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Dr. Márkus László

A XIX. század harmadik harmadában hazánkban befeje
ződött a jobbágyság megszűnését követő birtokrendezés, s ez
zel egyidejűleg tisztázódott az erdők tulajdona is. A kapita
lista termei ési viszonyoknak megfelelően átalakult az ipari 
és agrárgazdasági termelési a közlekedési illetve szállitási 
viszonyok a vasútépítések következtében megjavultak. Hatalmas 
méret'1* épitkezések indultak meg. Mindez az erdők soha nem lá
tott pusztitását "eredményezte11. A tőkeszegény, az erdő va
lódi értékét és a piaci viszonyodat nem ismerő, új és régi 
erdőtulajdonosok lábon, legtöbbször értéken aluli összegért 
adták el erdeik fáját a gombamódra szaporodó élelmes vállal
kozóknak. A nagyarányú fakitermelések a helyi lakossággal il
letve munkaerővel már nem voltak megoldhatók. Megindult a fa
vágók messze vidéki munkára való "szervezése11.

A toborzók - nem egy esetben - a valóságnak meg nem 
felelő körülményi közlésével, felelőtlen Ígéretekkel csábí
tották messze idegenbe az erdei munkásokat. A helyszínre ér
kezés után derült csak ki a rászedés. Az erdei munkások mai 
szemel hihetetlennek tűnő kizsákmányolása és becsapása olyan 
méreteket öltött, hogy a törvényes szabályozás nem volt elke
rülhető •

A korabeli Erdészeti Lapokban olvashatjuk, hogy a vo
natkozó törvényjavaslatot előzetesen egy értekezlet tárgyal
ta meg, amelyen számos erdőgazda vett r é s z t . A  törvény- 
tervezet készitőit az'a felfogás vezette, "hogy a felek 
szerződési szabadságának bigfrositása mellett a törvényhozás
nak nemcsak jósa, de hivatása is parancsoló vagy tiltó ren
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delkezést felállítani ott, ahol az egyik fél a másik féllel
szemben a visszaélés útjára léphet, nemcsak azért, [hogy. az
egyes felek jogos, érdekét megoltalmazza, hanem azért is, mert
a munkás- visszaélése a termelésnek lehet megbénitója, a munkar
adó visszaélése pedig a társadalmi és gazdasági fejlődés össz-

/2/hangjának megzavarására, nyújt anyagot." ' '

A törvényjavaslat a foldmiveiés- és az igazságügyi 
parlamenti bizottság véleménvezése után került a képviselőház 
elé, ahol azt vita nélkül elfogadtak7 *' ., "Az erdömunkások- 
ról" szóló 1900. évi 27* te. 1900. évi december hó 14-én nyert 
szentesítést, és a következő év május 1-én lépett érvénybe'-^.

A mezőgazdasági munkások jogviszonyáról alkotott ko
rábbi törvény és az erdei munkásokról szóló céljában, felépí
tésében és megoldási módjaiban nagy megegyezést mutat. Az er
dőmunkásokról szóló törvény és annak végrehajt*ási utasítása 
ismételten hivatkozik a mezőgazdasági munkásokról szólóra. 
Egyes esetekben pl. a munkás-szervezkedés megtiltására és 
megtorlására azonos intézkedést ir elő.^/

A törvény szerint annak, aki fakitermelésnél, az er
dei termékek szállításánál és az azzal kapcsolatos munkála
toknál, valamint az erdőgazdaság egyéb munkálatainál munka 
teljesítésére mint munkás vagy napszámos szerződött, munkás- 
' igazolvánnyal kellett rendelkeznie. A törvény olyan kisbirto
kosra * nem vonatkozott, aki csak átmenetileg vállalt erdei 
munkát. Munkásigazolványt a 14 évet betöltött kiskorú is kap
hatott állandó lakhelyének községi elöljáróságától, ha saját 
fenntartásáról gondoskodott. Munkásigazolvánnyal nem rendel
kezők szerződésileg, biztosított jogaikat a közigazgatási ha
tóság előtt nem érvényesíthették.

A szerződés feltételeinek megállapítása szabad egyez
kedés tárgya volt. A törvénnyel ellenkező megállapodások azon
ban érvénytelenek voltak. Az Írásos szerződést egy hatósági, 
vagy két egyéb tanúnak is alá kellett irni annak igazolására, 
hogy a szerződést a munkások előtt felolvasták, anyanyelvü
kön megmagyarázták és azok azt elfogadták. A szerződésben ki 
kellett térni:



- a munka nemének, időtartamának és mennyiségének megjelölé
sére;

- a 'munkabérre;
- a- munkások szállításának költségeire, az el ólegekre, a 
szerszámokra, az e1 szállásolásra- a tüzelőanyagra és az 
.ivóvíz szállításra.

Ha a munkások nem közös múnkatéren, közösen teljesí
tendő* munkára vállalkoznak, egyetemleges kötelezettséget nem 
volt szabad megállapítani.

A visszaélések megakadályozása érdekében intézkedett 
a törvény úgy. hogy az idegein törvényhatóság területén vég
zendő munkára toborzó vállalkozónak illetve megbízottjának 
a községi elöljáróságon jelentkezni kellett. Kihágást köve
tett el, aki a munkástól szerződtetéséért anyagi előnyöket 
kötött ki, vagy ilyeneket elfogadott. Megbüntették azt a to- 
borzót, aki a munka minősége, a bérfeltételek, a kereseti vi
szonyok fe1 61 a valóságnak meg nem felelőt közölt, és alapta
lan ígéretekkel szándékosan megtévesztette a munkásokat. Bün
tetés alá esett a már leszerződött munkások elcsábitója is.

Ha a munka elemi csapás vagy egyéb akadály /árviz, 
széldöntés, tűz, hófúvás stb./ miatt egyhuzamban 3 napon át 
nem volt megkezdhető illetve folytatható, a munkások, ameny- 
nyiben munkabérüket nem egy bizonyos meghatározott,, összegben 
állapították meg, az előleg illetve a kölcsön megtérítésének 
vagy biztosításának kötelezettsége mellett a szerződéstől el- 
áJLlhattak. Ez esetben az odaszállitási költségek megtéríté
sére a munkások nem voltak kötelezhetők.

A törvény a csalásoknak és a megkárosításoknak akart 
határt szabni, amikor a munka mennyiségének, mérésének és a 
munkabérek kiszámításának módjáról intézkedett. A munka meny
nyi? égének megállapításakor illetve méréáekor a niteles mér
tékeket és eszközöket, valamint - egyéb megegyezés hiján - 
az állami erdők kezelésénél fennálló szabályokat kellett al
kalmazni. A felmért teljesítmény után a munkabért fillér pon
tossággal kellett elszámolni és fizetni. A kerekítés ugyanis
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sokszor egy, esetleg másfél ,napi munkabér elvesztésével is 
sújthatta a munkást. A munkaadó a munkások által okozott kár 
értéke erejéig a munkabért visszatarthatta.

Rengeteg visszaélés volt abból, hogy egyes vállalko
zók általában silány minőségű, sokszor romlott, emellett mé
regdrágán felszámolt áruval fizettek. Éppen ezért a-törvény 
úgy- intézkedett, hogy tilos a munkások bérét szeszes italok
kal vagy árucikkekkel egészben vagy részben megváltani, és a 
munkaadónál vagy az általa kijelölt helyen való vásárlásra 
kötelezni.

Sok anomália volt a munkás kantinok üzemeltetése ko
rul is. A törvény ezért elrendelte, hogy a munkások élelme
zésére létesült kantinok tulajdonosai az ételek és italok ár
jegyzékét az üzlet megindulása előtt* azután pedig havonként 
a hatóságnak mutassák be. Ha visszaéléseket követtek el, ên
gedélyüket bevontak. Azt a vállalkozót, akit két éven telül 
két izben a munkások megkárosítása miatt jogerősen elitéltek 
a közületi mimkavállalásból kizárták.

A munkaadó jogosult volt a szerződés felbontására,

- ha a munkaadót a munkás tettleg bántalmazta vagy vagyona 
ellen büntetendő cselekményt követett el, vagy 'ilyet meg
kísérelt;

- ha előnyök biztosítása érdekében a munkástársait sztrájk
ra szervezte,, ilyen célú összejövetelekre helyiséget áten
gedett vagy ilyeneken résztvett;

- ha a sztrájkoló munkásokat nyilvánosan fel dics érte, vagy 
azok számára adományt gyűjtött;

- ha betegség miatt munkaképtelenné vált;
- általában, ha a szerződés kötelezettségének teljesítését 

megtagadta.

A munkás a szerződés felbontására jogosult volt:

- ha a munkaadó vagy megbízottja tettleg bántalmazta, vagyona 
ellen irányuló büntetendő cselekményt követett el, vagy
ilyent kísérelt meg;
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- he, betegsége miatt munkaképt elenné vált;
- ha katonai szolgálatra behívták;
- ha a munkaadó vele szemben a szerződés megállapodásait vagy 

a törvény rendelkezéseit nem tartotta meg.

A szerződés felbontása esetében a munkásnak a jogos 
levonások mellett csak a ténylegesen megjáró munkabért kel
lett kifizetni.- Ha a munkaadó egy vagy több munkással szem
ben a szerződést felbontotta, ez a többi munkást nem jogosí
totta fel a szerződés felbontására. Az egyes, munkásokkal szén 
ben érvényesíthető bontó okok sen^ adtak lehetőséget a munkai
adénak arra. hogy a szerződést a többi munkással szemben is 
'felbontsa*

A törvénv külön íe.iezete intézkedett a napszámosokról, 
'akiknek munkí-Jiapja "napfelkeltétől napnyugtáig számit tátik, 
mely időre a napszámosoknak délben egy egész órai, április 
15-töl szeptember Jo-ig pedig reggel és délután is egy-egy 
félórái szünidő számittatik.11 A napszámosoknak a munka tarta
ma - ha más megállapodás nem volt - egy napi arankára terjedt.
Ha a napszámos a meghatározott időben nem jelent meg, vagy a 
munkát abbahegyva igazolatlanul távozott, va munkaadó kérésére 
előzetes tárgyalás nélkül hátósagilag kivezették-. Ka ezután 
sem kezdte meg illetve folytatta a munkát, pénzbüntetésre Ítél
ték. Látji’k, hosy a törvény minden körülmények között biztosí
tani akarta a munkaerőt, és e~ért nem riadt vissza még a kar
hatalom alkalmazásától sem. Ezzel a szokott jobbágyok visz- 
szaszállitasára emlékeztető feudális eljárást" elevenítette 
'fel, éppen ezért "rabszolga-törvényM-nek nevezte el a munkás
ság ezt a rendelkezést.

A törvény külön fe.iezetbe .foglalta össze a büntető 
határozatokat, amelyekről az előzőekben részletesen volt szó. 
Általában a törvény rendelkezéseinek figyelmen kivül hagyása ki
hágásnak minősült és rövid idejű elzárással és pénzbüntetéssel) 
sújtottá az elitéltet. Ha a szerződést vagy a törvényt a mun
kaadó intézkedésre jogosult megbízottja szegte .meg, a bünte
tést a megbízottal szemben alkalmazták. Ka a munkás a kisza
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bott pénzbüntetést 48 óra alatt le nem fizette, a megállapí
tott szabadságvesztési büntetés azonnal végrehajtható volt*

A törvényben megállapított kihágások és kisebb bérkö
vetelések ügyében a* közigazgatási hatóság által hozott két,- 
érdemben egybehangzó határozat ellen fellebbezésnek volt he
lye* A sértett altkor sem fellebbezhetett, ha a másodfokú ha
tóság az elsőfokú hatóság tál kiszabott büntetést súlyosbí
totta; valamint a vádlott sem fellebbezhetett, ha a másodfo
kú hatóság a büntetését enyhítette. A közigazgatási hatóság 
elé tartozó ügyek uinden fokozaton'soronkívüliséget élveztek.

Az Erdészeti Lapok 19ol. évi 1. száma teljes egészé- 
/n /ben leközölte a törvényt7 <r • Ugyanezen számban, név nélkül

"Az erdőmunkásokróln -címmel olvashatjuk a törvény értékeiéig /
sét' . A közlemény megállapítja, hogy a törvényre szükség 
volt, mert Maki az utolsó lo-15 évben erdei munkásokat nagyobb 
számban alkalmazott,^nem egy esetben sajnos tapasztalhatta, 
hogy még olyan vidékekén is, ahol nemrég a munkaadó és a mun
kás között még tel jesen patriarchalis viszony állott fenn, ez 
a viszony megzavarodott és sok munkás az elvállalt munka ott- 
hagyásáv&l másfelé szegődött, vagy más úton-módon akasztot
ta meg az erdei üzem rendes menetét a munkaadó kisebb-nagyobb 
káréira.11

‘•Másrészről azonban •••• a munkások érdeke is sürgő
sen megkívánta a szóbanforgó törvény létrejöttét A mun
kások elég gyakran, különféle úton-módon kizsákmányoltattak, 
ami nem*is volt mindig nehéz 'feladat11, helyenként talán rész
ben ebben a körülményben kereshető a nép elszegényedése és 
-a kivándorlási hájlamának megnövekedése. A kincstári birto
kokon, ahol az élelmiszer raktárak f elállításával, a társlá
dák reformálásával és egyéb eszközökkel az állam a nép segít
ségére sietett, természetszerűen nem fajultak el a viszonyok 
annyira.

A törvény egyes rendelkezéseinek ismertetése után az
zal folytatja, hogy "őszintén óhajtjuk, hogy az erdőciunk ás ok
ról szóló törvény olyan rendezett viszonyok útját egyengesse,
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amelyek között az un. munkáskérdés - az erdőgazdaságtól távol 
tartassák.11

Visszaemlékezésünkben feldolgoztuk a vonatkozó tör
vényeket, azok parlamenti tárgyal.o dokumentumait, a 
rendeleteke.t, és az Erdészeti Lap oki: található Sudósit ásó
kat, reagálásokat. A teljés képhez tartozik még az egykori 
sajtóvisszhang felderítése is. Ez már folyamatban van.

JEGYZETEK

1. Az első tudósítást az erdei munkások jogviszonyainak sza
bályozásáról az Erdészeti Lapok 1900. évi áprilisi számá
ban találjuk me^ /374-« old./: "Ezt a törvényjavaslatot, 
amelyet dr. Daranyi Ignác földmivelésügyi miniszter "úr az 
1900. évi állami költségvetés alkalmával a Képviselőház
ban is bejelentett, április hó ’9-én egy értekezlet tár
gyalta, amelyen számos erdőgazda vett részt. Mihelyt a 
.iavaslat nyilvánosságra kerül, bővebben fogjuk ismertet
ni."

2. Indokolás "Az erdőmunkásokról" szóló törvényjavaslathoz. 
Képvh. iromány. 1896-19ol. XXIX. kötet 176-179*
Melléklet S4ő számú irományhoz.

5* A földmivelésügyi bizottság jelentése "Az erdőmunkáusokról" 
szóló törvényjavaslat tárgyában.
Képvh. iromány 1896-19ol. XXIX. kötet 234-.o. 9o3* szám.
A javaslatot a bizottság általánosságban elfogadta, csu
pán néhány, a lényeget nem érintő módosítást javasolt.
A javaslat 19oo. május 23-án kelt.
A földmivelésügyi bizottság elnöke Dr. Bedő Albert, állam
titkár, országos főerdőmester volt.t 

4., Az igazságügyi bizottság jelentése !fAz erdőmunkásokról" 
szóló, törvényjavaslatról.
Képvh. iromány 1896-19ol. XXIX. kötet 235*0.
1-ső melléklet a 9o3 számú irományhoz. Az igazságügyi bi
zottság a javaslatot általánosságban elfogadásra ajánlot
ta, lényeges módosítást nem tartalmazott. 19oo. okt. 18- 
án kelt.

5» A parlamenti tárgyalása a törvénynek 19oo. október 22-én 
volt. A törvény javaslat a földmivelésügyi és az igazság
ügyi bizottság véleményezése után került a parlament elé, 
ahol általánosságban elfogadták. ^Csupán Rcszival Trencsé- 
nyi képviselő javasolt néhány egészen jelentéktelen sti- 
láris módosítást.
Képvh. napló, 1896-19ol. XXX. kötet 129-I3o. old.
Az Erdészeti Lapok novemberi számában /llo5* old./ négyso
ros hir volt arról, hogy a törvényjavaslatot a Képviselő
ház letárgyalta.



Az 19oc. évi XXVIII* tc-et az "Országos Tervénytár”-csn 
19oo. dec^ 20-án. hirdették ki*

’6. 1^98* évi ±1. te* a munkaadók és a mezőgazdasági munkások 
közötti jogviszonyok szabályozásáról. A földmivelésügyi 
m.kir miniszter 1898. évi 2ooo éln. számú rendelete.
Magyar Rendeletek Tára. 1898. I. 299-363*old.

7* Erdészeti Lapok. 19ol. I. füzet 42-35* old. Erdészeti Ren- ; 
deletek Tára 19oo. évi XXViII. törvénycikk az erdömunkások-i; 
ról.

8* Erdészeti Lapok. 19ol. I. füzet /22-24. old./* Az erdomun- 
kásokról.
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