
létükből kiemelve csakhamar oly állapot közt lelnék magukat, mely a mostanihoz 
úgy állna, min t májusi reg decemberi esthez, s mely ekképp a mostaninál módnélkül 
kellemesebb és hasznosabb is." 

Fejtegetései kezdetén megállapí t ja : ő is t isztában van azzal, miszerint fontosabb 
teendő is volna hazánkban mint a balatoni gőzhajózás megindítása, de mi már úgyis 
sokat kezdtünk soron kívül, kezdtük a másodikkal, mely maga után vonta az elsőt. 
A nemes ember is előbb fizetett a Lánchídon és csak azután mondták ki a kivál tsá-
gok eltörlését. A gőzhajó feltétlenül kell a Balatonra a közlekedés érdekében és ezt 
Somogy, Veszprém és Zala megyéknek és azok földbirtokosainak kell megcsinálniuk, 
mer t ennek nyomán megindulna a kőszénbányászás is. A szén és vas feltárása nélkül 
pedig Magyarország olyan, min t egy pince nélküli ház, amelynek nincs kincsestára. 
Okfejtésében felsorolja a tennivalókat és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a vállal-
kozás tulajdonképpen társadalmi akció, amelyben elsősorban az érintett vidék főurai-
nak kell részt venniük. A könyv hatása igen nagy volt. A korabeli lapok (Társalkodó 
Hetilap, Pesti Hírlap 1846 áprilisi számai) hasábos cikkekben ismertetik az eszmét és 
dicsérik a szerzőt. 

Természetesen a hajóépítés költségeit fizetni kellett, és így a jegyzett részvények 
befizetésének kérdése került előtérbe. 1846 őszén már 19 ezer forintot fizettek ki, és az 
angol gyárnak is voltak követelései. Mindezt a tőkéből kellett fedezni, bevétel ugyanis 
még nem volt. 

1846 szeptember elején a Kisfaludy m á r Füred előtt ott lebegett a tó tükrén. 
A legszűkebb körű szakértőkkel esedékes első gőzerejű utat az itteni partok mentén, 
szeptember 21-re — Széchenyi születése nap já ra — tűzték ki. 1846. október 18-án 
pedig — Széchenyi bizalmasainak jelenlétében — a Kisfaludy csendben megtette első 
hosszabb próbaút já t Füredtől Kenesóig. Az első nyilvános hajózásra azután nagy ven-
dégsereg gyűlt össze, még mozsarakat is durrogtat tak. A korabeli „Hetilap" részletesen 
közölte a hí r t ; a négy napig tar tó próbahajózás során — a szakértők és az érdeklődők 
részvételével — bejárták az egész Balatont. 

A végső eredményt Hertelendy magyar és német nyelvű körlevélben közölte az 
érdekeltekkel. A hír megjelent az összes lapban: „Balatoni Gőzhajózás" — 1847 má jus 
folytában „Kisfaludy gőzös" indul: hétfőn, szerdán és pénteken 6 órakor Keszthelytől 
Kenesére és Füredre . . . stb. Ezzel egyidejűleg elkészült a végleges viteldíj-táblázat és 
a hajó rendjének és személyzetének szolgálati utasítása is. 

A gőzhajózás igényeinek megfelelő kikötők építése is fáradságos előkészületeket 
igényelt, de Hertelendy már 1847 őszén jelenti, hogy „Badacsonyban, Alsóörsön, Bog-
láron és Fülöpön, majd ezeket követően a füredi is már épül". 

A ha jó eredeti, lapát-kerekes formájában 1869-ig szolgálta a Balatont. Fateste las-
san elavult, ezért vas testre cserélték ki, amellyel azután még két évtizedig szállította 
az utasokat. 1887-ben azonban végleg kidőlt, szétdarabolták és beolvasztották. Utolsó 
kapitánya Keod József volt, korának képzett, művelt hajósa és szakírója. 

Dr. Várday György 

Első kísérletek a munkaügyi szakigazgatás 
országos szervének létrehozására 

(1918—1919) 

A munkaügyi központi államigazgatás legkorábbi előképének mozaikjai nálunk 
a múlt század derékára tekintenek vissza. Hazánkban az első polgári parlamenti rend-
szer keretében létrejött felelős minisztérium (kormány) a többi mellett az ún. köz-
munka és közlekedési osztályt is magában foglalta. A tárca megszervezése Széchenyi 
István nevéhez fűződik. Első vezetőjét és miniszterét is ugyanez a név fémjelezte. Az 
igazgatás megalapozását szabályozó korabeli törvényhozás (1848. XXX. tc. és megfe-
lelő erdélyi X. tc.) rögzítette, hogy a „közmunkáknak törvényszerinti alkalmazására 
a miniszterség ügyel fel". A kormány a munkaüggyel kapcsolatosan néhány inté2Íke-
dést tett. Ezek sorában foglalkoztak a bányászok munkaidő és bérkérdéseivel stb. 
Közben Táncsics Mihály közreműködésével a nyomdászok és a nyomdatulajdonosok 
megállapodásával megszületett az első hazai kollektív szerződés. 
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Mindezek az önmagukban rendkívül fontos fejlődési mozzanatok azonban még 
nem jelentették kifejezettem a munkaügyi igazgatási szervek létrehozását. A további 
kibontakozás lehetősége is a neoabszolutizmus időszakában sajnálatosan korlátokba 
ütközött. Majdnem két évtizedig, a többi tárcával együtt, átmenetileg a közmunkaügyi 
minisztérium működését kényszerű szünetelésére kárhoztatták. 

A magyar államfejlődés kiegyezés utáni viszonylagos felívelésével párhuzamosan 
a közmunka és közlekedési minisztérium újból életre kelhetett. De a csalókán ígérkező 
virágzás rövidesen megtorpant. A közmuinkaügyi tárcát a dual izmus rendszerének 
hanyatló szakaszában a századforduló előestéjén ismét megszüntették. A látszatmeg-
oldásra hagyatkozó kormányzat századunk első éveiben munkaközvetítő intézetet ho-
zott létre. A munkaügyet egyébként nem annyira államigazgatási feladatnak, min t 
a magánszférába tartozó kérdésnek tekintette. A munkaközvetítést sorozatos bírálatok 
érték, aminek következtében felépítését 1902 és 1903 folyamán némileg módosították. 
Ez a szervezet ekkor, munkaügyi tárca hiányában, a kereskedelmi miniszter felügye-
lete alatt állt. Kitartó küzdelem hatására a munkaközvetítés hivatali ügyintézésében, 
az igazgatóság öt tagsági helyének megszervezésével, a munkásság korlátozott részvé-
teli lehetőséget kapott. 

A munkásság számára ügyeinek intézésében megnyílt beleszólási lehetőség termé-
szetesen részleges és mérsékelt hatású volt. Ennek ellenére jelentőségét nem szabad 
lebecsülni. A dolgozók ugyanis állami ügyintézésbe bizonyos fokú döntési jogosult-
sággal kapcsolódhattak be. E tény elvi jelentőségén túlmenően, később gyakorlati 
előnyökkel is jár t . Így a munkaügyi népbiztosság vezetése 1919-ben gyümölcsözően 
hasznosíthatta a betegsegélyző vagy egyéb hivatalokban szerzett tapasztalatokat. 

Bármennyire joggal méltányoljuk az említett szórványos jelenségek szerepét, ezek 
a munkaügyek országos irányításának intézményrendszere szempontjából elenyészőéi! 
voltak. A munkaügyi és népjóléti igazgatás különálló központi szervének megterem-
tésére érdemi lépéseket az első világháború végén tettek. Közben ugyan az elméleti 
alapok kifejtésén is fáradoztak. Végül az ország súlyosbodó helyzete adott közvetlen 
indítást ahhoz, hogy a tervek megvalósítására fordított erőfeszítések részben célt é r j e -
nek. A vontatott irányváltást jelezte, hogy a kormánytestületet 1917 derekán népjóléti 
ügykörre korlátozódó és ilyen elnevezésű tárcanélküli miniszterrel bővítették ki. Ez a 
felemás lépés az akkori Munkapár t soraiban ellenzésre talált és heves parlamenti 
vitákhoz vezetett. Így tehát a munkaügyi igazgatás központi szerve nem épülhetett ki, 
viszont elvei pontosabb megfogalmazását és ügyének folytatólagos napirenden tar tásá t 
katalizátorként mégis alátámasztotta. 

Az itt vázolt korabeli nagyon mértéktar tó irányzattal szembeni felfogás a m u n k a -
ügyi igazgatás tengelyébe az embervédelmet kívánta helyezni. Egyik elemzés a te rme-
lési érdekből és a humanitás következményéből indult ki. Gyakorlatilag az őszirózsás 
polgári-demokratikus forradalom hozott döntő fordulatot. Az ú j á l lam első nyilatkoza-
tai a munkaügyi igazgatás megteremtésére vonatkozó elhatározást is kifejezték. 

Az országos igazgatás azelőtt ténylegesen nem működött egységeinek megalapo-
zásánál a népköztársasági kormány rendkívüli nehézségekkel találkozott. Fejlődési 
lépcsőiben a kezdetet a munkaügyi miniszteri biztos rendeletei (1918. december 3. és 
7.) jelezték. Ez a hatóság mind já r t a szénbányák és vasművek munkásainak foglalkoz-
tatását, a munkaközvetítés egységes szervezését stb. szabályozta. Rövid időn belül a 
IV. sz. néptörvény december 8-án hazánkban, a munkaügyi és népjóléti minisztériu-
mot először hívta létre. A kettős elnevezés érzékelteti, hogy szervezete és hatásköre 
a mai munkaügyi tárcánál szélesebb, jóllehet korántsem annyira mélyen tagolt terüle-
tet fogott át. Szembetűnő volt, hogy a jelenlegi egészségügyi minisztérium egyes fe l -
adatai is hozzátartoztak. 

A mondottak szerint létesített tárca kebelében összesen hét ügycsoportot szervez-
tek. Közéjük sorolták: a szorosabban vett munkaügyi, a társadalombiztosítási, az 
egészségügyi, a népjóléti, a statisztikai tárgyakat intéző szervezeti egységeket. Az alig 
befejeződött háború következményei miat t hadigondozás ügykört is alakítottak. Első 
minisztere 1919 január já ig Kunfi Zsigmond volt, aki később a tanácskormány közok-
tatásügyi népbiztosa is lesz. 

A munkaügyi és népjóléti minisztérium feladata volt a munkaviszonyra vonatkozó 
törvényalkotás előkészítése. Emellett a munkavédelem egészét irányította és felügyele-
tét lát ta el. Bizonyos kérdésékben való döntéseknél a szakszervezetekkel kellett együtt-
működnie. A IX. sz. néptörvény munkaügyi bíráskodást vezetett be stb. 

Ez a fiatal országos munkaügyi és népjóléti igazgatási szervezet rövid ideig m ű -
ködött. A polgári-demokratikus rendszert felváltó szocialista állam keletkezésével, az 
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előbbiekben körvonalazott szakigazgatás fejlődése fordulathoz érkezett. Ezzel a törté-
nelmi eseménnyel a korábbi feltételék között elért eredmények részben lezárultak, 
részben pedig magasabb szinten folytatódtak. A most tárgyalt szakigazgatás központi 
szerve számára 1919. március 21-e további és minőségileg ú j útszakaszt nyitott meg. 
Mindezek legalapvetőbb vonáisai az ál lamtípus megváltozásából fakadtak. Az örökölt 
szaktárca jellegéhez képest a megújított szervezet munkaügy-eentrikussabb irányza-
tot képviselt. Ez a súlypont eltolódás már a szocialista ál lam legelső intézkedéseiben 
kézzelfoghatóan látszott. 

A munkaügyi és népjóléti igazgatás alaprendeltetésének akkori általános felfogá-
sában a munkaügyi szemlélet erősödését hiteles források igazolják. Fontos azonban, 
hogy ez a kedvező aránymódosulás a népjóléti tárgykör elhanyagolása nélkül érvénye-
sült. A változás inkább elvi és logikai sorrendiséget, s nem kizárólagossági tendenciát 
jelez. Ez mind já r t kifejeződött abban, ahogyan a fővárosi munkástanács a forradalmi 
kormányzótanács összetételét meghatározta. A tanácsköztársasági kormányban a mun-
kaügyi népbiztos is nyomban helyet kapott. Ezt a tárcaszervezetet csakhamar tényle-
gesen, m a j d utóbb jogilag módosították. A szakterület első népbiztosságának élére 
Bokányi Dezső került, aki más kimagasló közéleti tisztséget is betöltött, 

így a kormányzótanácsi üléseken (mint pl. április 8-án) elnökölt. Az áprilisi vá-
lasztásokon megválasztott budapesti munkástanács ülésén (április 11.) a napirend első 
előadója volt. Ismeretes későbbi fellépése a Szocialista-Kommunista Munkások Ma-
gyarországi Pár t j ának kongresszusán és a KIMSZ kongresszusának munkájában. A jú-
nius derekán összehívott tanácsköztársasági parlament ülésszakának egyik elnökévé 
is megválasztották. 

Működése első napjaiban útmutatásszerűen foglalja össze, hogy a munkát úgy kell 
végezni, hogy felépíthessük a „kollektív társadalmi rendet, amely minden dolgozó 
ember boldogságát biztosítja". A központi szakigazgatási szervezet fejlesztése szem-
pontjából érdekes, hogy Bokányi a kormány április 12-i ülésén külön „közmunkaügyi 
népbiztosság" létrehozását javasolja. A népgazdasági tanács választmányának június 
U- i tanácskozásán gyűrűző nagy vitában leszögezi, hogy „a megélhetéshez való jog" 
helyébe „a munkára való jog" elvét kell állí tani. Szakszerűen húzta alá, hogy a tanács-
állam az évtizedes munkákban érdemesült nyugdíjasokról akkor is gondoskodik, ha 
a tényleges dolgozókat a korábbi szabályok szerint nem biztosították. Minden munka-
képes viszont köteles dolgozni. 

A kezdeti erőfeszítések ellenére a munkaügyek remélt elsősége hamarosan halvá-
nyodott. Rövidesen a jogi szabályozás és a gyakorlat egyaránt a népjóléti és egészség-
ügyi igazgatási elemek túlsúlyát érvényesítette. A feladatok sokasodása is odavezetett, 
hogy a szakigazgatás szervezetét és hatáskörét kiszélesítették. A kormány 1919. április 
4-én végrehaj tot t átszervezése alkalmával a munkaügyi népbiztosság helyett a mun-
kaügyi és népjóléti népbiztosságot alakították meg. Számos rendelet született, amelyek 
a tárcaszervezethez tartozó különféle reszortok egyes kérdéseit szabályozták. Ebben 
a sorban a munkásbiztosítást a közalkalmazottakra és az agrárproletárokra ki ter jedő-
leg rendezték. Közben alkoholellenes tanácsot alakítottak, valamint a testnevelés ú j j á -
szervezéséről rendelkeztek. Az emberi alkotómunka teljesítményeit, mint pl. a talál-
mányokat jogvédelemben részesítették. 

Rövid idő alatt az itt tárgyalt szakigazgatás két rokonterülete: a munkaügyek és 
a népjóléti ügyek szétválasztását keresztülvitték. Az intézkedés 1919 május derekán 
kármányzótanácsi rendelettel kezdetét vette. Az önállósult munkaügyek szervezetét, 
az Alkotmány megerősítésével is, a népgazdasági tanács nyolc, később kilencre emel-
kedett főosztálya között helyezik el. Az ú j felállítás természetének és jelentőségének 
megértéséhez tudni kell, hogy ebben az országos kormányszervben integrálták a pénz-
ügyi, a földművelésügyi, a közellátásügyi stb. népbiztosságokat is. Főosztályszervezet-
ben a munkaügyek központi igazgatását irányító Bajáki Ferenc népbiztos, a kor-
mányzótanács tagja volt. Közben a népgazdasági tanács négytagú elnökségében is 
helyet kapott. 

Szakigazgatásunk az egyre súlyosodó helyzet közepette is tovább differenciáló-
dott. Az eredetileg a munkaügyi és népjóléti tárcát képező szervek ugyanis nem csupán 
a népgazdasági tanács keretébe mentek át. A munkaügyeken kívül fennmaradó részek 
párhuzamosan különálló népjóléti és közegészségügyi népbiztosságot alkottak. Ennek 
működése szembetűnően az egészségügyi igazgatás irányába tolódott el és rendelkezé-
seit túlnyomóan a gyógyászat tárgykörében bocsátották ki. 

Az előbbiekben vázoltak szerint elkülönült fiatal rokonszakterületek munkaügyi 
ágának ügybeosztása a népgazdasági tanácson belül időközben kialakult. A munkaügyi 
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főosztály szervezete összesen öt szakosztályi nagyságrendű egységre tagozódott. Ezek 
a közgazdasági, a munkavédelem, a munkásny i lván ta r t á s és a munkanélkül iség elleni 
küzdelem, továbbá a munkásjólé t , va lamint a munkaügyi s tat iszt ika igazgatásának 
kérdései voltak. De egyedül a munkaügy i főosztályban valamennyi reszortot nem sike-
rü l t összevonni. A népgazdasági tanácsban ilyen témakörökkel , mégpedig szintén igen 
fontosakkal a munkaügyi főosztály e lőbb felsorolt szakosztályain k ívü l a társfőosztá-
lyok is foglalkoztak. Utóbbiak közül a munkaügyekből a legnagyobb részt a gazdasági 
szervezés és ellenőrzés nevű főosztály vállal ta. Hatáskörébe u ta l ták a bérmegál lapí tás 
egyesítési és aráinyosítási, v a l a m i n t a munkáselosztás i feladatokat . Mindkét igazgatási 
területet kü lön-külön szakosztályi szintű szervezeti egységek i rányí to t ták . 

A tanácsköztársasági munkaügy i igazgatás egészének az adot t viszonyok nyo-
masztó e l lentmondásának t e rhé t kellet t elviselnie. Az alig lé t re jö t t és az egymást kö-
vető á ta lakí tások szüntelen mozgásában levő szervezetre nagyarányú munkanélkül i ség 
öröksége szakadt . Ezzel szemben a katonai szolgálatra való bevonulások egyes szak-
emberek körében munkae rőh iány t okoztak. 

Befejezésül megá l lap í tha t juk , hogy az első magya r munkaügyi és népjóléti m i -
nisztérium, illetőleg a megfelelő népbiztossági szervezetek, háromnegyedéves f e n n -
ál lásuk alat t csak részleges e redményeke t é rhe t t ek el. Rövid létük n e m lehetett e le-
gendő látványos feladatok megoldására . Korábbi közvetlen szervezeti hagyományok 
hiányában és egyéb ismert sorsdöntő okokból nem tud tak á tü tő erővel dolgozni. Hiva-
tali természetű működési konf l ik tusókkal is birkózniok kellett. Ezeket, főleg a ha tás -
körök s ík ján az idézte elő, hogy a társszervek s a j á t területeik munkaügyének szabá-
lyozását és igazgatását vonakodtak átengedni. A munkaügyi, kormányza tban s ű r ű n 
bekövetkezett szervezeti-személyi változások is há t rányosan hatot tak. 

Ezekre a szövevényes kö rü lményekre tekin te t te l a mozgalmas fejlődést megél t 
t á r cák jelentőségét elsősorban úttörő szerepükkel mérhe t jük . Nap ja ink magyar m u n -
kaügyi igazgatásának értékes hagyományát képviselik. Figyelmet érdemel még a t á r -
gyal t munkaügyi és népjóléti igazgatásnak a közvetlen utóhatásában megmutatkozot t 
jelentősége. A tanácsköztársasági időszak v ívmánya i t az e l lenfor radalmi á l lam tudva -
levőleg rögtön megszüntet te. A fo r rada lmak bizonyos munkaügyi intézkedéseit azon-
ban részlegesen fenn ta r tan i kényszerül t . Egyik legjelentősebb kivétel éppen a m u n k a -
ügyi és népjólét i tárca volt, amelye t 1920-ban a lap jában fo r rada lmi eredete e l lenére 
új jászerveztek. Ez az országos igazgatási szervezet azonban nem tudot t tar tósan m e g -
szilárdulni, m e r t felszámolták. A haladó államszervezési koncepció, a munkaügyek 
intézményes gondozásának igénye csak a mai szocialista fej lődésben teljesült. 

Dr. Pecze Ferenc 

HELYREIGAZÍTÁS, A Honismere t 1979. 5—6. számának 70. oldalán a 4. bekezdés 5—6. 
sorában lévő m o n d a t helyesen a következő: Felesége a rádi születésű Csernyus Aline, 
az 1849-es m á r t í r Csernyus Emánuel l eszármazot t ja ; apja, Csernyus Alán, a kivégzett 
Csernyus Emánue l unoká ja volt . 

Az 1980. 1. szám 62. oldalán Olsvai Imre í rásához a következő jegyzet ta r toz ik : 
Elhangzott az ö n k é n t e s Népra jz i és Nyelvjárási Gyűj tők IX. Országos Találkozóján. 
(Eger, 1979. VIII. 19.) 
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