vetve : 

1. A hentessegéd köteles a napi- és a munkarend tekinte-
tében általán véve a munkaadója házánál behozott házi szoká-
sokhoz alkalmazkodni. 

2. Tartozik nemcsak munkaadója, de annak az üzletben 
működő családtagjai, úgyszintén helyettese rendelkezéseinek is fel-
tétlenül engedelmeskedni. 

3. A segédnek a házban mindig józannak kell lennie és nem 
szabad a ház csendjét bármi módon sem megzavarnia. 

4. Munkaközben, valamint a műhelyekben, raktárakban és 
üzleti helyiségben a segédnek a dohányzás szigouan tilos, 

5. A segédnek csak vasár- és ünnepnap, a munka befejezése 
után, van kimenője, de akkor is legkésőbb éjjel 12 órakor otthon 
kell lennie. Kivételes kimenő végett a segéd köteles munkaadójánál 
jelentkezni és ennek engedélyét kikérni. 

6. Ha a segéd ezen rendelkezések bármelyikét megsértené ; 
ha továbbá a szakmát, melyre felfogadtatott, alaposan nem 

érti; 
ha a munkaadót szándékosan vagy hanyagságból vagy 

ügyetlenségből megkárosítja, avagy őt, családja tagját, vagy helyet-
tesét megsérti; 

ha a kellő szorgalmat nem tanúsítja: 
ha munkaadója vagy ennek helyettese rendelkezéseinek 

nem engedelmeskedik; 
ha bármily irányban hűtlenséget követ el; 
valamint az ipartörvény megfelelő szakaszaiban a segédnek 

felmondás nélkül való elbocsáttatására vonatkozólag felsorolt ese-
tekben, a segéd munkaadója által azonnal, felmondás vagy munka-
bér megtérítés nélkül, elbocsátható. 

7. A segéd által okozott kár esetében a munkaadónak zálog-
joga van, a segédnek nála lévő munkabérére, de köteles a munka-
adó iiy esetben a békéltető bizottságnál 14 nap alatt panaszt tenni. 

13 
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8. A kölcsönös felmondási idő iparának megkezdésével a 
segédre nézve 8 nap. Ezen idő letelte után a munkaadónak jogá-
ban áll a segédet minden kártérítési igény nélkül elbocsátani, viszont 
a segéd is annak letelte után minden kártérítési igény nélkül 
kiléphet a munkából. 

9. Ezen házi-, illetve műhelyrend az iparos műhelyében 
vagy üzleti helyiségében kifüggesztendő és a mai naptól kezdve 
minden hentesiparosra nézve pedig annak szolgálatba lépésétől 
fogva kötelező, miért is e műhelyrend nem tudásával senki sem 
véd ekezhetik. 

Szegeden, a szegedi húsvágók egyesületének 1909. évi szep-
tember hó 24-én tartott üléséből. 
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