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.Az OktatásUgyi Minisztérium Szemléltető Filmkirendeltsége
diafilm sorozatából
.
l41.szám
KEZDETI MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM /186?-1904/.
T5rtébelmi sorozat: 12.
KészUlt~1956.évben,
1. Grafikon /A munkásság létszámának emelkedése 1805-1900/.
1848 előtt a gyarmati Magyarországon az ipari munkásság száma
még igen alacsony volt. Ez-a minimális ipari muntásság szolgáltatta a pesti forradalom napjaiban, márciusban, májusban és az ep»
temberben a forradalom tömegbázisának egy részét. A szabadságharc
bukása és a 48-as forradalom befejezetlensége következtében a
félgyarmati helyzetben lévő Magyarországon a kapitali$mus kialakulása csak lassan, feudális maradványokkal terhelten ment végbe. A kap! talista fej lodésne k az abszolut izmufJ korlá.tlii ktizött
va16 megindulásával a munkásság létszáma egyre inkább eme Lkede t t ,

-

2. Mur..kaés t őke

A munkásság

elnyomása., kiz-sákmányoltsága igen' nagyfoku volt •
.A munkásság szociális helyzete siralmas képet mutatott. Tel~esen
ki voltak szolgáltatva a gyárosok kénye-kedvének. A munkaido reggel 4-5 órától este 8 6ráig tartott •.
3. Nyomdai gépterem'
,
"'k
4"~..B'anyaszno

A tőkések na~y számban alkalmaztak női és gyermekmunkást
egészen csekély bérert. Technikai felszerelés nélkül nehéz fizikai munkát végeztettek nőkkel és gyermekekkel. 12-17 éves lányok
ezrei pusztultak el, betegedtek meg a nehéz munkától, miközben a
tőkések milliós haszonra tettek szert.
5~ tepsik-telep nyomortanyajA-

Ilyen lakás jutott a dolgozóknak a Lepsik-telep' nyomortanyá.jan.
6. Bányásztelep Tatán
Igy éltek a tatai bányászok.

7. Épitőmunkások szállása

•

Összezsufolt tömegszállásokban
ahol még ki sem pih-enhettékmagukat.
8, Vágóhid utcai szUkséglakás
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laktak az épitőmunkások,
"""
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~.2.:...J3udafoki
barluglakások
,áp.8S c~~iádjaikkal :tabarakokb~, fBldbeváj-t Uregekben; bll:r~

langakban laktak a dolgQz~~.
la; Kl1akoltatott

családok

Aki munkanélkUl maradt és nem tudott lakbért fi4etni, kilakoltatták. A :).:akásinség,
tulzsufoltság, nyomor egyenes következménye volt, hogy a különböző betegségek tömegével szedték áldozat~ikat. ~tlag lOOO.,dolgoz~ közül 300 'Volt tüdőbajos.
"

ll. GYári. szerencsétlenség .'
A gyárakban a munkásság ~gé.gzségvé-delméve.l
egyáltalán nem
'törődtek.· Napirendet1.voltak·a szereneáétlenségek, Egészségügyi és
orvosi segítáégről a gyárosok nem gondoskodtak, a munkaképteleneket kitették az utcára. .
.,

.

l2·~Jlunkanélktllinők.

'-.

AmunkanélkHliség
minden munkás előtt álland6an ott lebegette
A gyárak kapuján kint volt a tábla: "Munkásfelvétel nines!" Kilátástalan jövő várt a proletárok tizezreire. A JlllJ.llkanélktiliek
töme.gesen·várakozt-ak
'·aköz~.ti
to
helyis.égben,
.
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Sztrájk (Munkácsy Mihály" festménye.)
A ·tőkések -megakadá~5)mtáka munkásságot

abban, hogy érdelei.ka
t
szervezett uton védj ék meg •.A kormány a asak-«. és segélyegyelete~
kiépitése elé akadályokat görditett. A nehézségek azonban nem
törték meg a munkásságot, a munkásság szervezkedni kezdett. B~y~
másutánalaki tották meg a segélyző, egyleteket, amelyek az elso '
lápést'jelentették a szervezettség felé
a munkásság összetartozásának tudatát növelték. A·magyar munkásság rendkivül rossz
.szociális visz·onyai, nagyfoku .kizsákmányoltsága fokozottan kiélez=
te a.Kialakuló munkásosztály és a bur~sQázia ellentéteit. A-nm.nkáa~
ság elkeseredett küzdelmet-fOlytatott 4letlehet5ségeinek biztGsl~á- '
sáért •• sztrájk fegyver4vel küzdöttek kizsákmányolóik e lLen, .
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14. }!l1~kan'~~~~~ek tuntetése
A nagy tömegben munka nélkUl maradt proletáriátlls hatalmas
tüntetésekban követelt munkátt kenyeret.
15;. Marx; és B~el s
..,
•. "..
J. 60-as ~vekban 1ia.rx és Ingele vezetésével a nemzetközi
..•.

Ilunkásmozgalom nagy léptékben haladt előre akapitalizmlls elleI.1~
harc utján. 1864-ben megalakult a Nemzetközi hnkáaszövetség, ~z·
1, -rilternaeienálé,mely-közp~nt1 _irányit6szerepet játszótt a munkástl5me.gD1ozgalombanés 'számos országban e.lOsftgi
tette a ml1nkáso,sztály pártjainak m.g~.remté8ét, As .:I. Internacionálé befolyása
lagyarországon is éreztette hatásátés megkötmyi t.ette a munkáss_ágnak, hogy felszámolja a burzsoázia gyámkodása alatt á1l6 szervezeteket. A-polgári liberálisok ugyanis, hogya munkásság5aál16
poli t1kai szervezkedését megakadályozzák.,hogygyámkodás alatt
5612~2~~1.4:l
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tartsák a munR:ásosztályt, 1868~ban megalaki tották a Budap.•••.;::~Munkásegyletet.
Ennek vezetésében résztvettek
agyá,rosok,
ki,prlparosok, tisztviselők
vegyesen. A nyilatkozatban
kimondták!'h(;;gy a
munkásegyletek ne foglalkozzanak politikával.
~6. A~Á~talá~s

i'
!

Mu~kásegylet elsó népgyüléae.

A munkásság 'elforquI t a Budapesti JJIunkásegylett 51 és az 1868.
februárjában megalakult Altalános Munkásegyletet támogatta •. Az
Általános MunkásegyliiJ"t· azt a felad~iij:~tüzte a :ann~kásság elő ,hogy
a munkásegyletet f'iiggetleniteni
kell a burzsoázia befolyását61,
önálló proletárpolitikát
kell folytatnia.
A Munkásegylet első nagy
népgyülésénlO
000 munkás vett részt.
17•. Munkások Ujsága'/cimlap/.
A Jlunkásegylet

lapot

inditott

Munkások":Ujsága cimmel.

18. Tánc~iQ§Mihály
A lunkásegylet
elnökévé Táncsics Mihályt v.ÁJasztották.
Táncsics 1867~ben szabadult börtönéből.
Odaadó h-,,>;,}-p'"\ volt a
magyar munkáamo
sgaf.omnak, de a tudományos szocial:l:;:ím"~dforradalmi tan.1tásai t nem ismerte. Táncsics csakhamar mezvá.l t az' elnöki
tiszt'~égi;őli' a Mil:r.J.kásegyletlemondatta; Inert a mv,~\kásokoktatására,
az Egylet céljaira
segélyt kért
a kmrmánytól.. A i:>.agélyelfogadása kiszolgál tat "r,a- volna az Egylete";; a kormáLlyi:\ak
.• T:incsics iránt
azonban a munkásság tömegei továbbra is legnagyobb s%ereteltel
voltak. Nemmult el március 15-e a kiegyezés utáni Magyarországon,
hogy ne ünnepelték volna a dolgozó nép nagy harcosát,
Táncsics
Mihályt, aki 1848 öröks égét hozta a magyar mnnkáamoxga l.omba,
I

19. Aranytrombita
zésárt
.•.

Táncsics
harcolt.

/cimlap/.
lapja,

az Aranytrombita , a Munkás~gylet célkitü.

gQ.!...J~'a:~:Jcas
Károly
Egymásután alakul tak az Általános Munká.aegylet fi6k-egyletei
.Az egyletek megalakitását
Farkas Károly' kezdeményezte. Farkas
resiczai
születá.sü gépész volt, aki 1868-b8.i1tért v í.ss aa külföldről, ahol kapcsolatba került az I. Internacionálé
szervezetével~
Majd az 1. Internaiconálé
magyarorsz,ági megbizottja
lett.
ll.

Munkanélküliek

1869-tól
követelésekért.
t~tetésekben.

tüntetésea

képviselőház

előtt

kezdve megé1ékültek a munkás megmozdulások a napi ,.
A pesti gyárak munkásaí, tömegesen vettek részt a.
4L

,~

Gyülés egysztrájk..;.ta.n;yán.

Az egyes szakmák dolgoz6i sztrájkokkal
lacsony bérek és az embertelen kizsákmányolás
szóli tották fel a. szakma dolgozóitafokozott
,5612528/141
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tiltakoztak
az aellen. Röpiratban
har~~ra.
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. 23~' 'Párizsi Kommün kikiáltása

-

"

Mig Magyarországon a munkásság a gyarmati helyzet miatt csak
a 70-es években kezd osztállyá szerveződni és harcának kezdeti
szakaszát vivJa, a nyugati fejlett kapitalista országokban amuJ!,=
kásság már győ zelmes harcot foly ta t., 1871. március l8-án' Franc:L:wr·=
Bzág fővárosában győzött a világttJrténelem első proletárforradal- '
ma, a Párizsi Kommün.,· ftA Párizsi 'Kommün :-- mondotta Sztálinelv"
társ - a proletáriátus első dicsőséges, da mégis sikertelen kisérlete'v~~t arr~ogy
a ~örténelmet a kapitalizmus ell~n .forditsa".

~:.

A kommunárok

(

hősi harcai'

A Párizsi Kommün 72 napi fennállás u:tán elbukott. A francia

proletáriátus még nem volt eléggé fejlet t t 'nem volt forradalmi
párt ja, amely a kivivott 'győzelmet megtarthatta, megszilárdi-tha-tta
volna. A proletár.iátua példátlan hősiességgel harcolt mindenutcá~rt, házért.
'
-'
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25't, A komml.'lnarokkivégzése

:'Aburzsoáiia
kegyetlen terrorral fojtotta
taturát, s ahós communardokat kivégezte.
.

~
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el aproletárdik=·
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26~ RUtlenségi

per

la

társjalás/.

\
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A munkások

Magyarországon is f'e Lí.sme r-t ék a franciaor.szági
események jelentóségét, bUszkeséggel tekintettek pári~~i testvéreik,felé.A
Párizsi KommUn gyozelmét a Magyarországi Munkáspárt
örömmel Udvözölte. ! Párizsi Kommün bukásáról és a francia burzsoázia tömeges gyilkosságair61 érkezett hire ket a magJ ar munkások
dUhhel és elkeseredéssei fogadták. A munkásság az Altalános Mun~
kásegylet 'vezetésével le?l. julius ll-én tüntető fel vonulást rendezett. A fel vonu16k a kalapjukra fekete gyászfátyolt kö t t tek ,
ugy juttatták kifejezésre együttért~ésüket a h9s párizsi prole=
tárokkal.!
kormánya
tüntetés szervezőit, az Altalános Munkásegylet 30 tagját elfogatta és biróság elé állitotta. Ez volt sz.' un.•
"hütlenségi per". A vádlottakat. a közvélemény nyomására felmen,tették. 'A "hütlenségi per" a magyar munkásosztály ~rkölcsi, po~
litika1 sikerét jelentette, ugyanakkor azonban az Altalános Munkásegylet helyzetét a ha~k
rendkivüli módon megnehezitették. Letart6ztatások, kitoloncolások állandóan gyengitették
a munkásmozgalmat •.
ö
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, A magyar munkásmozgalomban
Fram.kel Leo hazatérése jelentett
,nagy fordulatot. Prankel Obudán született, ötvösmesterséget tanult, majd yándorutra meht.. Franciaországban telepedett le. Itt rö~
vid'idő alatt a munkásmozgalom neves harcosa lett. A Párizsi Komrnün'ben Frankel munkaügyi- és kereskedelmi min:Lstterként tagja lé'tt a
munkáskormánynak.
A Kommün alatt végzett munkásságával ö.cök időre
emlékezetesaé tette nevét a nemzetközi mun~ásmozgalomban.
"
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28~ J'rankel-a.zI.' Internacionálé

.

"vezérkaráv~L

Frankel a Kommün bukás után Londonba ments ott Mal~ és
Bngels barátja és harcostársa volt. Sokat tanult a nemzetközi ~unkásság nagy vezéreitől. la75-ben hazautazott, Bécsben elfogták,
da a közvélemény nyomására szabadon engedték.

29. Frankel Leo a'Választásra

Hem" Jogosultak

--

Párt ja kongresz~

.szuBáil
Frankel megjelenése a magyarországi munkásmozgalomban nagy
jelentőáégü volt. Legfőbb feladatának tartotta,hogy a munkásosztály harcát vezető' szocialista pár~ hivjon létre. A kormány arra t<:Srekedett,hogy a munkásságot elszigetelje Fran~eltől. 'A munkásmozgalmon ben frakciót .szerveztek ellene. Megakadályozták az
<:Snállószociáldemokrata párt alakitásában. A kormány nem engedte a szocialista munkáspárt megalakulását, igy_Frankel hivei _
"Választásra Nem Jogosultak Párt ja" nevet adtak a munkáspártnak.
A párt kongresszusán Frankel kemény harcot folytatott harcos munkáspárt megalakitásáért~
/1

30. Népszava /cimlap/ •.
Frá.nkel állhatatos és szivós küzdelmet folytatott a kormány éa annak ügynökei ellen. Harcának eredménye volt,hogy 1880ban egyesitették a magyar munkásmozgalmat es létrehozták a Magyaropszági Általános Munkáspánot.A párt hivatalos lapja a Népszava lett. A kormány a munkásmozgalom erősödésével arra törekedett,hogy Frankelt kiszoritsa a mozgalomból. 1881-ben sajtórágalmazási és izgatási vád alapján letartóztatták és bebörtönözték.
Távollétében a kispolgári elemek ragadták magukhoz a vezetést •
.; Frankel 1883-banelhagyta
Magyarországot. A kezdeti magyar munkás~
mozgalom legnagyobb uttörője volt. Eln31eti képzettségs~ forradalmi
bátorsága, szervezőképessége messze kí.eme lt e F:rankelt a korabeli
magyar munkásmozgalom vezetői közül. Valóban elmo:ndhatjuk,hogy
·a Kommunista Párt megteremtéséig nem állt a magyar munkásosztály
élén olyan vezető, mint Frankel Leo volt.

31. A

II. Internacionálé

vezérkara

A magyar munkáamo aga Lom további .fejlődésének nagyobb lendületet az l889-ben Párizsban megalakultIl.
Internacionálé adott-e
Az Internacionál~ végső célja a kapitalizmus megdöntése volt, köz~
vetlen feladata: a munkásság szociális helyzetének megjavitásáért
harcot inditani.
.
32·.•Május 1.

A II. Internacionálé felhivására a magyar munkásság 1890.
május l-én nagy felvonulást rendezett, több mint 60 000 m~nkás
tüntetett a munkásosztálY.Í1emzetközi összefogása mellett.
Ma

ala-

A II. Internacionálé alakuló kongresszusa ad ta meg a Lendü»
letet a magyar munkásmozgalom ujjászervezésének,
a Szociáldemokrata Párt megalakulásának. 1890 ..decemberében került sor a Magyar5612528/141
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.országi Szoeiáldemokrata Párt alakuló kongresszusára.Engels a
Szociáldemokrata Párt megalakulását az Arbeiter Wochenkronik ha~
sábjain üdvözölte. !Szociáldemokrata Párt kezdettől fogva nem
volt más, mint a szakszervezetek összessége. A párt programja
visszatakrözt~ ideológiai gyengeségét, erős lassalleanus befolyását, a párt vezetői a Il." lnternacionálé opportunista munkásarisztokráciájából kerültek ki•• ~g,.sa pártnak megalakulása jelentős lépés volt a magyar munkásmozgalomban~
I
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,A békéscsabai véres nap.
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A Szociáldemokrata Párt regsulyosabb hibája már a ~~-es
.évek elején megmutatkozott, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a párt
vezetői a munkásosztály kqzdelmét nem akarják agybekapcsolni az
agrárproletáriátus, a szegényparasztok mozgalmaival. 4 9,()~esévek- .
.be. egymást követik a parasztok megmozdl1láBai~ 1891" május 2-án
Békéscsabán yqlt nagy összeesapás a földm~~kások ,és a csendőrség
közöt1. '4z _:~o.Stlzeütk5zések állandóan fokoz6dtak •
.J~.'·V'res"összeütközés -HÓdmezőv~s4rhelye~~
i893':'~~~'H6d~e~6vásárhelyenerő~5dtek meg a földmunkás~k és
szegényparasztok mozgalmai. A. mozgalom élén Szánt6 ~ová~s János
állt. Szántó Kovács János letart6ztatása után, 1894 ea'éjénvéres
összecsapásra kertilt sor. Több halott és számos sebesültéÍnaradt
a helyszinen. Az esszeiltközések után több hónapon keresztül ostromállapot v$lt az Alf~ld déli részén. Többszáz embert letartóztattak.
J6. Szántó Kovács János a biróság előtt,
'1896-ban Szántó Ko~ács Jánost 64 társával együtt biróság
elé állitották. Szántó keményen 'és tántorithatatlanul kitartott
meggyőződése mellett é8 védte a dolgozó parasztság érdekeit. Szoeiálistának vallotta magát, példája további harcra lelkesitette a
falu sZ'egényeit. A Szociáldemokrata Párt nem ismerte fel a munkás-.
ság és parasztság szövetségének jelentóségét. A parasztmozgalmat
nem támogatta s ezért a reakció tulereje azokat elfojtotta.
'

37 •. Grafikon. lAz .ipar fejlődése a század végén.1
Magyarország ipari fejlődése az imperializmus korában meggyorsult. A gyárak száma negnövekedett. Kialakult a nagyüzemi proletáriátus, amely a legforradalmibb tulajdonságokkal rendelkezik,

J.8,.

Sztrájkoló munkások a fegyvergyár előtt.•
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A fokozódó kizsákmányolással szemben a munkásság sztrájkmozgalmai· fellendilltek. l892-ben az uj parlamentet épitó kőfaragók, majd a fegyvergyári munkások léptek sztrájkba. 1893-ban a
pécsvidéki bányászok szüntették meg a munkát.
J9. Véres sztrájk.
A csendőrség és a felvonultatott katonaság segits~gével a
reakció a sztrájkokat elnyomta. A dolgozók hatalmas tüntetésekkel
tiltakoztak a Bánffy-kormány terror:oralma ellen •.
"
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,JÖ;--LÖV8sroham & népeIIeri,
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A rendőrség lov&srohammal támadta meg a sztrájko16 mtmkásokat. 1897-ben a'Szociáldemokrata
Párt tagjait rendőri felügyelet
alá helyezték. letart6ztatások,
házkutatásók napirenden voltak.
'
Az üldöztetések nem tudták megtörnia
magyar munkásmozgalmat.
A
~unkásság harca megélénkült. ~Ulanösen a szakszervezetek 'erős,ödtek meg.19fl' és 1903'között négyszeresére nőtt a szakszervezeti
tagok száma.~ A szakszervezet 'erősödése egyUtt járt a munkássag,
bérmozgalmainak, sztrájkjainak növekedéséveI. Alig vol t üz em.,,
amelynek munkásai ne vettek volna részt a küzdelemben.
jI. Vasutas-sztrájk,
,

~

.

..,"

1904-ben a sztrájkmozgalmak fokoz6dó"heves8éggel
tovább
tartottak. Kimondták az. általános vasutas-sztrájkot.
A vasutak az
egész országban leálltak, a közlekedés'megbénult.
A kormány katonaságot vezényelt a pályatestre~ x:atonák őrizték a mozdonyek~:t., '
A szociáldemokraták a vasutasok sztrájkját meglehetosen kizphyö&en
szemlélték, ,sőta:' kormánnyal való mielób~i megegyezést ajázilották .•
A vasutasok küzdelmeit 'a Tisza-kormány azzal törte meg, hogya
sztrájkolókat katonai szolgálatra rendelte b~ és igy kériyszeritette a munka felvételére. A sztrájk vezetőit letart6ztatták és biróság eIé:állitották.
-

.

;12. Munkások

aPetófi-szobornál.

A kapitalizmus

.

kialakulása Magyarországon is megteremtette
saját sirásóját, az ipari proletáriátust. A munkásosittály megmutatta erejét és forradalmiságát; de még nem volt' Magyarországon
olyan élcsapata, amely egységes irányitást adott volna. a harchoz,
s azt vezette volna. A kapitalizmus kizsá~~ányolt osztályaib61,
az agyondolgozott, rosszul táplált, hajlék.~a),an ésnincstelen
tömegekből szerveződött osztállyá az a magyar munkásság, amely 'a'
nemzeti hagyományok leghivebb ápolója é8 harcosa, amelynek történelmi hivatása a szocialista társadalmi rendszer megteremtése.

- •..

Felsőoktatási

-.-.

Jegyzetellát6

Vállalat

Budape-st '

Felelős vezető: ~Heitter Imre,
"
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