
Bódy Zsombor
Társadalm i osztály születik

A XIX- század végére egy új társadalmi kategória, a magánalkalmazottak 
viszonylag széles, de bizonytalan körvonalú csoportja sejlett fel a magyar társadat 
lom rétegei és osztályai között. Azért csak sejlett, mert létéről még saját virtuális 
taeiai sem voltak meggyőződve, nemhogy a társadalom többi elismert kategóriá
ihoz tartozók elismerték volna létezését A társadalmi munkamegosztás által 
életre hívott funkciók különböző csoportosításaiból alakulnak ki az időben 
változó szakmák, foglalkozások; hogy a létező funkciók közül melyek kerülnek egy 
szakma fogalma alá annak megalkotásakor — fogalmi szempontból —, és gyakor
latilag a konkrét munkatevékenység során, az csak részben a technikai-technoló
giai változások determinált eredménye.1 Másrészt társadalmilag születik az érde
leitek harcaiban, ugyanazon a módon, ahogy a különböző foglalkozások tágabb- 
szűkebb körét egy-egy olyan kategóriába sorozzák be, mint az osztály, a réteg vagy 
az ágazat. Léteznek fórumok, amelyek körül egy-egy ilyen makrokategória kikris- 
tályosodásalezajlik.2 Ezek valamilyen társadalmi tömörülések, amelyek kezdetben 
az új kategória születésénél az első „öntudatos” „ébresztőkből” állnak. Ez az a 
társaság, amelyik a makrokategória létének lehetőségét felismerve munkálkodni 
kezd annak elismertetéséért: teijeszti az „öntudatot” a kategória kiszemelt tagjai 
között és igyekszik az új társadalmi leíró fogalmat mint identifikációs kategóriát 
a társadalom reprezentációjában elhelyezni.

Ezt a munkát igyekeztek elvégezni a különféle magántisztviselő szervezetek a 
XIX. század 90-es éveitől kezdve, s hogy nem sikertelenül azt nem csak a kategória 
sokszínű sajtója bizonyítja, hanem az is, hogy a századfordulótól léteznek olyan 
nagyobb publcisztikai, tudományos munkák, amelyek a magántisztviselőkhöz/ 
alkalmazottakhoz vagy róluk szólnak mint evidens, magától értetődő fogalmat 
használva e két szó valamelyikét.* Amíg a kategória élő volt — nagyjából 1945 előtt 
-  addig a valamilyen irányba elkötelezett munkák domináltak, mint például Fenyő 
Vilmosé,4 vagy az ő nyomdokain haladva Bresztovszky Edéé és Kertész Miklósé,5 
akik egyaránt a kategóriának a munkásosztályhoz tartozását mutatták ki — ez volt

1 Hatold L. VPíííBjky:Jeder Beruf eine Profession? In: Berufssoziologie. Herausgegeben von Thomas 
Luckmann und Walter Michael Sprondel. Az egy hivatásba összegyűjthető funkciók összegyűjtésé
ről: 202. L

2 Luc Boltanski: Les cadre. Paris, 1986. A társadalmi kategóriák reprezentációjának termeléséről: 90— 
145.1.

S A továbbiakban szinonimaként használom akét szót, noha— mint majd igyekszem bemutatni—van 
tartalmi különbség közöttük, ha nem is a jelölt személyek körében, de azoknak az egész 
társadalom reprezentációjában való elhelyezésében.

4 Fenyő Vilmos: A középosztályok dinamikája és a magántisztviselők. A Huszadik Század könyvtára. Bp. 
1906.

5 Bresztovszky Ede: A magánál kahnazoltak szerepe a termelésben és a társadalomban. Expozé 
a Magánalkalmazottak Első Országos Kongresszusán, 1924. Uo_: Kertész Miklós: A gazdasági válság 
és a magántisztviselők.
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a s .ociálderaokrata koncepció — vagy Hofíman Dezső6 7 és Weis István17 munbi 
akik a középosztályhoz tartozását mutatták ki, Bár utóbbi érzékeltetett 
különállást a középosztálynak állami szolgálatban, illetve a szabad értelmj.ijl 
pályákon lévő részétől.

A távolságtartóbb, tudományos elemzések, vagy szociográfiák, mint ainilyJB 
Németh Lászlóé,8 Erdei Ferencé,9 vagy Hanák Péteré10 inkább a korábbi középo** 
tályi koncepciót látszanak követni. Utóbbi kettő azonban kifejezetten hangsúly^ 
za a magántisztviselők különállását — zsidó pályának tekintve azt — a középoszt;,) j 
úri részeitől.

A magántisztviselők mindegyik említett szerző számára egyétrelmű, önállód 
létező társadalmi réteg. Mint identifikációs kategória azonban még azok fejébA I 
is, akiket a fogalom jelöl, csak a századforduló tájékától létezett. Társadalmi 1 
hovatartozása — mint azt majd bemutatni igyekszem — vagyis középosztályi, ú,| I  
vagy munkásosztályi mivolta pedig megint csak, még a kifejezés jelöltjei számár J  
sem dőlt el, egészen 1945-ig sem.

Azok, akik ezt a szép pályát befutott társadalmi reprezentációs fogaim;* 
kitermelték, a központi fórum, magukat mint a lehetőleg minél értékesebb 
makrokategória hivatott érdekképviseletét igyekeztek beállítani s nem csak azil 
makrokategória érdekében végzett ideológiai munka központjává válni, hanem il  
kategóriára vonatkozó minden kezdeményezésben a döntő szerepet játszó faktor 
rá is. A lehetséges kezdeményezések legfontosabbika, amely megkoronázhatja a 
központi fórum tevékenységét, az új társadalmi kategória „törvényesítése”11 volt’ 
a vele, az ő saját problémáival foglalkozó törvények megszületése. A magántiszt
viselők esetében ez a törvényben rögzített szolgálati pragmatika lett volna, amii 
sohasem értek el és a nyugdíjügyüknek külön törvényben történő állami rendezé 
se, amit az 1928-es XL. tc.-kel (Lex Vass II.) elértek. E törvényben a kereskedelmi 
alkalmazottak és magántisztviselők mint külön társadalmi osztály szerepeltek.

A társadalom reprezentációs rendszerében való törvényes elhelyezkedésig azon 
bán hosszú az út, megelőzi a statisztikai elismerés, amikor az új kategória bevonu 
a hivatalos statisztikába (a teljes győzelem itt is csak a 30-as évekre következett be) 
szükséges a kategória érdekeinek ésszerű érvekkel védhető rendszerét kidolgozni, 
az ezt képviselő sajtót megteremt mi. S az út veszélyekkel is szegélyezett. Más, 
régebbi vagy hasonlóan pályájuk kezdetén tartó kategóriák központi fórumai 
megkísérelhetik a kategória reménybeli, virtuális tagjait vagy azok egy részét 
eltéríteni az „igaz útról", más kategóriák fennhatósága alá vonni. A magántisztvi 
selők és különösen a kereskedelmi segédszemélyzet a munkásosztály szervező 
fórumainak volt megcélzott rétege, amelyet igyekeztek saját kategóriájuk fennható

6 Hoffman Dezső-. A magántisztviselők szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. Bp. 1932.
7 Weis István: A mai magyar társadalom. Bp. 1930.
8 Németh László: A Medve utcai polgári. Bp. 1943.
9 Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. In: Valóság, 1976. 4—5. sz.

10 In: Magyarország Története 1890-1918. Bp. 1 978 .1. köt. 426., 452—459.1.
11 „A mozgalom csak eszköz a törvényesítés előkészítésére. Ezt a törvényi szabályozást — foglalkozá

sunknak ezt az értékmérőjét* kell elérni. A kereskedelmi alkalmazott (a továbbiakban Aha) 1907.év£ 
14. sz.
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1' vonni. Az ilyen szirénhangoknál azonban semmivel sem volt kevésbé 
amikor illetéktelenek akartak csatlakozni, akik — a társadalmi kategória 

S z U s  ét és megszervezését célul maga elé tűző központi mag szerint — nem  
C C 7tak a kategóriához. A magántisztviselők némely csoportjai szerint maguk a 

•:arto segédek is ilyenek voltak, ugyanakkor mások pedig a i
keresKeuc © ____  / . _ ,____ **1.4_„  ____ 1. magán üsztvi-
~löket voltak hajlamosak a középosztályban betolakodónak minősíteni.

4 magántisztviselő kategória határainak kérdése azért vetődött fel különös 
éggel mert a társadalom reprezentációjának megszerveződésében, amint 

e c .1 jgyekszem kimutatni — a sajtó megfogalmazásaiból is Idkövetkeztethetően — 
M n volt egy rendies, minősítő elv, amelynek révén a társadalmi hovatartozásnak 
különös tétje volt. Ezt mutatja, hogy a magántisztviselő reprezentáció termelői a 
qftes években egyértelműen kategóriájuk, minőségére hivatkozva követelték 
anyagi helyzetük javítását. Ugyanakkor — mint majd igyekszem kimutatni — 
számos ellentmondáshoz vezetett és nehézséget okozott a rendies társadalomrep
rezentáció jelenléte az „új osztály” teremtőinek, mivel abbéli igyekezetükben, 
hogy minél kedvezőbb szimbolikus pozíciót vívjanak ki a magántisztviselő kategó
riának a társadalom minősített identifikációs kategóriái között,12 egy általuk is 
elutasított társadalomszervező elv szabta keretek közt mozogtak. Elutasították a 
társadalom reprezentációjának rendi elveken való szervezését, mivel aszerint 
számukra, mint más emberek szolgálatában állók számára nem jutott volna hely 
a társadalom „jobb részei”13 között. Ugyanakkor, az 1890-es években már csak 
emlékként idézgetett kezdeti időkben az ími-olvasni tudó, könyvelési ismeretek
kel rendelkező magántisztviselők, honoráciomak számítván, egyáltalán nem  
előnytelen besorolással bírtak, s ezt az utódok is szívesen megőrizték volna.14 
Ennek viszont ellene dolgozott a műveltségi szint általános emelkedése, a pálya 
tömegessé válása és nem utolsó sorban az az igény, hogy a magánalkalmazottak 
társadalmi jelentőségét növelendő—megint csak már modernebb igények szerint, 
szemben a korábbi kvalifikáló és nem kvantifikáló eljárással — a fogalmat oly 
módon kellett meghatározni, hogy minél többen férjenek el a kategória határai 
között. ■

A  kezdet

1893. január 19-én a Pesti Napló közgazdasági rovatában Eraun Sándor—e rovat 
vezetője—(bs monogramm alatt) egy terjedelmes cikket szentelt Magánhivatalnok 
mozgalmak címmel a magánalkalmazott kategóriához tartozók jogi, társadalmi, 
anyagi helyzetének, amellyel — úgy tűnik 4- valóban elindította a szervezkedést.

12 Tóth Zoltán: Rendi norma és keresztyén polgárisodás. In: Századvég 1991. 2—3. sz.: A rendi társa- 
dalomszerevező elvről.

13 A Magyar Általános Hitelbankban a vezetőség felhívta az alkalmazottak figyelmét, hogy annak 
megfelelően öltözködjenek és viselkedjenek, hogy kifejezzék a „társadalom jobb részeihez" való 
tartozásukat. MÓL Z széke. MÁH 14.es.

14 A régi idők honorádorjainak nosztalgikus idézgetése és ugyanakkor a pályára tódulok nagy száma 
miatti panasz, Magántisztviselők lapja (továbbiakban A£L) 1 3 9 3 .1. évf. 6. sz.: a túlkínálat miatt csak 
protekcióval lehet szerezni egy „tiszteletbeli pótgyakornok helyettesi állást"
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A cikk — és ez a rá érkező válaszokra is érvényes — két kérdést tárgyalt: az egyĵ  
a magántisztviselő fogalom léte, a fogalomhoz tartozók kiléte, a másik pedig , 
kategória helye a magyar társadalomban. Az elsőre határozott választ ad, ( 
magánhivatalnok szó egészen különálló társadalmi osztályt és hivatást jelöl mei. 
Egyrészt az állami tisztviselőtől, másrészt az üzleti segédtől [bolti eladó] valtí 
megkülönböztetés gyanánt vették fel a bankok, takarékpénztárak, biztosító inté 
zetek, malmok, gyárak és más nagy vállalatok alkalmazottai ezt a nevét.”15 16 17 18 4 
második kérdés a rendi státuszinkonzisztencia sajátos problémája volt. A magán 
tisztviselők művelt emberek, ebből következően e minőségükhöz méltó életmó 
dót is kell folytatniuk. „Akik valamely részvényvállalathoz csak gyakornoki minőség 
ben is bejutni akarnak: azoknak érettségi bizonyítványt kell mutatniuk. Világé-, 
tehát, hogy ezeknek a tanult emberelőnek legelsőbben tisztességes fizetés, másod 
szór rendes munkaidő, harmadszor minőségükhöz mért és kellően körülír, 
felmondási viszony és végül a jövőbe vetett megnyugvás okáért nyugdíj kell.” is

A köztisztviselőknek a társadalom — egy a Braun Sándoréra reagáló ciki 
szerint16/® — megadja a lehetőséget, hogy a társadalmi elvárásnak megfeleljenek 
„a munkás egész nap le van foglalva”, de vele szemben nincsenek is társadalmi 
elvárások. Ezzel szemben „a magánhivatalnokok irodákban élnek reggeltői estig 
s a társadalmi követelményeknek is eleget kell tenniük”. Ez az a „mostani ferde 
szituáció”, amelyből a magántisztviselők szabadulni akartak.

A „ferde szituáció” egyik, később még a magántisztviselő fogalom tartalma felett 
sok harchoz vezető megjelenése volt, hogy „a törvény (KT) nem ismer különbsé
get a kereskedelmi segéd és a művelt, iskolázott kereskedelmi hivatalnok kö
zött”.17 „Mindössze az egyéb megegyezés híján érvényesülő felmondási határidőre 
vonatkozó intézkedésnél tesz megkülönböztetést a kvalifikált magánhivatalnokok 
és a többi kereskedelmi alkalmazottak között”.18

A fenti problémán túl egy másik, a későbbiekben is jelenlévő probléma is 
megjelent már ezekben a cikkekben. Ezt a különböző szakmáknak a magántiszt 
viselő hivatásba való integrálása jelentette. A remény, hogy a „heterogenitás nem 
fog bénítani”19 rögtön cáfolatot is nyert a pénzintézeti tisztviselők szervezkedésé 
nek különállásával. Ez a mozgalom valamivel Braun Sándor cikksorozata előtf 
(1892 decemberében) indult „előkelő bankhivatalnokok”20 kezdeményezésével 
pénzintézeti tisztviselő club alakítására. A Braun Sándor cikke nyomán beindul! 
magántisztviselő szervezkedéssel kapcsolatban ők egy nyilatkozat közzé tételéi 
kérték, amellyel különállásukat tették nyilvánvalóvá. Válaszként mindjárt megii 
jelent egy cikk, amely ez ellen érvelt: „ ...a  pénzintézeti tisztviselők formailag távol

15 Pesti Napló (továbbiakban PN) 1893. jan. 19. 24. sz. 1 1 .1.
16 PN  1893. jan. 22. 26. sz. 2 3 -2 4 .1 .
16/BPJV  1893. jan. 21. 26. sz. 10 -11 .1 .
17 P N 1893. jan. 29. sz. 9 -1 0 .1 .
18 PN  1893. jan. 19. 24. sz. 11.1.
19 PN  1893. jan. 24. 29. sz. 9 - 1 0 .1.
20 PN  1893. jan. 20. 25. sz. 10 -11 .1 .
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ak a magánhivatalnokok mozgalmaitól pedig magukban érzik, tudják —vélte 
^ atl - hogy ók se a billiárdasztal körül akarnak saját otthonukba tömörülni”.21 
aSR un Sándor első cikke nyomán olvasói levelek áradata indult el, amelyekrövid 

f ltehetóen Braun Sándortól származó—bevezető kommentárokkal kerültek be 
"  közgazdasági rovatába. Ahogy a szervezkedés előre haladt, a terjedelmesebb 
3 , ^Vat úgy váltották fel a különböző szervezési üzenetek, a szervezés pesti és 
* YLéki központi címeinek közlése, felszólítások különböző vidéki városok magán- 
‘ (viselőihez küldöttek választására, és a szeveződő nyugdíj intézet adatgyűjtésé

vel kapcsolatos kérések. Bő egy hónap után azonban, ez a szinte önálló rovat 
hirtelen eltűnt a lapból, csak jóval később tértek vissza a kérdésre,22 elismerően 

éltatva, hogy a mozgalom eredményeként létezik már a.Magántisztviselők lapja és 
a Magánalkalmazottak Országos Nyugdíj Egyesülete. Elkezdődött a magántisztvi
selő reprezentáció kiépülése.

A  magántisztviselők jogi helyzete

Azokat akiket a magántisztviselő identifikációs kategória termelői öntudatra 
akartak ébreszteni, egy sajátos munkajogi szituáció különböztetett meg a társada
lom többi kategóriájától és szűkebb „környezetüktől” az ipar és kereskedelem  
területén foglalkoztatott többi alkalmazottól. Szervezkedésük úgy is tekinthető, 
mint az ezen a jogi helyzeten javítani akaró és a rendi elv jelenléte miatt sajátos 
stratégiát alkalmazó mozgalom.

A segédszemélyzet (ez a precíz, de az érintettek számára, mint látni fogjuk 
nagyon is problémás kategória) szolgálati viszonyát először az 1872. VIII. te, 
(Ipartörvény) szabályozta. Ugyanis az 1875-ös XXXVII. te. (Kereskedelmi törvény) 
ennek rendelkezéseit tette kötelező érvényűvé, ha a felek nem kötöttek külön 
m eg állap o d ást, mert utóbbi esetben a felek egyezsége szabályozta érvényesen a 
szolgálati viszony tartalmát. Az 1884-es XVII. te. (az új Ipartörvény) újra szabályoz
ta a kereskedelmi segédek munkaviszonyát s aKT-nek csak az 56., 58.§-át és az 59.§ 
utolsó bekezdését hagyta hatályban. Ezek a szolgálatban történt baleset eseténjáró  
illetményeket, a felmondási időt, illetve a betegség miatt szolgálatra képtelenné 
válás eseteit szabályozták.

Az IpT szerint iparos segéd — a segédszemélyzet egy alkategóriája — mindenki, 
aki személyes és folytonos szolgálatra van kötelezve egy cégnél (kivéve a közleke
dési vállalatokat), tehát a gyári munkások is. A kereskedelmi segéd az iparos segéd 
egy alkategóriája, mindazok annak számítanak, akik a „főnök üzletében kereske
delmi szolgálatot teljesítenek, illetve a kereskedelmi üzlet viteléhez szükséges 
cselekmények céljából a főnökhöz szolgálati viszonyban állnak” .23 A szolgálati 
viszony lényege az állandó és folytonos munka volt, ezért bizonytalanság volt a 
félállások, másodállások megítélésében, ezek a liberális piacgazdaság logikájában

21 P N 1893. jan. 21. 26. sz. 10 -11 .1 .
22 PN 1893. június 2 1 .1 7 4 . sz. 9 . 1.
23 MagyarJogi Lexikon. Szerk.: Márkus Dezső. Bp. 1898. (a továbbiakban M JL) Kereskedelmi segédsze

mélyzet címszó.
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természetes jelenségek, de idegenek a rendi felfogástól. Volt olyan eset, amit 
teljes munkaidőben és kizárólag egy főnöknek végzett munkát tekintették sj0l 
lati viszonynak24 25 és volt, amikor a szolgálati viszonyt függetlennek tekintették -1 
hogy az alkalmazott a napnak hány órájában teljesít szolgálatot és hányfónökní 
A kereskedelmi segéd fogalmán nem változtatott semmilyen a cég által adott tn,, 
vagy az ellátott teendők fontossága,26 mint ahogy nem változtatott a cég nagy 4 
vagy természetes illetve jogi személyi mivolta sem. Bizonytalan volt a helyzí!( 
cégvezetőknek: egyrészt szolgálati viszonyban álltak a főnökkel, ezért időn], 
kereskedelmi segédként kezelték őket,27 másrészt viszont ők vették fel és küld* 
el a segédeket és ezért más esetekben nem tekintették őket segédnek.28 Ecn 
megfelelően jogtalan felmondás nélküli elbocsátás esetén hol rendes bír(V 
döntött az ügyükben a szerződés felbontásából származó káruk megtérítéséről, I. 
pedig az Ipar Hatóság a felmondási illetményeik megtérítéséről. Nem szánríi,' 
segédnek az olyan alkalmazott, aki ügykörénél fogva önálló rendelkezésijoggall 
az üzlet vezetésében,29 továbbá a kereskedelmi meghatalmazott sem .30 31 32 A csel 
szolgálatot sem tekintették szolgálati viszonynak és következésképp a bolti szóig 
kifutók, kocsisok sem számítottak kereskedelmi segédnek. Rájuk az 1876-os Xíj 
te. a cseléd és gazda közötti viszonyról vonatkozott.

Minden ipari segédnek munkakönyvé kellett hogy legyen, személyének n 
szolgálati viszonyának igazolására, kivéve a fontosabb teendőkkel megbíztál 
iparos segédet és az összes kereskedő segédet. A KT csak a könywivőt és i 
pénztámokot sorolta be a fontosabb teendőkkel megbízott alkalmazottak közé, u 
IpT a munkavezetőket is, de ezt nem tekintették teljes taxatív felsorolásnak s , 
további vitás esetekben az Ipar Hatóság döntött a helyi viszonyok mérlegeié* 
alapján.91 A munkakönyv két eltérő minőségű csoportra osztotta az iparban íj 
kereskedelemben dolgozókat, de az, hogy némelyeknek nem volt kötelező mug. 
kakönywel rendelkezni, nem változtatott az alkalmazotti állapotból eredő ked 
vezótlen minősítésen. Mint ahogy a  munkakönyv hiánya azoknál, akiknek rendel
kezniük kellett volna vele nem változtatott a szolgálati viszonyon.92 A munkakönyvi 
meglétéért egyébként a munkaadó volt a  felelős teyesen a rendies elveknél 
megfelelően, mivel nem volt elvárható, hogy valaki maga gondoskodjon egy 
viszonylag kedvezőtlen minősítést jelölő/jelentő dokumentum beszerzéséről éi 
így mintegy magát minősítse; a rendies elvek szerint egyébként is természetes volt 
hogy az alkalmazó felel alkalmazottjáért.

24 Curia 362 /1 8 8 7  és 8 6 5 /1 8 8 7  sz. döntvénye, Budap.-i Tábla E .S /1895  és Kér. és Váltó mzí 
E .306 /1899  sz. dt.

25 Curia 1083/1897  sz. dt.
26  Semmító sz. 20450 /1877  sz. dt., Curia 1003 /1900  sz. dt.
27 Curia 26532 /1897  sz. dt. és I.H .32/1897  sz dt.
28 Curia 9 9 3 /1 8 9 6  sz, dt. és 7 4 1 /1 8 9 8  sz, dl.
29 Curia 24 1 /1 9 0 0  és 718 /1 8 8 8  sz. dt.
30 Semmító Sz. 19674 /1878  sz. dt. és Bp.-i Tábla 4867 /1 8 8 7  sz.dt.
31 IpT 99.§.
32  Földm., Ip- és Kér. min. 2 3 9 3 7 /1 8 8 6  sz. rend.
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“rvényes rendelkezések tehát az iparos segéd kategórián belül kijelöltek 
'  l° könyvvel nem rendelkező, a felmondásukat tekintve — külön szerződés 

1°' _  kedvezőbb törvényi szabályozást élvező csoportokat. Ezek a fonta
b b  teendőkkel megbízott iparos segédek és a kereskedelmi segédek. Ez a jogi 
^ _  amelyet alább részletesen tárgyalok — magán hordja a minősítő elv 
' íí vesülésének jegyeit. Kialakulásának, jogi és eszmetörténeti előzményeinek 

, L t nem tartom feladatomnak, mivel a továbbiakban az ebbe a két jogi 
Pirgóriába bekerült emberek reakcióit, stratégiáját kívánom vizsgálni. Ezek azok 
ja  .j^erek, akiket a magántisztviselő identifikációs kategória teremelői osztállyá 
farnak szervezni, illetve emellett és ezáltal kedvezőbben minősíteni, mint ahogy
" l í  kondíciójuk minősíti őket. ^
J ^nnyi az eltérés a jogi kategóriák és a hétköznapi tudás között, hogy az utóbbi 
leválasztotta az „igazi” kereskedelmi segédeket, vagyis a bolti eladókat a magánal- 
l^jmazotti kategóriáról — amire éppen az e leválasztás elleni érvek engednek 
következtetni a később elemzendő sutéban. A kategóriához való tartozásra így a 
fontosabb teendőkkel megbízott ipari segédek (tehát a nem-munkások) és a jogi 
értelemben vett kereskedelmi segédek tarthattak igényt. Felfelé viszont — a 
cégvezetők körül — bizonytalan volt a kategória jogi határa és ehhez hasonlóan a 
hétköznapi tudásé is.

A  munkaviszony részletes szabályozása

A segéd és főnök közti jogviszonyt az IpT 88.§.-a szabad egyezkedés tárgyává 
tette, mint kereskedelmi ügyletet. Ebbéli minőségében a KT rendelkezései 
vonatkoztak rá. Nem volt alakszerűség előírva,33 34 35 s kiskorúak és cselekvőképtelenek 
is köthették. Az egyetlen megkötés az volt, hogy kiskorúak és jogi személyek 
üzletvezetője csak olyan személy lehetett, aki egyébként az önálló iparűzésre 
feljogosított volt, tehát nagykorú, vagy 18 éven felült gyámja vagy atyja engedélyé
vel.54 Szolgálati szerződést határozott és határozatlan időre lehetett kötni, az 
előbbi esetében a határidőn túl minden egyezség nélkül is folytatódhatott a 
szolgálat a régi feltételekkel, ha egyik fél sem kezdeményezett semmilyen válto
zást.35

Mivel az ingyenes szolgálat nem fért össze a szolgálati viszony fogalmával, a 
szolgálati szerződésben mindenképpen meg kellett egyezni a bérről,36 37 ami mutat
ja, hogy a magánalkalmazottak nem álltak „házi fegyelem” alatt. E  megegyezés 
hiányában az alkalmazott csak próbaidőre belépettnek volt tekinthető57 A fizetés-

33 KTSll.g.
34 IpTl.é* 41.§.§.
35 CuriaG. 658/1896  sz. dt
36 Pozsonyi Tábla G .4/1904 sz. dt
37 Curia 45^/1894 sz. dL



be a remuneráció és bármely egyéb juttatás is beleszámított,98 de teljes ellátí 
esetén is kötelező volt bért is fizetni. Ennek nagysága természetesen szabâ  
egyezkedés tárgya volt, amiből az is következett, hogy a szolgálati szerződése1 
megállapodása az állandó bérről nem  volt kötelező érvényű a továbbiakra nézve s

Az iparos (tehát a kereskedő is) segédjétől csak az üzlet körébe tartozó mun^j 
kívánhatott,38 39 40 de azon belül sem mindent, m ert az sértette volna az egyezkedő 
szabadságát.41

Elbocsátáskor a főnöknek kötelessége volt alkalmazottjáról az igazságnál 
megfelelő tartalmú bizonyítványt kiállítani, de ennek tartalmi kívánalmai nen, 
voltak közelebbről meghatározva, kivéve, hogy a segéd munkakönywel rendelte 
zik-e.42 Ez lehetővé tette, hogy világosan dokumentálják, az alkalmazott melyi] 
minősített kategóriába tartozik az ipari és kereskedelmi alkalmazottak táborát 
belül. Ennek a bizonyítványnak kellett igazolnia felvételkor, hogy a segéd előző 
szolgálati viszonyát megszüntette, és ha a korábbi szolgálati viszony törvényesen 
nem szűnt meg, az új alkalmazó és a segéd egyetemlegesen voltak felelősek a 
régivel szemben.

A felmondásra éppúgy nem vonatkoztak alakszerűségi előírások, mint a felvé
telre. Nem létezett felfüggesztés, szemben a közszolgálati tisztviselők helyzetével. 
Felmondás esetén az iparos segédeknek — egyéb megállapodás hiányában — 15 
nap felmondási idő járt, a kereskedő segédeknek viszont hat hét, mert az IpT 
fenntartotta ebben a kérdésben a KT kedvezőbb intézkedéseit (58.§). A fontosabb 
teendőkkel megbízott segédek felmondási ideje pedig három hó volt.43 Annál 
indoklására, hogy a gazdaságilag erősebb kereskedő segédeket ebben és számom 
más kérdésben a törvény jobban védi, mint a gyengébbeket — ennek már s 
kortársak is tudatában voltak44 — nem tudtak mást felhozni — világosan rendié 
elveket hangoztatva—, mint magát a tényt: „ ... nem lett volna méltányos a kétheti 
felmondás megállapítása, m ert ezek állásuknál fogva jobb helyzetre tarthatna! 
számot”.45

Elbocsátás46 esetén, tehát ha nem felmondásról volt szó, az alkalmazott kötelei, 
volt a  már kiadott munkát még elvégezni, a már felvett előleget ledolgozni.47 A*

38 Bp-i Tábla Ü .G .81/I898  sz. dL
39 Curia 3297 /1 8 8 9  sz. dt.
40 IpT 89.§.
41 Curia 4708 /1 8 9 3  sz. dt.
42 IpT 104. és 108.§.§.
43 IpT 92.§.
44 MJL Kér. segédszemélyzet.
45 M JL idézi az IpT javaslat indoklását, Képv. írom. 1 8 8 1 /4  XIX. 244.o.
46 Elbocsátás esetén az alkalmazottra nem hárult tovább a vállalt szolgálat teljesítése, sőt a főnt 

kívánságára hatóságilag eltávolítható volt a  munkahelyéről. Ez volt a  különbség a szolgálati viszoi • 
és az egyéb magánjogi szerződések között, mert utóbbiaknál az egyik fél szerződésbontása ne* 
menti fel a  másik Felet kötelezettségei alóL A segéd a szerződésellenes elbocsátásért csak kártéríté • 
követelhetett, visszahelyezését nem. M JL Kér. segédszemélyzet.

47 IpT 93.§.
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nnali elbocsátás eseteit atörvény taxatíve felsorolta,48 majd ezt a bírói gyakorlat 
31, kiegészítette. Azonnal elbocsátani csak közvetlenül az okot adó eset után 
i hetett mert ellenkező esetben a főnök elvesztette jogát az azonnali elbocsátásra, 
hoev akkor is, ha felmondott, mikor joga lett volna az azonnali elbocsátásra, mert 
zzel e jogáról lemondott.49 A meghatározott esetekben a fontos teendőkkel 

Megbízott alkalmazottakat is felmondási idő nélkül el lehetett bocsátani.50 Az 
elbocsátáskor közölni kellett az okot a segéddel, a nem közölt okot később per 
esetén sem lehetett érvényesíteni.51

A főnök azt a segédjét, akit elbocsátott, azonnali távozásra kényszeríthette, de 
Ivenkpr ki kellett adnia egy összegben a felmondási idő járandóságait, ha 
természetbeni illetményei is voltak, azokat is, maximum a pénzbeliek értékéig.52 
Az elbocsátott segédnek az esetleges szolgálati lakást is azonnal el kellett hagynia 
_  erre kényszeríthető is volt —, függedenül esetleges kártérítési igényétől abban 
az esetben, ha az azonnali elbocsátás jogosulatlan volt.5* Ha a segéd önként 
elhagyta munkahelyét, a felmondási idő illetményei nem jártak, viszont az 
önkéntesség bizonyítása per esetén a munkaadót terhelte.54 Az önkéntes távozás
sal ellentétben nem változtatott a végkielégítés jogosságán, ha a segéd új, hasonló 
állást talált.55 Az elbocsátott vagy kilépett alkalmazott szolgálati viszonya természe
tesen megszűnt és ezért, amit ezután tett, az nem érintette a főnökre a szolgálati 
viszony megszűntéből háruló kötelezettségeket, mivel a felmondási idő illetmé
n yeiam ely b e bármely kilátásba helyezett nyereségi jutalék vagy egyéb juttatás 
is beleértendő volt, a fix fizetésen túl56 — a kilépés elóttről voltak esedékesek.

A szolgálati bizonyítvány kiadása és elfogadása megállapodást jelentett arra 
nézve, hogy a további vitás kérdések az alapján bírálandók el, ennek megfelelően,

48 Az IpT 94.§-aés különféle Curiai döntvények értelmében a főnök azonnal felmondhat segédjének; 
A, ha nyereségvágyból elkövetett bűntettért elítélték; B, ha az iparost vagy helyettesét vagy 
családtagját tettleg bántalmazta; C, ha egész napot távol marad az iparos akarata ellenére megfelelő 
utólagos igazolás nélkül (Curia E. 2 6 /1 8 9 9  sz. dt.); D, ha súlyos becsületsértést követett el a főnök, 
helyettese vagy családtagja ellen (nem változtat azonban az azonnali elbocsátás jogán, hogy a főnök 
mivel viszonozta a sértést [Curia 6172 /1883  sz- dt.]), a pillanatnyi izgatottság hatására tett, de utóbb 
visszavont sértésért viszont nem lehetett elbocsátani (Curia 708 /1892  sz. dt.); E, ha hiány 
jelentkezett, a  későbbi visszatérítéstől függetlenül (Curia2 3 0 /1 8 8 5  sz. dt.); F, ha főnőkének az üzlet 
körében adott utasításait nem köved (Curia 4941 /1883  sz. d t); G, ha a segéd intés ellenére 
veszélyezteti a  ház vagy az üzlet biztonságát; H, ha három napnál hosszabb szabadságvesztésre 
ítélték; I, haa vállalt munka teljesítésére képtelen;J, haundorító vagy ragályos betegségben szenved; 
K, ha a főnök bizalmával visszaélve az üzlet érdekét veszélyeztette, illetve ha szerződésileg vállalt 
munkájára alkalmatlannak bizonyult. A  KT ide sorolta még azt, ha az alkalmazott betegség miau vált 
szolgálatra képtelenné (59.§.), de az IpT ezt is eltörölte. Nem lehetett továbbá elbocsátani rossz 
üzletmenet miatt (Curia I.G. 3 4 6 /1 8 9 6  sz.).

49 Curia I.G, 9 2 /1 9 0 0  sz. dt.
50 Bp-i Tábla LG. 102/1897  sz. d t
51 Curia G. 2 4 /1 8 9 9  sz.dt.
52 IpT 97.§.
53 Curia 26532 /1897  sz .d t
54 Bpi Kér. és VáltTvsz. E. 149 /1900  sz. d t
55 Curia 335 /1 8 9 4  sz. dt. és Bp-i Tábla G. 9 7 /1898 .
56 MJL Kér. segtdszem., Curia I.G .346/1896 sz.
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ha tartalmazta, hogy a segéd saját kérésére távozik, nem volt követelhető,a 
felmondási idő illetménye. A törvény értelmében nem bírtak joghatállyalmivel 
ez sértette volna a szabad egyezkedés elvét — a versenykikötések, amelyeknek 
azonban a gyakorlatban mégis nagy szerepük volt. Működésük módjára egy bírój 
döntvény57 utal, amely egy, a munkaadók által vezetett „fekete könyvbe” való 
felvételért követelt kártérítés ügyéről szólt.

A segédnek is volt joga azonnali felmondásra meghatározott esetekben.58 59 Ha a 
szolgálati szerződés kizárta az azonnali felmondást, ezek az esetek akkor js 
lehetővé tették a rögtöni kilépést, de a felmondási illetmények ebben az esetben 
még akkor sem jártak, ha a főnök bontott szerződést, mivel azokról az alkalmazott 
a szolgálati szerződés megkötésekor lemondott, csak kártérítést lehetett perelni. ̂  
A katonai szolgálat igen, a rendes évi gyakorlatra való bevonulás azonban nem 
szüntette meg a szolgálati viszonyt, bár erre az időre nem járt fizetés.60 A Magyar 
Átalános Hitelbank gyakorlatában azonban például az egy évi önkéntesi szolgálat
ra bevonulókat sem bocsátották el. Mivel ez állandó átszervezéseket tett szükséges
sé, igyekeztek csak az önkéntesi szolgálatot már teljesítetteket felvenni, de ehhez 
nem tudták tartani magukat.61 A csőd nem adott okot azonnali elbocsátásra s a 
felmondási idő illetményei első osztályú követelésnek számítottak a csődtöme
gen.62 Ugyanígy az üzlet megszűnése vagy átruházása sem szüntette meg a 
szolgálati viszonyt.63

A főnök még teljes ellátásban részesített segédje felett sem gyakorolta a házi 
fegyelmet, amelyet a cselédek és tanoncok fölött igen.64 Szolgálati baleset esetén 
hat hétre járt a fizetés, de ezalatt a betegsegélyező pénztárból nem lehetett 
táppénzt felvenni.65

A segédek és munkaadók közti vitás ügyekben első fokon és fellebbezés nélkül 
az Ipar Hatóság volt illetékes. Ez után lehetett fordulni rendes bírósághoz nyolc 
napon belül, de ez nem az előző eljárás továbbvitele volt és az Ipar Hatóság

57 Bp-i Tábla G .38/1905
58 Az IpT 95.§.-a és bírói döntvények szerint azonnal kiléphetett a  segéd; A, ha a főnök vagy helyettese 

ill. valamely családtagja súlyos becsületsértést vagy tettlegességet követett el a segéd vagy valamely 
családtagja ellen; B, ha az iparos a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, pl.: kevesebh 
bért fizet, de ha a segéd tovább dolgozik, azt hozzájárulásnak veszik (Curia 1101/1890 sz. dt.), vagy 
két hónapon át nem fizet bért (Bp-i Tábla II. G. 5 1 /1 8 9 7  sz. dt.), vagy ha a főnök a törvényes 
határidőnél rövidebb időre mond fel (Bp-i Tábla II.G .105/] 897 sz. dt.), vagy, ha a főnök szerződé 
sileg nem megelölt munkára utasít (IpT 89.§., Curia 4708 /1893  sz dt.), vagy, ha a segéd hatáskörét 
korlátozza (Curia 1509/1894 sz. d t), vagy teljesítménybérben dolgozó segéd esetében, ha az iparos 
nem képes folyamatosan munkával ellátni/; C , ha a munka az alkalmazott egészségét vagy életét 
veszélyezteti (KT 58.§.); D, ha az iparos ill. helyettese vagy családtagja a segédet erkölcstelen vagy 
törvényellenes cselekedetre csábítaná.

59 Curia 20532 /1897  sz. d t
60 IpT 96.§.
61 MÓL Z széke. MÁH 14. cs.
62 1881/XV II.tc. (Csődtörvény) 24.60.§. Curia 106/1900  sz. dt.
63 Curia 741 /1898  sz. dt.
64 Curia 6705/1881  sz. dt.
65 K T 56.§.
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'rozatának felfüggesztését sem jelentette.66 Ahol volt Ipar Testület, ott az Ipar 
t ' sáff átruházottjogkörét az gyakorolta, de ez kereskedelmi ügyekben nem volt 

mi rékes, mivel kereskedők számára a tagság csak fakultatív volt.67 
111A szolgálatot jogosulatlanul elhagyó segédet hatóságilag is vissza lehetett 

'nVSzeríteni kötelességéhez,68 szemben a főnökkel, akit nem lehetett jogtalanul 
elbocsátott alkalmazottja visszafogadására kényszeríteni. A magántisztviselők 
vá óbbi a szolgálati viszonyukat szabályozó törvénytervezeteinek egyik sarkalatos
JCeSOU , __ _______r .l_______________________________ t. ____ ______________ ____ • , . 1 _____

■ le volt s ellentétben a munkakönyvvel, a határvonal egy másik jelével, nem a 
magántisztviselők alatt, hanem felettük húzta meg a ,jobb részek” alsó határát.

A fentebb bemutatott jogi keretbe tartozókat, akiket a törvényekben és rende
letekben lecsapódó, illetve belőlük is táplálkozó társadalom reprezentáció csak 
elkülönített a magyar társadalom többi részétől akarták a kategória „ébresztői" 
egy törvényesített testületté tenni.69 70

A  mozgalom

1860-as évek óta létezett a legtöbb városban a Kereskedő Ifjak Társasága (KIT), 
a kereskedő segédek, azaz bolti eladók klubszerű egyletei. 1890-ben a Kereskedel
mi Csarnok szárnyai alatt megalakult a Magyar Kereskedelmi Utazók Egyesülete, 
az első sikeres kísérlet egy országos szervezet létrehozására.™ 1896-ban alakult 
meg a Magántisztviselők Országos Szövetsége (MOSz), amelynek hivatalos lapja 
lett a korábban indult Magántisztviselők lapja. 1897-ben jött létre a Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Egyesülete (KAOE). Utóbbi a bolti eladók, ügynökök 
szervezete, előbbi az irodai dolgozóké volt.

1893-ban — Braun Sándor cikke keltette mozgalommal — indult a Magántvcztm- 
selők lapja Kondor Alfréd szerkesztésében. Ez volt a magántisztviselői identifiká
ciós kategória kidolgozóinak első Önálló és hosszűéletö kezdeményezése. A lap 
legfőbb közvetlen célja az akkor induló és még az évben a Magántisztviselők 
Országos Nyugdíj Egyesületének megalakulásához vezető mozgalom támogatása 
volt. Tágabb célkitűzése azonban az volt, hogy a magántisztviselők állandó 
orgánuma legyen s olyan fórumot biztosítson nekik, amely a korábbi, kárhoztatott 
klubéleti szinten túlemeli őket. Az újság nemcsak eszköze volt a  társadalmi

66 IpT 176.§.
67 M[L Kér, segédek szóig. wsz. címszó.
66 IpT 159. §.
69 „Sajnálatra méltóbb osztály a magántisztviselőknél csak kevés van. ...S  ennek fő oka egyszerűen az, 

hogy a magánhivatalnokok szevezetlenek s nem képeznek oly tömör, összetartó testületet, mely 
befolyása, erkölcsi súlya által a  mérvadó tényezőkkel szemben jogait érvényesíthetné’’. (P N 1893. 
jan. 24. 29. sz. 9—10.1.). Ennek a —még megteremtendő — magántisztviselő testületnek tehát „arra 
[kell] törekedni, hogy állásaiknak erkölcsi súlyt, integritást szerezzenek” s ebben „mindazok 
rokonszenvére számít, a kik egy mívelt embernek a biztos kenyérre és a jóm ódra való törekvését 
természetesnek látják’  (PN  1893. jan. 19. 24. sz. I I .  1.).

70 Krentzer L.-Hegedűs V.: Negyven esztendő, Bp., 1930.
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osr tállyá emelkedésnek (már kezdettói így nevezi meg a kategóriát ez a lap 
köre), de egyben — saját véleményük szerint — jele is annak, mivel „ma minden 
művelt társadalmi osztálynak van már szakközlönye”,71 amelyben problémái! 
megtárgyalja, érdekeit képviseli. A magánalkalmazottaknak azonban különöset 
szükségük volt lapra, m ert ennek funkciója kellett hogy legyen még az is, hogy Beĝ  
számra és műveltségre tekintélyes csoportot”, amely a „társadalomban szétszórtan 
helyezkedik el, a közős érdekek, közös célok ismerete nélkül”, öntudatra ék 
resszen. Ugyanezért „egyesületre is különösen szükségük van a magánhivatalno. 
koknak, kiknek a társadalomban elfoglalt tisztes pozíciója nincs arányban anyagj 
méltatásukkal”.72 Ez az utóbbi állandóan visszatérő panasz rávilágít a magántiszt
viselők legfőbb problémájára, a rendi státusz inkonzisztenciára: „...arra a színvo. 
nalra ,... a melyre őket erkölcsi tekintetben műveltségük, tisztességük és társadat 
mi állásuk helyezi”73 nem tudnak felemelkedni anyagilag. Egy magántisztviselő 
alig keres többet a munkásoknál, pedig „szellemi képzettsége joggal fokozottabb 
igényeket támaszt benne”74 — fogalmazták meg a „ferde szituációt”. Helyzetük 
nemcsak azért nehéz — az érvelés szerint — m ert csak a szerencsésebbeknek volt 
kilátásuk arra, hogy 30 éves korukra évi 1000 Ft-ot keressenek, s a többség egy évi 
—gyakran ingyenes — szolgálat után havi 20 Ft-ért és teljes ellátásért kényszerült 
szolgálatba lépni, hanem azért is elviselhetetlen, m ert „lépten-nyomon tapasztal
ható, hogy a  régente fennállott otromba válaszfal... helyébe ... egy laza függöny 
vonatott”75—fogalmazták meg kitűnően a minősítő elv érvényesülését —, amelyen 
keresztül néha megpróbálják őket a „társadalom jobb részei” közül kilökni a 
munkások közé: a gyakornok sokszor az irodaszolga és a hordár egy személyben, 
mint az a szerencsétlen, aki reggel nyitja és rendbe teszi az irodát s „hogy mit értett 
a rendbe tétel alatt, nem mondta, de arcának pírja elárulta, hogy kisöpri a 
helyiséget”.76 Vagyis a megvonatott „laza függöny” „erkölcsi tekintetben* is 
sokszor kizárta a magántisztviselőket a társadalom jo b b  részei” közül, nem csak 
anyagilag.

A teendőket az — anyagi és „erkölcsi "-rendi helyzet megjavítására — nagyon 
világosan látták. „A kulturállamok társadalma osztályok szerint csoportosul, 
melyek műveltségi fok és hivatás szerint képeznek egy egységet. ... A társadalom 
tömkelegében megvannak ama gócpontok, melyek köré az osztályok tömörülnek 
a tőzsde, a nagybankok, az állami hivatalok, a kamarák, egyesületek, s tb .... mind 
megannyi jegecesedési pontja [a társadalom] tagjainak. ... Mindannyian féltéke
nyen őrzikjogaikat és szakadatlan újabb vívmányokkal gyarapítják azokat. Nagyon 
érthető és természetes törekvés ez, mert hiszen valamennyiüknek van közös 
céljuk, melyet csak egyesült erővel érhetnek el. ”77 A feladat tehát világos, meg kell

71 M l 1893. m . 1 2 .1. évf. I. sz.
72 Uo.
73 Ml r. évi. 3. sz.
74 M ii. évf. 1. sz.
75 Uo.
76 M l I. évf. 6. sz.
77 MÍ I. évf. 1. sz.
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einteni azt az egyesületet, amely az együvé tartozás tudatát kifejleszti és aztán 
ie..rvényesíti" a társadalmi osztályt, azaz létezésének és státusának társadalmi 

.merését törvényben dokumentálja. Az már külön dolog, hogy ez az elismerés 
e .ívben minősítés is. A két nagy cél, amely ezt jelenthette volna, a nyugdíjkérdés 
és a szolgálati pragmatika törvényi szabályozása voltak (tudták, hogy az „állami 
Vénvszer” igénybevétele, mivel szolgálati szerződéseik esetében magánjogi 
szerződésekről volt szó, ellenkezik a „manchesteri elvekkel” s készek is voltak 
bármikor érvelni ellenük). Ezek elérése anyagi helyzetükön javított volna, ami 
szervezkedésük végső célja volt s amihez — mint ahogy arról a mozgalmárok 
állandóan győzködték az öntudatra ébreszteni kívánt kategória tagjait — az út

az öntudaton és a társadalmi elismertetésen keresztül vezetett.
Ehhez azonban először a magántisztviselő fogalmát kellett tisztázni,78 amelyet 

nehéz is predzírozni. E  fogalom rendkívül tágítható és megszorítható, a szerint 
a mint értelmezzük. ”79 A Magántisztviselők lapjában a szerkesztői üzenetek válaszai 
között még ilyen meglepő közléseket is találhatunk: „A magáncégek könyvelői és 
levelezői is magántisztviselők.”80 Az igazi problémát azonban a kereskedelmi 
segédek jelentették. Az ipartörvény81 szóhasználatában ugyan maguk a magán- 
tisztviselők is kereskedelmi segédekként szerepeltek, szűkebben azonban kereske
delmi segéden csak a bolti eladókat értették, „kik viszont a szó tágabb értelemében 
véve szintén magántisztviselők”.82 A fogalmi kuszaságot az a dilemma okozta, hogy 
a bolti eladókkal, raktámokokkal, utazókkal gyarapítsák-e a „szűkebb értelemben 
vett magántisztviselők”, tehát a kvalifikált irodai dolgozók táborát. A társadalmi 
kategória létszámának növelésével az alacsonyabb presztízsű rétegek beemelésé
nek hátránya állt szemben. A kereskedelmi segédek magántisztviselő fogalom alá 
történő bekebelezésének Braun Sándor volt az egyik fő képviselője a 90-es évek 
mozgalmaiban, aki „már a névbéli megkülönböztetést sem helyesli, melyet a 
köztudat szentesít”.83 Végül abban a foglalkozások elég tág körét felölelő, de a 
rendi minősítés kívánalmainak is megfelelő elképzelésben állapodtak meg, hogy 
mindenki magántisztviselő, akinek „foglalkozása intelligenciát, műveltséget igé
nylő" és nem csak a „tollforgató tisztviselő” az.84

Mivel távlati törvényhozási céljaik eléréséig hosszú volt az út, s ennek tudatában 
is voltak, kezdetben az „évről évre — az együvé tartozás tudata nélkül — növekvő

78 Sajnos nem ismerem a magántisztviselő fogalom első előfordulását, de nagyon szerencsés fogalom- 
alkotás volt abból a szempontból, hogy a vele jelölt embereket a tisztviselő fogalomnak a 
közvélekedés által tulajdonított „nemes” eredete segítségével, kedvező minősítésű kategóriába 
sorolja be. Nem is vált viszont általánossá, mert a szocdem befolyás alatt álló szervezetek a 
„magánalkalmazott” kifejezést használták, mivel nem tartottak igényt a „társadalom jobb részeihez” 
tartozásra.

79 Ml I. évf, 8. sz.
80 Mii. évf. 2. sz.
81 1884. XVII. te 8 8 -1 2 1 . §.
82 MI I. évf. 8 . sz.
88 MM. évf. 12. sz.
84 MM. évf. 7. sz.
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számú"85 magántisztviselő öntudatra ébresztése volt a cél s ennek legjobb móds-fl 
re — az önmagában is hasznos — nyugdíj egyesület megszervezése volt. Az ekötij 
viták, fizetési lajstromok, korstatisztikák, nyugdíjtáblázatok összeállítása, á biztS 
sító intézet matematikai alapjainak kidolgozása a mozgalomhoz kapcsolódfl 
lehetőségét nyújtották. A szervezők az állami tisztviselőknek járó nyugdíj kilátni 
val igyekeztek magántisztviselő voltára ébreszteni a kategória rengetegféle szajl 
mába tartozó potenciális tagjait.

A magántisztviselő társadalmi identifikációs kategória elfogadtatásának 
hezebb problémája a szakmánként természetesen adódó összetartozás—a hétkcrf 
napi tudásba mélyen beépült—érzésének leküzdése volt. Mi kötne össze egybarjfi 
könyvelőt egy nagyobb fűszerkereskedés alkalmazottjával, aki egymaga látja el| 
levelező és a raktámok munkáját, s mi mindkettőt a malomipari tisztviselőkkel! 
nem is szólva a bolti eladókról, akik sok esetben patriarchális környezetben éltek, 
Szakmánként számtalan klubszerű apró egyesület létezett, s természetes volt, hogy 
a papíripari tisztviselők szervezetének tagjai mit sem tudtak a textil kereskedelm, 
alkalmazottakról. Az egyesületeket egy országos szövetségbe integrálni (különb
sen mivel hamarosan több országos szövetség kísérletezett ezzel) szinte remény 
télén kísérlet volt, épp úgy, mint rávenni egy kereskedelmi utazót vagy egy 
comptoiristát arra, hogy magát magántisztviselőnek nevezze. A legnehezebb* 
falatnak a bankhivatalnokok bizonyultak, akiket sohasem sikerült elnyelni a magg» 
presztízsű csoportok felé szívesen terjeszkedő magántisztviselő osztálynak; szerve' 
zeti különállásukat mindvégig megőrizték s különállásuk — pontosabban felsőbb4 
ségük — tudatát is, noha az 1928-as XL. tc.-ben együtt szerepeltek a magántisztvi- 
selőkkel.

1897-ben egy másik „ébredő”, ám rendi szempontból cseppet sem kívánatos 
pozíciójú osztály igyekezett sorait megerősíteni a szűkebben vett kereskedelmi 
segédek osztályával. A munkásosztály reprezentációt termelő szociáldemokratái' 
próbálták meg soraik közé bevonni (vagy inkább — a minősítés logikája szerint-  
lerántani) őket. Lapjuk, a Kereskedő segéd 1897. január 15-étől jelent meg kétheten; 
ként s kilenc számot ért meg. Főszerkesztője Kugler Gyula volt, bevallott célja 
pedig az „öntudat fejlesztése”.85 86 A lap nyíltan vállalta a szocdem álláspontot a 
legtöbb kérdésben, de kezdetben nem kísérelte meg egyértelműen azonosítani^ 
kereskedő segédeket a munkásosztállyal. „Hová tartozunk mi? A kérges tenyerű 
ipari munkásság zöme közé nem mehetünk, mert intelligenciánk az általános 
felfogás szerint magasabb semhogy oda illenénk. Szervezetet alapítani azért 
szükséges, hogy megismerjük önmagunkat és kartársainkat”.87 Ugyanakkor’ igye
kezett elválasztani a kereskedő segédeket azoktól a jegyektől, amelyek alapján á 
hétköznapi tudás kedvezőbb színezetű minősítésbe sorolta volna őket: „A belvá
rosi kereskedő segéd, aki az utolsó divat szerint öltözködik, écharp nyakkendert 
visel s akiben kihalt az erkölcsi tartalom ... rabszolgájává lett a butaságnak, mely

85 M l I. évf. 2. sz.
85 Kereskedő segéd (továbbiakban Jö) X. évf. 1. sz.
87 Ks I. évf. 2. sz.
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-  -akadályozza, hogy a művelődés [az osztályöntudatos műveltség] territoriumá- 
01 az önérzet légkörébe menekülhessen.*8 * * 88 * A Bp-i kér. és váltótvsz. egy határoza- 
tJ ’ ajuely szerint „kereskedelmi segédek mindazok, akik a kereskedelmi üzlet 

teléhez szükséges cselekmények céljából a főnökkel szolgálati viszonyban áll- 
a Kereskedelmi segéd szinte diadalittasan közölte, mert abban a tévedésben 

nem tudván, hogy a cselédeket a törvény eleve kivette a kereskedelmi segédsze
mélyzet fogalmából —, hogy a segédek így a „bolti szolgákkal, csomagolókkal, 
hausknechtekkel”90 azonos kategóriába kerülnek, azt remélte, hogy a segédek 
munkásosztályhoz tartozása számukra is világosabbá válik. Igyekezett meggyőzni 
olvasóit, hogy a tőkekoncentráció miatt az önállósodás reménye önáltatás.91 Május 
elseje környékén azonban a lap már nyíltan hirdette: „a kereskedő segédek 
munkások”,92 majd megszűnt.

A kereskedő segédek, akik a magántisztviselő kategória után vágyakoztak és 
akiket a magántisztviselők egy része hajlandó is volt befogadni osztályukba, nem 
kívántak a munkásság soraiba kerülni. Ugyanekkor, 1897-ben alakult meg Zerko- 
wítz Emil vezetésével a KAOE, saját szervezetük, amely éles ellentétben a korábbi 
klubszerű és helyi KIT-ekkel éppúgy egy osztályba — csak éppen a magántisztvi
selők osztályába — igyekezett beemelni a kereskedő segédeket, ahogy a Kereskedő 
segéd a munkásosztályba próbálta beterelni őket. Nem kétséges, hogy a két 
alternatíva közűi melyik volt a vonzóbb. De a szocdemek nem voltak teljesen 
esélytelenek még a magántisztviselők között sem, volt egy kisebbség a 90-es és az 
19G0-as években, amely hajlott arra, hogy magát a munkásság egy alkategóriájának 
lássa. Később a magántisztviselőknek — Magánaltisztviselők és Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége —, sőt a pénzintézeti dolgozóknak — Pénzin
tézeti Tisztviselők Országos Egyesülete — is volt a „szigorú osztálytudatosság”93 
alapján álló szervezete. Azért „szigorú”, mert osztálytudatosnak nem szocdem  
szervezetek is mondták magukat, mivel osztálynak nevezték a képviselni akart 
kategóriát.

A „törvényesítés” első kísérlete és a munkaviszony szabályozásának terve

Az első konkrét tervezethez, amely rendezni akarta a magántisztviselők szolgá
lati viszonyát, és ezzel együtt „törvényesíteni” mint osztályt, 1900-ban jutottak el. 
Ez Kreutzer Lápót kolozsvári kereskedelmi iskolai tanárnak, a MOSz egyik 
vezetőjének tervezete volt, amely Nagy Ferenc egyetemi tanár, kereskedelmi 
államtitkár átdolgozásában hivatalos törvénytervezetté is vált, s később alapja lett 
az újabb és újabb törvénnyé nem váló tervezeteknek. Ez összefoglalása az elérni 
kívánt gyakorlati célok minimális programjának és annak a stratégiának, amelyet

8S Ks I. évf. 2. sz.
89 Ks. I.évf.6.sz.
99 Uo.
91 Ks I. évf. 8. sz.
92 Ks I. évf. 6. sz.
98 Ml 1909., XVII. évf. 12. sz.
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az 1890-es évek magántisztviselő fórumai alkalmasnak láttak érdekeik érvényest 
tésére.

A Kreutzer-féle94 tervezet természetesen először a törvény szükségességéi 
indokolta meg s körülírta az alkalmazottaknak azt a körét, amelyre hatályát kv' 
kívánta teijeszteni. A tervezet minden változtatás és indoklás nélkül átvette a Kh 
nek azt a paragrafusát,95 amely kijelenti, hogy az üzletben cselédi szolgálatod 
teljesítőkre a törvény nem vonatkozik. Ez az elhatárolás oly egyértelmű és 
természetes volt, hogy részletes magyarázatot nem is igényelt, annál inkább 
szükséges volt viszont ez azok tekintetében, akikre vonatkozott a törvény. Ezeket 
a korábbi törvényekhez hasonlóan kereskedelmi segédszemélyzetnek nevezi, de 
rögtön részletezi is őket: „magántisztviselők, magántisztviselőnők és egyéb keres-” 
kedelmi alkalmazottak: kereskedő segédek fa bolti alkalmazottakat értve ez alatt], 
kereskedelmi utazók, nemkülönben mindama személyek ... a kik — esetleg más 
néven — valamely kereskedőhöz, mint főnökhöz szolgálati viszonyban állnak” •MA 
fogalom részletezésére azért volt szükség, mert „... a törvény csak kereskedősegédet 
ismer, meg ipari segédet, holott a fejlődő kereskedelmi élet ú j... osztályt teremtett 
a számra nagy és intelligenciára nézve jelentős magántisztviselők osztályát”.95 97 Az 
új osztályt, hogy végre ne billegjen a „társadalom jobb” részeit a többiektől 
elválasztó rendi határvonalon98 törvényesíteni kell, elhelyezni valahol a magyar 
társadalom reprezentációjában. „És ezért kérünk helyet mi magántisztviselők-a 
magunk nevén — a törvényben. A mit idáig ki kellett találni, hogy a magántisztvi 
selő voltaképpen hová tartozik: az új törvény hadd jelölje meg világosan, határo
zottan, mindennemű kétséget kizáróan.”99 A törvény meg nem születése esetére 
fenyegetésként azt tudták fölhozni, ami őket is fenyegette: mivel a KT keletkezé
sének ideje óta — amikor az alkalmazott patriarchális viszonyban állt főnökével, 
ugyanakkor pedig reális esélye volt az önállósításra s így csak átmeneti foglakozás 
volt számára a kereskedósegédség — nagy fejlődés m ent végbe, s most már „az 
alkalmazotti pálya nem átmeneti többé”, „s ha az állam az ilyen jelentékeny 
társadalmi osztályt nem látja el a kellő garanciákkal, maga termeli a proletáro
kat”.100 H a a törvény nem garantálja a magántisztviselő kategória megfelelő 
minősítését „ez a pálya is a proletárok gyűjtőmedencéje lesz"101 s „a sok kereske
delmi alkalmazott... a társadalomnak válik terhére”.102 Ebbe a fenyegetésbe már

94 Törvényjavaslat a magántisztviselők és egyéb kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyainak szabályozási 
afl. A  „Magántisztviselők Országos Szövetségének" felterjesztése a kereskedelemügyi magy, kir. 
kormányhoz. 1900. Bp. A továbbiakban ebből a tervezetből indulok ki, m ert a Nagy F. által 
átdolgozott nem áll a  rendelkezésemre, de amúgy is ez fejezi ki inkább a magántisztviselők saját 
törekvéseit.

95 Kreutzer törv.terv. (továbbiakban Ktt) 18.§.
96 Ktt 1. §.
97 Ktt 1. §. indoklás, a segéd szó az indoklásokban csak idézőjelben szerepel.
98  Tóth Zoltán i. m.
99 Ktt 1. §. indoklás.

100 Ktt 5. §. indoklás.
101 Ktt 1. §. indoklás.
102 Ktt 5. §. indoklás.
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Ián a szocialista törekvések is, illetve az azoktól való félelem is beleértődött és 
®  a proletár fogalom eredeti, antik értelme.
ne  ̂szolgálati viszony tartalmát illetően a tervezet először is a korábbi törvényen 
'I menően, megkívánta a munkakör pontos leírását,103 valamint a napi munkaidő

1 ™ 7rv1 íT-at'jlí FlAírtü Vintrv a munVciíHn pc q mnnltn

Valrnaz°ttak kívánták volna a munkaidő, az esti záróra szabályozását is, de a 
tervezetbe való belefoglalásától, mint reménytelen dologtól tartózkodtak.105 

Betegségek idejére a tervezet azt írta elő, hogy azok az alkalmazottak, akik tagjai

nénztárnak nem tagja, az teljes fizetését és járulékait kellett volna hogy kapja a 
tervezet szerint. Az időtartamot, amely alatt az alkalmazottat fizetése és járulékai 
megillették, a következőképp határozták meg: 5 évnél rövidebb szolgálati idő 
esetén 1200 korona összjárandóság alatt 6 hét, efelett 3 hó; az 5 és 10 év közötti 
szolgálati idővel rendelkező alkalmazottat félévig; a 10 és 20 év közöttivel bírót egy 
évig; az ennél is régebben szolgálatot tey esítőt pedig két évig illették volna meg,107 
ez az állami szolgálatban szokásos bürokratikus előmeneteli rendszer igényét 
jelentette. Amennyiben azonban az alkalmazottat szolgálatban érte baleset, a  fenti 
korlátozások nem álltak volna, sőt ha az alkalmazott a szolgálatából eredő betegség 
vagy az abban elszenvedett baleset miatt munkaképtelenné vált volna, akkor 
1200 k fizetésen alul keresetének fele, ennél nagyobb fizetés esetén pedig 
kétharmada illette volna meg,108 mint nyugdíj.

A felmondási időt a tervezet ugyanúgy kívánta szabályozni, mint a betegség vagy 
baleset esetén járó fizetések és járulékok jogosultságát és időtartamát. A korábbi
aktól eltérően másként szabályozta a tervezet a felmondási időt az alkalmazottak 
részéről, mint a főnökök részéről, az ő  részükről 5 évnél rövidebb szolgálat esetén 
6 hét, ennél hosszabb után 3 hó volt a felmondás ideje. A főnöknek kötelessége 
lett volna a tervezet életbe lépése esetén, hogy a felmondási idő alatt az alkalma
zottnak megfelelő időt — de maximum napi két órát — biztosítson új állás 
keresésére.109

A  tervezet kimondta, hogy az alkalmazottak nem kötelezhetők a vállalati 
nyugdíjpénztárba belépni, de ha tagjai voltak, akkor a vállalattól való kilépéskor 
befizetéseik matematikai hányadát vissza kell kapniuk.110 Ezt az intézkedést annak 
leszögezése mellett tartották fontosnak, hogy a nyugdíjügy végleges megoldását az 
államtól váljak. Fontosságát pedig az adta, hogy a vállalati nyugdíjpénztárak

103 Ktt 2. §. Ennek indoka, hogy a  Jobb állásra szerződött embert ne fogják alsórendű munkára” (Kit 
2. §. indoklás), de a valóság követelményeinek engedve azért megjegyzik, hogy ez .nem  jelenti azt, 
hogy a könyvelő a könyveléssel rokon munkát nem köteles elvégezni és hogy hajszálra meg kell 
az alkalmazottnak előre jelölni a munkakörét” (Ktt 2- §. indoklás).

104 KttS.§.
105 Ktt 3.§. indoklás.
106 Ktt 4.§.
107 Ktt 5.§.
108 Ktt 4.§.
109 Ktt 5.§.
110 Ktt 6.§.

93



V3' yonát rendszerint nem kezelték külön a cégek tőkéjétől és ezért, ha szűkei, 
voit, a főnökök más célra is igénybe vették, mert a pénztárak senki által n* 
ellenőrzött vagy jóváhagyott alapszabályai nem tartalmaztak biztosítékokat,, 
ellen.111 Bár ebbe a tervezetbe nem került be, de a vállalati nyugdíjpénztárak áll;

. ggesjéj
„Freizügigkeit" korlátozását112 jelentette, mivel a tisztviselő a nyugdíj érdekéi* 
kénytelen volt cégénél sok mindent elviselni.

A szabadság kérdésében a korábbi szabályozatlansággal szemben a tervei 
előírta, hogy azon cégeknél, ahol több mint három alkalmazott van, a két éyl_ 
régebben szolgálóknak évi két hét, a főnökkel történt megegyezés szerinti időbi 
kivehető szabadság jár. Olyan üzletekben, ahol legfeljebb csak három tisztvis? 
dolgozott, csupán két évente járt ennyi idő.113

A tervezet meghatározta a felmondás nélküli kilépés114 és elbocsátás esetéit! 
lényegesen egyszerűbben, mint korábban voltak.

A fizetés és minden egyéb járulék (újévi jutalmak, mérlegpénzek, remimé 
ciók, lakáspénzek és személyi pótlékok) a tervezet szerint havi részletekbe'! 
legkésőbb a hó utolsó napján voltak esedékesek, mégpedig rendbüntetési levon] 
sok nélkül, mert a pénzbüntetéseket a tervezet tiltotta.116

Az elbocsátáskor kiállítandó bizonyítványt a tervezet is fenntartotta, olyképpei \ 
hogy abban a munkakőnyv létén tú! a szolgálat időtartamát és az alkalmaz] 
minőségét is fel kellett tüntetni, ami a bürokratizáció irányába ható törekvéseL 
árulkodik, valamint az alkalmazott munkájának jellemzését is, ha az azt kívánta.1!

Kimondta még a tervezet, hogy — ellentétben a szerződés szabadságáig 
korábbi elvével, amelyből következően a törvény rendelkezései csak egyezsi* 
hiányában voltak irányadóak — e törvénytől az alkalmazottak hátrányára eltép 
nem lehet, továbbá, hogy intézkedései a már alkalmazásban állókra is érvényesül 
nem csak a később szolgálati szerződést kötőkre.118

111
112
113
114

115

116
117
118

Ktt 6.§. indakiás.
Uo.
Ktt 7.§.
Ktt 8.§. értelmében a tisztviselő felmondás nélkül távozhatott; A, ha a főnök szerződés szerinti; 
vagy törvényben előírt kötelezettsége tnem  teljesítette; B, ha a főnők, helyettese vagy családtagjai 
tettleg bántalmazták vagy becsületében súlyosan megsértették; C, ha a szolgálat folytatás 
egészségét vagy életét veszélyeztette. Utóbbi esetben a meghatározott felmondási idő fizetésem 
járulékai illették meg az alkalmazottat, mint végkielégítés, az A és B esetekben az évi fizetés és 
járulék kétszerese járt volna,
Ktt 9.§, szerint az alkalmazott azonnal elbocsátható; A, ha a főnök bizalmával visszaélve az üzletel 
anyagilag károsítja; B, ha afőnöke beleegyezése nélkül ugyanabban a szakmában akár a maga, akái 
más javára kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik; C, ha kötelességeit állandóan elmulasztja; D, ht 
szerződésileg vállalt munkájára alkalmatlan, de ez csak a fölvételt kővető első hónapban lehet aj 
elbocsátás indoka; £ , ha főnökéi, annak helyettesét vagy családtagját tettleg bántalmazta vág; 
becsületében súlyosan megsértette, haaz nem a főnök, helyettese vagy családtagjai tettlegességén 
vagy súlyos becsületsértésére volt válasz; F , ha börtön vagy fegyház büntetést kap, illetve 1 
nyereségvágyból bűntettet követ el.
K t tl l .g .
Ktt 12.§.
Ktt 14. és 15.§.§.
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tervezet, amely egyáltalán nem ölek fel minden kérdést — nem határozta meg 
-fí zen a kereskedelmi segédszemélyzet, a magántisztviselők fogalmát, csak lefelé 

jta nem érintette a főnökök és alkalmazottak közötti vitás ügyek elintézé
sek módját — egyébként is túl elnagyolt volt ahhoz, hogy eredeti formájában 
v íjjjjyé válhasson. Amint azt szerzői hangoztatták is, szerény tervezet volt, a 
leálló állapotoktól csak a következőkben tért volna el: az alkalmazott jogosult 
[jnali felmondása esetén is előírta a végkielégítést, amit a korábbi törvények 

jó -  megnövelte a felmondás idejét és a végkielégítés összegét; megszüntette a 
Stő'ző betegséget, mint elbocsátási okot, és a vállalt munkára való alkalmatlanság 
E itti elbocsátásnak az alkalmazás első hónapjára korlátozásával felmentette a 
^viselőket az elbocsátás örökös veszélye alól; továbbá a táppénzt és a fizetést — 
fizetés és az összes járulékok összegéig — egyszerre is felvehetővé tette.

’ A magántisztviselő identifikációs kategóriához tartozók szempontjából ezen 
Jimenő jelentőségét az adta volna, ha hatályba lép, hogy egyrészt kikezdete volna 
. egyezkedési szabadság liberális elvét azzal, hogy a törvénytervezet kőtelező 
widelkezéseket tartalmazott magánjogi szerződések tartalmára vonatkozóan, 
JÍetve kimondta a gazdaságilag gyengébb fél törvényi védelme szükségességének 
■{vét.119 További elvi jelentősége lett volna még, hogy széttörte volna a jognak azt 
trendszerét, amely az összes, az ipar és a kereskedelem területén magánalkalma- 
jisbari álló személyt egy kategóriába fogta össze s amelyben a magántisztviselők 
caük a legkedvezőbb helyzetű alkalmazottak lehettek, de a rendileg minősített 
identifikációs kategóriák sorában csak a „társadalom jobb részeiből" kiesők közé 
tartozhattak. Az előbbi törekvések a klasszikus liberális elvekkel ütköztek és kétség 
Vívni az állam és társadalom viszonyának későbbi változása irányába mentek, az 
lí'tóbbi viszont, amelyik az alkalmazotti kategória jogi egységét igyekezett megbon
tani, a rendi logikának megfelelően kívánta privilegizált helyzetbe, a társadalom  
jobb részei közé emelni a magándsztviselőket, mint olyan testületet, amelyet 
iüomár törvény is elismer annak. Törekvésüknek, hogy — testületként—kiváljanak 
a rendi határvonal alatt élők közül, itt is az az érv adott alapot, amelyet az 
indoklásban Kreutzer U p ót hangsúlyozott is, hogy képzettségük vagy a nekik 
tulájdonított „intelligencia" alapján a rendi minősítés szerint is a „társadalom  
jobb* részei közé — eredetileg honoráciomak — számítottak, így tehát anyagilag, 
illetve munkaviszonyukban is kedvezőbb helyzetbe kell kerülniük.

A tervezet készítői, annak érdekében, hogy a törvény megszülessék és ezzel a 
magántisztviselő reprezentáció kétségtelen biztos alapokat nyerjen, s ráadásul 
egyben kedvező minősítést is, számos elemi követelésről — mint például a 
munkaszerződések kőtelező írásbeli jellege, amely pedig gyakran szerepel a 
magántisztviselő sajtóban — lemondottak, vagy mérsékelték igényeiket, nem  
engedve viszont az elvi, a kategória létét és minőségét illető kérdésekben.

119 „Habár új elv ezen a téren ... a főnök a gazdaságilag mindenképpen erősebb fél* (Ktt 5,§. indoklás)

E ezért szükséges „elejét ... venni a korlátlan szerződő szabadságnak. Az új német kereskedelmi 
törvény is megszorította a szabad egyezkedést... .  A magunk részéről helyesnek, sőt parancsoló 
szükségnek véljük a szabad egyezkedés ilyetén megszorítását.” „A szerződő szabadaságnak csak 
akkor van helye, ha a felek egyformán erősek". (Ktt 1S.§, indoklás).

£  munka részlet a szerző készülő szakdolgozatából
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