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Munkásvédelem. Küzdelem a foszfor- 
nekrosis ellen. 

A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete, 
mely mint a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület*) 
magyar osztálya alakult meg, nemcsak a munkásvédelmi vi- 
szonyok figyelemmel kisérésével és az azzal összefüggő kérdé- 
sek tudományos megvitatásával foglalkozik, hanem a munkás- 
védelmi intézkedések közbötlen megvalósítása irányában is 
fontos tevékenységet fejt ki. 

Első föladatának az egyesület egy oly tilalom kivívását tartja, 
mely nem fogja többé megengedni, hogy az egészségre, sőt az 
életre a legnagyobb mértékben veszélyes fehér (sárga) fosz- 
fort a gyufaiparban továbbra is alkalmazzák. Közönségünk 
figyelmét ez irányban, sajnos még csak kevéssé hívták föl a 
szakkörök, és épen ez magyarázhatja meg azt a nagy közönyt, 
melylyel az oly mérges fehér (sárga) foszfornak a gyufa- 
gyártásban való fölhasználását kíséri. Ha az emez anyag föl- 
használásával járó nagy veszélyek és szenvedések szélesebb 
körökben csak némileg is ismeretesek volnának, úgy a magyar 
közönség is erélyesen állást foglalna a foszforos gyufák ké- 
szítése ellen. A szóban forgó egyesület ép azért elhatározta, 
hogy népszerű előadást fog a foszforos gyufák gyártásáról és 
annak hatásairól rendezni, melyen vetített képek segítségével 
fogja szemlélhetővé tenni azokat a borzasztó pusztításokat, 
melyeket a foszfor az   ember   csontszerkezetében   véghezvisz. 

Külföldön a foszforos gyufagyártással járó nagy veszé- 
lyek a közönség szélesebb rétegei előtt is ismeretesek, minél- 
fogva már régebb idő óta mozgalom indult meg az ily gyufák 
gyártásának az eltiltása irányában. Azonban az egyes államok 
törvényhozása e téren, minthogy a gyufa fontos kiviteli czikke 
számos országnak, csak igen keveset tehet. Ez a körülmény 
egyrészről, a foszforos gyufagyártás eltiltásának fontossága 
másrészről végre arra az eredményre vezettek, hogy 1906. 
szeptember 26-án Bernben egy nemzetközi egyezmény jött e 
tárgyban létre, melyet a Németbirodalom,  Dánia, Francziaország, 

*) Hivatalának jelentését ismertettük Szemlénk januáriusi 
számában. 



255  

Olaszország, Luxemburg, Németalföld, és Svájcz alá is írtak. 
Hazánk, sajnos, mindeddig távol maradt az egyezménytől, ho- 
lott a foszforos gyufák gyártása nálunk is nagy mértékben 
folyik és a munkások egészségét és életét erősen veszélyezteti. 

Erre támaszkodva a Törvényes Munkásvédelem Magyar- 
országi Egyesülete beható fölterjesztést intézett a kereskede- 
lemügyi miniszterhez, melyben kérte, hogy Magyarország is 
használja föl a kínálkozó alkalmat és ne maradjon távol egy 
oly nemzetközi egyezménytől, melyhez csatlakozni nemcsak, 
mint művelt nemzetnek, egyenesen kötelességünk, hanem fontos 
érdekünk is, mert lehetővé teszi egy lépésnek minden ve- 
szély nélkül való megtételét, mely előbb-utóbb, az idő hala- 
dása folytán, úgy sem lesz elkerülhető. 

A kereskedelemügyi miniszterhez intézett fölterjesztés 
mindenekelőtt arra támaszkodik, hogy a foszfornekrosis ha- 
zánkban is erősen el van terjedve. Az iparfölügyelők 1901. évi 
jelentése szerint egyik gyufagyárunkban, mely 250 munkást 
foglalkoztat és egyébként az egészségügyi követelményeknek 
megfelelő berendezéssel bír, az 1899-1902. években éven- 
kint átlag 86 f o s z f o r n e k r o s i s  eset fordult elő. Az 
esetek ily nagy száma egy gyárban! Ha már most meg- 
gondoljuk, hogy gyufaiparunk összesen 2410 munkást foglal- 
koztatott az 1901. évi üzemi és munkásstatisztika adatai sze- 
rint, hogy tehát a magyar gyári munkásoknak majdnem l%-a 

esik a gyufagyári munkásokra, csak akkor vagyunk képesek 
azt belátni, hogy mily fontos érdek fűződik a foszforos gyufák 
gyártásának eltiltásához. 

De magában még a munkások magas száma sem állítja 
a maga egész terjedelmében szemeink elé a foszfortilalom 
jelentőségét. Ε szám ugyanis még nem fejezi ki azt, hogy mi- 
lyen fajta munkások azok, kik a gyufaiparban dolgoznak. Ha 
tudjuk, hogy a szóban forgó munkások igen jelentékeny része 
az állam különös védelmére szoruló csoportokból, a női és 
ifjúkorú munkásokból kerül ki, csak akkor foghatjuk föl való- 
ban, hogy mily sürgős az e téren való intézkedés. 706-ra rúg 
ugyanis a felterjesztés szerint azoknak a munkásoknak a száma 
a gyufaiparban, kik még nem érték el 17. évüket, és ezek közt 
12-13 éves gyermekek is vannak. A női munkásokra az összes 
alkalmazottaknak több mint a fele esik (55.97%), és épen ezek 
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között nagy a zsenge korúak száma! A munkásság összetétele 
tehát a gyufaiparban a lehető legkedvezőtlenebb. 

Az ipar fölügyelők jelentéseiben foglalt adatok és megjegy- 
zések segítségével a fölterjesztés kimutatja, hogy az 1898-ban 
a foszforos gyufák gyártásában alkalmazandó elővigyázati intéz- 
kedések tárgyában kiadott 24929 sz. belügyminiszteri rendelet 
távolról sem elegendő a baj elhárítására. Hiszen a foszfor- 
nekrosis ellen való védekezés, ha egyáltalában némi sikert ígér, 
akkor olyan nagyfokú óvatosságot és önuralmat tételez föl, 
milyen a munkásoktól el nem várható. Viszont a gyárosok 
részéről is sok áldozatot, nevezetesen költséget kíván. A föl- 
terjesztés utal többek között egyik kereskedelmi- és iparkama- 
rának, továbbá egy iparfölügyelőnek oly irányú kijelentésére, 
hogy egyedül az fog e téren segítséget hozni, ha a fehér (sárga) 
foszfornak a gyufagyártásban való használatát eltiltják. 

A beadvány azt is gondosan megvizsgálja, hogy a magyar 
ipar érdekei nem szenvednének-e csorbát a foszfortilalom kö- 
vetkeztében? Ε tekintetben mindenekelőtt arra hivatkozik, hogy 
a magyar gyufaipar már annyira előrehaladt a mai technika 
vívmányainak az alkalmazásában, hogy már 1898-ban 18 
gyufagyárunk közül 12 be volt rendezkedve svéd gyufáknak a 
gyártására. Ennélfogva az átmenetel a foszforos gyufák készí- 
téséről a svédgyufa gyártásra ma már alig okozhat iparunknak 
nehézséget. 

Nem közömbös az a körülmény sem, hogy a foszforos 
gyufák értékesítése főképen a belföldön történik. A termelt 
foszforos gyufáknak 77½%-át belföldön fogyasztották el, ellen- 
ben a svédgyufáknak csak 62%-át értékesítették itthon. A fosz- 
foros gyufákra nézve tehát oly piaczról van szó, melynek az el- 
vesztését a foszfortilalomtól nem várhatjuk, mert a foszforos 
gyufák gyártásának tilalmával egyszerre lépne életbe azok be- 
hozatalának az eltiltása is. 

Legföljebb a kivitelről lehetne tehát szó. Ennek a kér- 
désnek a helyes elbírálásához tudnunk kell először is azt, hogy 
a kivitelnek egy negyed része a foszfort nem tartalmazó gyu- 
fákból kerül ki és hogy, a jövendőt szem előtt tartva, a svéd 
gyufák kivitelének a fokozása egyedül az, ami a magyar ipar 
érdekében fekszik. Ha ugyanis rövidlátóan a foszforos gyufák 
kivitelének megszorítására, illetőleg svéd gyufákkal való helyet- 
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tesítésére nem törekszünk, előbb-utóbb be fog következni az, 
hogy a foszforgyufák használatának a nemzetközi úton való 
megtiltása következtében az egész kivitel egy csapásra meg- 
szűnik, válságnak vivén elébe a magyar gyufaipart. Épen ezért 
idejekorán kell a berni egyezményhez csatlakozni, mely átme- 
neti időt is enged arra, hogy az ipar a tilalom körösztülvitelére 
megfelelően előkészülhessen és így kivitelét a foszforos gyufák 
helyett a svéd gyufák alakjában folytathassa. Ha a tilalomhoz 
való csatlakozással késünk, akkor iparunk magától nem fog 
idejekorán a megváltozott helyzethez alkalmazkodni, és így a 
többi államok a svéd gyufák piaczát maguk számára fogják 
lefoglalni és a magyar ipar azokon lekésik. 

Külön foglalkozik a fölterjesztés azzal a kérdéssel is, 
van-e annak valami jogosultsága, hogy Magyarország a berni 
egyezménytől való távolmaradását Japán tartózkodásával menti. 
Miután Japán gyufakivitele, bár elég jelentékeny, a magyar 
termékeknek nem támaszt versenyt, komoly okot ez ország- 
nak az egyezménytől való távolmaradásában senki sem láthat 
arra, hogy Magyarország is ennek a példáját kövesse. 

Hogy a közgazdasági szempont mennyire szükségessé 
teszi a berni egyezményhez való csatlakozást, azt csak akkor 
lehet teljesen átérteni, ha meggondoljuk, hogy mily súlyos ter- 
heket rónak a foszfornekrosis elleni védekezés és a kapcsolatos 
óvóintézkedések a vállalkozókra. Igen tanulságos e tekintetben 
Németalföld példája. Midőn itt az óvóintézkedések szigorításá- 
ról volt szó, ami pedig az iparfölügyelői jelentésekben foglalt sok 
panasz folytán nálunk is elkerülhetetlen volna, a gyufa-gyárosok 
inkább a foszfor-tilalom mellett foglaltak állást, semhogy az óvó- 
intézkedések szigorításával járó nagy terhet magukra vették volna. 

Hazánkban is épen a gyufaipar érdekében végre is a 
foszfortilalomra való áttérés lesz az eredmény. Fontos, hogy 
ez minél sürgősebben történjék, minthogy a foszforos gyufák 
gyártása úgy sem felel meg a kor követelményeinek. 

A kereskedelemügyi minisztérium a kérdés fontosságát 
minden tekintetben teljesen méltányolja. Legjobban kitűnik ez 
abból, hogy a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egye- 
sületének beadványára egy leirattal felelt, melyben megígérte, 
hogy a fölterjesztésben foglaltakkal kellően foglalkozni fog. 
Bárha történnék ez mielőbb! 
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A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete 
a gyufagyártás terén uralkodó viszonyok és a foszfornekrosís 
elterjedésének tanulmányozásával Dr. FRIEDRICH ViLMos-t bízta 
meg annak idején. Ez a tanulmány is elkészült és már sajtó 
alatt van. 

Az egyesület állandó igyekezete folytán remélni lehet, 
hogy végre is sikerülni fog a foszfortilalom kivívása. 

                                                                  Heller Farkas. 
 




