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Szabó Péter Zsigmond

A  női m u n k a  
s za b á ly o z á s á n a k  fő b b  

cso m ó p o n tja i 
a X IX . század i Egyesült 

K irá ly s á g b a n , k itek in téssel 
M a g y a ro rs z á g ra

I. A nők munkaidejének alakulása 
a XIX. századi Egyesült Királyságban

1. Bevezetés

A z Egyesült Királyságnak az ipari forradalomban 
betöltött vezető szerepe több tényező együttes kö
vetkezménye. Bár a XVIII. század második felétől 

egész Európában -  így Franciaországban és Hollandiában 
is -  növekedett az ipari termelés volumene, köszönhetően 
a népességszám és az életszínvonal emelkedésének, vala-
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mint az új városok, utak és csatornák építésének, Anglia 
kiemelkedő fejlődése egyrészt a gyarmatokért folytatott 
harcban elfoglalt vezető helyével, másrészt a kontinensen 
uralkodó háborús állapotokkal (1789-es francia forrada
lom és a napóleoni háborúk) magyarázható.1

A gyárak és a gyáripar előretörése lényegében négy 
találmány megjelenésén alapult. James Hargreaves 
többorsós fonógépe, Richard Arkwright vízzel működ
tetett fonógépe, Samuel Crompton fonógépe -  mely a 
korábbi két technológiát ötvözte -  és Cartwright szö
vőgépe lehetővé tette, hogy az új gyártási folyamatok 
fokozatosan felváltották a régi módszereket.2 Ezek a ta
lálmányok ugyanakkor önmagukban nem forradalma
sították volna teljes mértékben a gazdasági-technikai 
fejlődést, de James Watt 1769-ben szabadalmaztatott 
gőzgépe és annak egy gyapjúüzemben való alkalmazá
sa 1785-ben -  mely évben Arkwright szabadalma lejárt 
-  már végleg megnyitotta az utat a gyáripar előretörése 
előtt.3

A gőzgép megjelenésével megnőtt a vasérc és a kő
szén iránti kereslet. Nagy-Britannia mindkét nyers
anyag terén jelentős készletekkel rendelkezett, melyek 
szállítását először a csatornák, majd a vasút biztosítot
ták. A vasút építése nagy hatással volt a vas- és gép
iparra, annak fejlődésére is.4

Az ipari forradalom tehát nem egy egyszeri esemény 
volt, hanem egy folyamat, melynek kezdetén a régi és 
az új mechanizmusok keveredtek egymással. A XIX.



században évről évre egyre több embert foglalkoztat
tak a gyárak és üzemek, 1833-tól egyre növekedett az 
állami felügyelet és szabályozás hatása, melyet a meg
maradt régi típusú műhelyek munkavállalói -  kezdet
ben -  joggal irigyelhettek.5

Az állami beavatkozás a korszakra általánosan jel
lemző szerződéses liberalizmus egyes következménye
inek visszaszorítása érdekében történt. A munkaadó és 
a munkavállaló közötti munkajogviszony kezdetben 
teljesen magánjogi formában jött létre, a szerződé
ses szabadság elve érvényesült a munkafeltételek és a 
munkabérek tekintetében is.6 A munkaerőigény egyet
len szabályozója a megállapodás korlátlansága lett, a 
szerződéses akarat szabad realizálására csak a munkál
tatónak volt meg a tényleges lehetősége, így a munka
szerződés lényegében a szerződéses liberalizmus ellen 
hatott.7 Mindezek folyományaként olyan nyomorúsá
gos viszonyok alakultak ki a munkavállalók között, 
melyek már a közjót is veszélyeztették, ennek követ
keztében hoztak munkásvédelmi törvényeket először 
Nagy-Britanniában, majd szinte egész Európában.8

Ezeknek a törvényeknek a megszületése előtt -  és 
gyakran még hatálybalépésük után is -  a gyárakban és 
az üzemekben a gyermekeket egész éjjel és nappal is 
váltásokban dolgoztatták, a parlamenti jelentésekből 
pedig kiderül, hogy volt olyan gyermek, akit akár na
ponta tízszer is megvertek. De a 18. életévüket betöltött 
férfiak és nők helyzete sem volt jobb, gyakran a fizikai

teljesítőképességük határáig alkalmazták őket, gyako
riak voltak a járványok és a testi torzulások, fejlődési 
rendellenességek.9

Jelen tanulmány első része a női munka szabályo
zásának főbb állomásait és annak fejlődését mutatja be 
az Egyesült Királyságban, sorra véve a legfontosabb 
jogszabályi rendelkezéseket, az ún. gyári törvények 
(Factory Acts) vonatkozásában. A második rész pedig 
rövid kitekintést nyújt a magyar helyzetre, két -  a XIX. 
század második felében született -  ipartörvényünkre 
fókuszálva.

_________Jog
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2. Napi munkaidő, étkezési szünetek 
és éjszakai munkavégzés

Elöljáróban fontos kiemelni, hogy a gyári törvények a 
18. életévüket betöltött és az ezen életkort meghaladott 
személyekként definiálták a nőket,11 és -  bizonyos mér
tékben -  külön szabályozás vonatkozott rájuk csakúgy, 
mint a gyermekmunkásokra. Meg kell jegyezni, hogy 
amennyiben a nők munkájának jogszabályi alapjairól 
beszélünk, úgy -  leginkább fogalmi szinten -  meg kell 
vizsgálnunk a 18 éven aluli gyári munkásokra vonat
kozó rendelkezéseket is, hiszen a két kategória szoros 
összefüggést mutat egymással.

A 18 éven aluli munkavállalókat általában két, élet
kor szerint felosztott csoportra -  gyermekekre és fiatal

Fonoda Manchesterben a XIX. század elején10
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személyekre -  bontották a gyári törvények, és e szerint 
differenciáltak. A gyermek a korszak jogszabályainak 
nagy részében irányadó meghatározás alapján a 13. 
életévét még be nem töltött alkalmazottakat jelentet
te, a fiatal személyeket pedig, mint 18. életévüket még 
be nem töltött, de 13. életévüket már betöltött munka
vállalókként definiálták,12 később ezt a 14. életévre 
emelték fel.13 Az előzőekben vázolt kategóriákon belül 
nem különítették el nemek szerint a munkásokat, így a 
női foglalkoztatottak egy -  nem a fenti törvényi meg
határozás szerinti -  része mindenképpen a gyárakban 
és üzemekben alkalmazott gyermekek közül került ki, 
azonban a rájuk vonatkozó részletes szabályozás és an
nak elemzése a gyermekmunka tárgykörébe tartozik. 
Ugyanakkor nem kerülhető meg az a tény sem, hogy a 
18. éven felüli nőkre vonatkozó rendelkezések -  mint 
azt az alábbiakban látni fogjuk -  általában egybeestek 
a fiatal személyekre irányadó normákkal.

2.1. A fordulópont: az 1844. évi gyári törvény 
(Factory Act of 1844)

A gyári törvények kezdetben elsősorban a gyermekek 
munkaidejét szabályozták, ebben a vonatkozásban el
sőként a pamutüzemekben és -gyárakban, valamint 
egyéb üzemekben és gyárakban alkalmazott tanoncok 
és egyéb személyek egészségének és moráljának meg
őrzéséről szóló 1802. évi jogszabályt (The Health and 
Morals o f Apprentices Act 1802: Act fo r  the preserva- 
tion o f  the health and morals ofapprentices and others, 
employed in cotton and other mills, and cotton and ot- 
herfactories) lehet említeni.14

1843-ban viszont az iparfelügyelők jelentései ráirá
nyították a figyelmet a nők rendkívüli munkaidejére a 
textilgyárakban is (a textilgyár fogalma alá lényegében 
olyan üzemeket soroltak -  bizonyos kivételekkel - , 
ahol gőznek, víznek vagy más mechanikai energiának 
kellett meghajtania a gépezeteket, kiegészítve bizonyos 
gyártási folyamatok leírásával15), mely gyakran reggel 
5 órától este 8 óra 30 percig terjedt, valamint napvi
lágra került azon szörnyű balesetek ténye is, melyek a 
gyárakban történtek, és amelyek vonatkozásában a nők 
különösen „veszélyeztetettek” voltak, tekintettel a ru
házatuk kialakítására, ami könnyedén beakadhatott a 
gépezetekbe (a gyári törvények munkavédelmi rendel
kezései nem képezik a tanulmány részét).16

Az 1844. évi, a gyárakban végzett munkával kap
csolatos törvények módosításáról szóló, meghatározott 
textilgyárakra vonatkozó törvény (Factory Act o f1844: 
Act to amend the laws relating to labour in factories) 
jelentőségét az adta, hogy a fentiekben már elemzett 
korcsoportba tartozó nőkre is kiterjesztette a fiatal sze
mélyek foglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket.17 
Ez azt jelentette, hogy lényegében a korábbi, az Egye
sült Királyságban található gyárakban és üzemekben 
alkalmazott gyermekek és fiatal személyek munkavég
zésének szabályozásáról szóló 1833. évi törvény által 
meghatározott normák érvényesültek a munkaidő vo- 
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natkozásában, mely alapján például nem volt jogszerű 
a textilgyárakban alkalmazott fiatal személyek számára 
a munkavégzés előírása este 8 óra 30 perc és reggel 5 
óra 30 perc között. A napi munkaidő a fenti üzemek
ben -  általában -  nem lehetett több 12 óránál, a heti 
munkaidő pedig 69 óránál18 (ebben az esetben nem ke
vesebb mint napi 1 és fél óra étkezési időt kellett bizto- 
sítani).19 Az 1844. évi gyári törvény alapján a nők részére 
szombaton délután 4 óra 30 perc után nem volt előírható 
a munkavégzés.20

Láthatjuk, hogy a gyárakban dolgozó nők munka
idejére a jogalkotás kezdetben nem fordított kellő fi
gyelmet, ez az állapot csaknem fél évszázadig tartott. 
Az 1844. évi gyári törvénnyel -  a kor viszonyaihoz 
képest -  kedvezőbb változások következtek be. A napi 
munkaidő maximumát a fiatal személyekéhez igazítot
ták, ez pedig a korábbi munkaidő-mennyiséghez képest 
akár több mint háromórás csökkenést is jelenthetett, 
mindezt pedig kötelezően kiadandó és tartamukban 
meghatározott étkezési szünetek egészítették ki.21 Ez
zel a nők a többi, 18 éven felüli munkáshoz képest jobb 
helyzetbe kerültek. Álláspontom szerint szintén jelen
tős az éjszakai munkavégzés tilalmazása is, ugyanis e 
rendelkezésig szinte semmi sem gátolta a gyárosokat 
az előírásában és rendszeres alkalmazásában, 1844-től 
viszont jogszabályellenes foglalkoztatásnak minősült, 
igaz, egyelőre csak a textilgyárak vonatkozásában.

2.2. Jogalkotási eredmények 
1844 és 1878 között

A napi munkaidő maximumára további kedvező változá
sok voltak jellemzőek a következő években, 1848. má
jus 1-jétől például tilos volt bármely nőt napi 10 óránál 
tovább dolgoztatni22 -  ez a korábbiakhoz képest két
órás csökkenést jelentett - ,  1850-ben pedig a szom
bati munkaidő módosítása következett be: a jogalkotó 
előírta, hogy délután 2 óra után nem lehet elrendelni 
a munkavégzést.23 Ugyanezen jogszabály az éjszakai 
munkavégzést is a női munkavállalók előnyére kor
látozta, ugyanis jogszabályellenesnek nyilvánította a 
reggel 6 óra előtti és az este 6 óra utáni foglalkoz- 
tatást.24

Az 1867. évi, a gyári törvények kiterjesztéséről szó
ló jogszabály (Factories Act Extension Act) jelentő
ségét az adta, hogy bizonyos mértékben kiterjesztette 
a már meglévő szabályozást további iparterületekre, 
például a nagyolvasztókra, rézüzemekre, vasgyárakra, 
a fémöntödékre, a dohány-, üveg- és papírgyárakra, 
betűnyomdákra, könyvkötészetekre is. A benne foglalt 
rendelkezések továbbá minden olyan egyéb helyiségre 
is vonatkoztak, ahol 50 vagy több főt foglalkoztattak 
bármely gyártási folyamat során.25 Ugyanakkor nem 
tartoztak a hatálya alá többek között az 1844. évi gyá
ri törvényben meghatározott textilüzemek.26 Az 1867. 
évi gyári törvény árnyoldalaként lehet említeni, hogy 
számos kivételt tartalmazott, például lehetővé tette a 
könyvkötő üzemekben a napi 14 órát meg nem haladó tar-
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tamú munkavégzés előírását a nők esetében, sajátos felté
telrendszer betartása mellett.27

Szintén 1867-ben lépett hatályba a műhelyekre vonat
kozó, a műhelyekben foglalkoztatott gyermekek, nők 
és fiatal személyek munkaidejének szabályozásáról 
szóló jogszabály is, mely alapján a nőket 24 órás pe
riódusokat alapul véve 12 óránál több ideig nem lehetett 
foglalkoztatni (reggel 5 és este 9 óra között). Az étkezési 
szünet tartama nem lehetett kevesebb 1 és fél óránál.28

A törvény alkalmazásában a műhely olyan helyisé
get vagy egyéb helyet jelentett, legyen az akár fedett 
vagy nyitott, ahol nők, gyermekek és fiatal személyek 
által végzett kézművesipari tevékenység zajlott, és oda 
a munkáltatójuk beléphetett, és irányítási jogot gyako
rolhatott.29

2.3. Az 1878. évi gyári törvény

Az 1878. évi, a gyárakra és a műhelyekre vonatkozó 
szabályozás egyesítéséről és módosításáról szóló tör
vény (Factory and Workshop Act 1878: Act to consolida- 
te and amend the law relating to factories and works- 
hops) lényegi változást nem hozott a napi munkaidő 
szabályozásában, jelentősége álláspontom szerint inkább 
abban áll, hogy -  mint azt a címe is mutatj a -  egybefoglal
ta a textilgyárakra, az egyéb iparági gyárakra és a műhe
lyekre vonatkozó, addig külön törvényekben megtalálható 
rendelkezéseket.30

A nőket a textilgyárakban reggel 6 és este 6 vagy reggel 
7 és este 7 óra között lehetett alkalmazni, ez legalább két
órás étkezési szünettel számolva31 átlagosan napi 10 óra 
munkával töltött időt jelentett.32

Szombaton vagy reggel 6 vagy 7 órakor kezdődhetett 
a munka, és a gyártási munkálatok -  az előző időpontok
tól és az étkezési szünetek tartamától is függően -  például 
vagy délután 1 órakor vagy 1 óra 30 perckor fejeződtek 
be.33 Látható, hogy a szombati munkavégzés tekintetében 
a törvény, ha minimális mértékben is, de kedvezőbb sza
bályokat alkalmaz a korábbi, délután 2 órás munkaidő-be
fejezéshez képest.

A nők a textilüzemektől eltérő gyárakban történő fog
lalkoztatására (és a fiatal személyek műhelyekben való al
kalmazására) a következő szabályok vonatkoztak: a nőket 
reggel 6 és este 6 vagy reggel 7 és este 7 óra között lehe
tett dolgoztatni. Szombaton vagy reggel 6 órakor vagy 7 
órakor kezdődhetett a munka, és délután 2 órakor véget 
kellett, hogy érjen. Mindennap nem kevesebb mint 1 és fél 
óra étkezési szünetet kellett biztosítani (így általában napi 
10 és fél órás volt a munkával töltött idő). Szombaton az 
étkezési idő nem kevesebb mint fél óra volt.34

A munkaidőre vonatkozó szabályozásban jelentős az 
a törvényi előírás, hogy a nők (gyermekek, fiatal szemé
lyek) részére -  bizonyos kivételekkel -  nem lehetett va
sárnapi munkavégzést előírni sem a gyárakban, sem a mű- 
helyekben.35

Ami a nők műhelyekben történő alkalmazását illeti, azt 
az alábbi rendelkezések határozták meg. Azokban a mű
helyekben, ahol gyermekeket és fiatal személyeket fog-

lalkoztattak, a nőkre azok a szabályok, alkalmazási felté
telek vonatkoztak, mint a fiatal személyekre.36 Azokban a 
műhelyekben viszont, melyek nem foglalkoztattak gyer
mekeket és fiatal személyeket, a nők számára a munkaidő
-  szombat kivételével -  reggel 6 órakor kezdődött, és este 
9 órakor ért véget. Szombaton a munkaidő reggel 6 órakor 
kezdődött és délután 4 órakor ért véget.37 Szombaton nem 
kevesebb mint 2 és fél óra, egyéb napokon nem kevesebb 
mint 4 és fél óra étkezési szünet (és a munkából való tá
volléti idő) járt.38

3. Túlmunka

A gyári törvények ismerték a túlmunka (rendkívüli 
munkaidő) intézményét is. Elrendelésére kezdetben a 
(vízzel működtetett) gépezetek leállása (baleset, vízhi
ány, víztöbblet) vagy részleges leállása (áradás, aszály) 
miatt kiesett munkaidő pótlása érdekében volt lehető
ség. Az 1844. évi gyári törvény alapján az első esetben 
a munkaidő napi 1 órával volt növelhető a törvényben 
előírt napi munkaidőhöz képest (kivéve szombaton),39 
a második esetben a leállást követő nap éjszakáján (ki
véve szombaton) kellett túlmunkát teljesíteni (szigorú 
időbeli korlátokhoz kötötten).40

A textiliparon kívüli üzemekben történő munkavég
zés állami szabályozásával kapott helyet az 1867. évi 
gyári törvényben a következő szabály: amennyiben a 
nagyolvasztókban, vasgyárakban, öntödékben és pa
pírgyárakban a munkafolyamat még nem fejeződött be 
abban az órában, melyben a munka befejezése elő volt 
írva, úgy jogszerű volt, ha a gyáros még 30 perccel to
vább dolgoztatta többek között a nőket.41

Az 1878. évi jogszabály számos rendelkezést tartal
mazott a túlmunka elrendelésével kapcsolatban. Ilyen 
volt például bizonyos szezonális tevékenységekkel, így 
a karácsonyi ajándékok készítésével foglalkozó üze
mek és műhelyek tekintetében az a szabály, mely alap
ján többek között a nőket -  bizonyos korlátok között
-  14 órán át is lehetett dolgoztatni (fontos megjegyezni, 
hogy a jogszabály e szakaszában található túlmunkát a 
későbbiekben, az 1895-ös, a gyárakra és műhelyekre 
vonatkozó szabályozás módosításáról szóló törvény a 
nők vonatkozásában korlátozta).42

Kifejezetten csak a nőkre volt alkalmazható az az -  
egyes gyorsan romló készítményeket előállító létesít
ményekre vonatkozó -  előírás, mely szerint 14 órán át 
is (reggel 6 és este 8 óra között vagy reggel 7 és este 9 
óra között) lehetett őket foglalkoztatni. Ebben az eset
ben nem kevesebb mint 2 óra étkezési idő kellett bizto
sítani, és 5 napnál tovább nem lehetett így foglalkoztat
ni nőket egyhetes periódust alapul véve, és 96 napnál 
tovább sem 12 hónapos periódust alapul véve.43

Megállapítható, hogy a gyári törvényekben kezdet
ben leginkább a vízzel működtetett textilüzemek vo
natkozásában alkalmazták a túlmunka intézményét, a 
gépezetek leállása folytán elveszett munkaidő pótlása 
érdekében. Mikor a fiatal személyekre vonatkozó sza
bályozást a nőkre is kiterjesztették, a túlmunka fiatal

7 1



Jog
törtsneli szemle' — f

személyeket érintő rendelkezései az ő vonatkozásuk
ban is érvényesültek. Ezen normák a korszakban ál
talánosnak mondhatóak, legfeljebb szigorúbb keretek 
közé szorította alkalmazásukat a jogalkotó. A textil
iparon kívüli gyárakra, illetve a műhelyekre vonatko
zó szabályozás megjelenésével a túlmunka szabályai 
is differenciálódtak, annak mértéke gyár- és műhely
típusonként eltérő lehetett, azaz nemcsak valamilyen, 
általában a munkáltatón kívüli okból történt munka
idő-kiesés esetén, hanem például az iparág jellegéből, 
az áruk jellemzőiből (szezonalitás, gyorsan romló élel
miszerek) kifolyóan is elrendelhető volt.

4. Szabadság és munkaszüneti napok

A brit jogszabályok már a XIX. század elejétől a félnapi 
szabadságok -  úgynevezett half holidays -  rendszerét 
alkalmazták, kiegészítve ezt általában karácsony nap
jával és nagypéntekkel.44 Az ilyen módon kialakított 
struktúra a korszak fo
lyamán csekély változá
son ment keresztül.

Az 1878. évi gyári 
törvény alapján a gyá
rak, illetve műhelyek fő
szabály szerint az alábbi 
szabadnapokat -  munka
szüneti napokat -  kellett, 
hogy biztosítsák nők ré
szére:

a) karácsony napján 
az egész napot és nagy
péntek napját (vagy az 
1875. évi, a munkaszü
neti napok kitelj eszté- 
séről szóló törvényben 
meghatározott bárme
lyik következő munka
szüneti napot) és ezt ki
egészítve

b) nyolc félnapi sza
badságot minden évben 
vagy bármelyik két fél
napi szabadság helyett 
egy egész napi szabad
ságot (és ennek legalább 
felét március 15. és ok
tóber 1. között kellett 
kiadni),45 valamint elő
írták, hogy

c) egy fél szabadnap
nak a nők napi munka
idejének legalább felét ki kellett tennie (szombat kivé- 
telével).46

Jelentős újításként az 1891. évi gyári törvény előírta, 
hogy tilos a nőket a szülés utáni négy héten belül dolgoz
tatni a gyárakban és műhelyekben (amennyiben persze a 
munkáltatónak tudomása volt a szülés tényéről).47
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II. A női munka szabályozásának 
alakulása a XIX. századi 
Magyarországon

1. Bevezetés

A XIX. század első harmadában a még fennálló feudális 
gazdasági viszonyok Magyarországon az árutermelés gát
jává váltak (robot, úrbéri szolgáltatások), ez elsősorban a 
kis- és középnemességet érintette, akik a polgári nemzeti 
törekvések hordozójává váltak.49

Az ipari fejlődés lassú voltának egy másik oka a céh
rendszerben keresendő, melynek elmaradott volt a techni
kája, és a céhen belüli munkamegosztás is fejletlen volt, a 
céhes iparos ösztönösen, mechanikusan végezte a terme
lési folyamatot50

Magyarország leginkább agrárországnak volt tekint
hető, a lakosság mintegy 75-80%-a a mezőgazdaságból 
élt. 1870-ben még csak az összlakosság 5,7%-a dolgozott

nem mezőgazdasági szek
torokban -  az Egyesült 
Királyságban ez az arány 
28,5% volt.51 A gazdaság 
fejlettsége nem érte el azt 
a szintet sem, amellyel a 
nyugat-európai országok 
az ipari forradalom útjá
ra léptek. Az előzőekben 
leírtak nem jelentik szük
ségképpen azt, hogy az 
ország gazdaságilag stag
nált volna, hiszen a mo
dernizáció már a század 
első felében is kezdetét 
vette, az 1848-as forrada
lom például felszámolta 
a feudális-rendi struktú
rát,52 sőt már az 1840- 
es évek elején születtek 
olyan jogszabályok, me
lyek előremozdították 
a gazdaságot, többek 
között a „gyárok jogvi
szonyairól” szóló 1840. 
évi XVII. törvénycikket 
és a kereskedőkről szóló 
1840. évi XVI. törvény
cikket is ekkor fogadták 
el, ezek nagy része euró
pai színvonalúnak volt 
tekinthető.53

A magyar ipari for
radalom egy lépésről lépésre haladó folyamat volt, 
melyben a vasutak építése, a nyersvas-termelés és a 
szénbányászat összefüggése volt az egyik fő ténye
ző. Magyarországon a gazdaság bővülésének üteme 
folyamatosan növekedett.54 A kiegyezés utáni politi
kai stabilitás hatással volt az ipari fejlődésre, a gépe-
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sítése mértéke emelkedett, előbb a gőzgépek, majd 
a század végén már a belső égésű motorok is meg
jelentek.55

2. A női munka szabályozása a XIX. századi 
ipartörvényekben

A „gyárok jogviszonyairól” szóló 1840. évi XVII. 
törvénycikk nem tesz említést a 18. életévüket betöl
tött nők foglalkoztatásáról, munkaidejéről, szemben a 
gyermekkornak munkaidejével.

Az 1872. évi VIII. törvénycikk, az ipartörvény „csu
pán” annyit mond, hogy a műhelyekben munkarendet 
kell kifüggeszteni, melynek tartalmaznia kell többek 
között a dolgozó személyzet osztályzatait és foglal
kozását, jelesül a nők és gyermekek alkalmazásának 
módozatát, tekintettel azok testi erejére és ez utóbbiak 
iskolai kötelezettségére.

A törvény a gyári munkások tekintetében -  nemre 
való tekintet nélkül -  előírta, hogy részükre délelőtt 
és délután fél óra, délben pedig egy órai „szünidőt” 
kell kiadni, azokban a gyárakban pedig, melyekben a 
munka éjjel-nappal folyt, a gyáros az éjjeli munkára

alkalmazott munkások kellő felváltásáról volt köte
les gondoskodni. A nappali munkát reggel 5 óra előtt 
megkezdeni és esti 9 órán túlra kiterjeszteni nem sza
badott.

Az 1884. évi XVII. törvénycikk, az ipartörvény 
megismételte a fenti rendelkezéseket, valamint egy 
új szabályt is tartalmazott: „ nők szülés után négy hé
tig szerződésileg kötelezett munkájuk teljesítése alól a 
szerződés megszünése nélkülfelmentvék” (116. §).

A vasárnapi munkavégzés tilalmára példaként em
líthető a korszakból az ipari munkának vasárnapi szü
neteléséről szóló 1891. évi XIII. törvénycikk, mely 
-  bizonyos korlátok között és kivételekkel -  tiltja a va
sárnapi munkavégzést, valamint munkaszüneti napnak 
nyilvánítja Szent István király napját is (1-2. §).

III. Összegzés

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az Egyesült Király
ságban a női munka a XIX. század nagy részében rész
letes szabályozás alá esett. A legfontosabb jogszabályok 
áttekintése után megállapítható, hogy a 18. életévüket 
be nem töltött munkavállalók, a gyermekek (kezdet-
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ben csak a tanoncok) és fiatal személyek munkavégzé
sét -  nemre való tekintet nélkül -  már a század elején 
szabályozták, ugyanakkor a 18. életévüket betöltött nők 
vonatkozásában lényegében csak a korszak derekától 
kezdve tartalmaztak jogilag igazán releváns -  számukra 
a többi, velük egy korcsoportba tartozó alkalmazotthoz 
képest kedvezőbb munkafeltételeket biztosítani kívánó 
és őket különálló foglalkoztatási osztályként kezelő -  
rendelkezéseket a gyári törvények.

A nők napi munkaidejének maximumára általános
ságban egy csökkenő tendencia ajellemző a korszak fo
lyamán (először a textilgyárakban, majd folyamatosan 
bővülő körben a textilgyáraktól különböző üzemekben 
is); az étkezési szünetek, mind tartamuk, mind pedig ki
adásuk rendje részletes szabályozás alá esett. Az éjszakai 
munkát és -  a század második felében -  a vasárnapi 
munkavégzés elrendelését általában kifejezetten tiltot
ta (korlátozta) a jogalkotó. A szabadságok kiadásának

rendjére és a túlmunka elrendelésére vonatkozó nor
mák már szintén fellelhetőek a gyári törvényekben.

A magyar ipari törvények nem tartalmaztak a -  18 
éven felüli -  nők munkaidejére vonatkozó részletes 
szabályozást, inkább a gyári munkások munkaviszo
nya tekintetében lelhetünk fel sporadikus szabályokat. 
Abban, hogy a női munka szabályozása a XIX. szá
zadban nem kapott hangsúlyt -  a jelen tanulmány által 
tárgyalt -  ipari törvényeinkben, nagy szerepe lehetett 
például annak is, hogy az iparfejlődés kezdeti szaka
szának ágazati szerkezete nem kedvezett a nők foglal
koztatásának (például szakmunkaigényes nehézipar 
és szezonális jellegű ágazatok), így a női munkaerő 
iránti kereslet csak a századfordulón emelkedett lé- 
nyegesen.57 Álláspontom szerint jelentős eredmény 
viszont a tárgyalt témakörben, hogy a nőket mente
sítették a munkavégzés alól a szülést követő négy hét 
tartamáig.

Szabó, Péter Zsigmond

Die wichtigsten Knotenpunkte der Regelung der Frauenarbeit im 19. Jahrhundert im Vereinigten Königreich, 
mit Hinblick auf Ungarn (Zusammenfassung)
Im Aufsatz werden die wichtigsten Knotenpunkte der 
Regelung der Frauenarbeit im 19. Jahrhundert im Verei
nigten Königreich durch die Analyse der Fabrikgesetze 
vorgestellt. Die Einführung stellt kurz die allgemeine Si- 
tuation des Arbeitsrechts in dem genannten Zeitabschnitt 
dar (ob es selbstandiger Rechtszweig ist oder unter den 
Rahmen des Privatrechts existiert), bzw. analysiert die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstande (Wir- 
kung der industriellen Revolution, Arbeitsumstande und 
Arbeitsbedingungen vor der Geburt der Fabrikgesetze, die 
ersten Schritte der sich auf die Verbesserung der Lage der 
Arbeitnehmer richtenden Gesetzgebung), die zur Geburt 
der Fabrikgesetzgebung führten.
Die nachsten Teile analysieren die diesbezüglichen Be- 
stimmungen der wichtigeren Fabrikgesetze des Vereinig- 
ten Königreichs, und in dessen Rahmen kommt es zur

Definition der Frauenarbeit und zu ihrer Abgrenzung von 
der Kinderarbeit. Nach der Vorstellung der taglichen Ar- 
beitszeit, der Mahlzeitpausen und der Arbeitsverrichtung 
in der Nacht werden Urlaub und Überstunden behandelt. 
Auch solche Themen, wie der Verbot der Arbeitsverrich- 
tung am Sonntag oder die Wurzeln der Beurlaubung we- 
gen Schwangerschaft verarbeitet werden.
Der Aufsatz strebt sich zu beweisen, dass für das Maximum 
der taglichen Arbeitszeit der Frauen im Allgemeinen eine 
sinkende Tendenz im Laufe der Zeitperiode charakteristisch 
ist (zuerst in den Textilfabriken, dann von Schritt zu Schritt 
auch in anderen Fabriken); der Aufsatz versucht auherdem 
zu beweisen, dass auch bezüglich der anderen behandelten 
Themenkreise meistens günstige Veranderungen in der ge- 
prüften Zeitperiode eingetroffen sind. Der Aufsatz beschaf- 
tigt sich auch mit den ungarischen Industriegesetzen.
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