
A SEPSISZENTGYÖRGYI TEXTILMUNKÁSOK 
1929 ÉVI SZTRÁJKJA 

GAZDA LÁSZLÓ 

Sepsiszentgyörgy már a mult század k-özepén jele111tős céhközpont 
volt. Azonban .a századforduló évéig nem tett szert jelentős gyáriparra. 

Igaz, létesültek igéretes gyárkezdemények már az 1850-es éve1ktől, egyik 
sem tudott kifejlődni. A kor nem kedvezett az ilyen kistpari magánvállal
kozásoknak. 

A sepsiszentgyörgyi textilgyár története 1880-han kezdódött, amikor 
az 1878-,tól müködő .szövészeti tanmühelynek érkező megrendeléseken fel-
buzdulva a helyi tőkések megalakí:tották az Első S21ékely Szövögyár Rész
vénytársaságot. A kezdetben csak 20 munkást foglalikozt.ató üzemet 1891 
-92-ben újabb tőkebefektetéssel fejlesztetté'k. Ez azonban nem ho:zJta 

meg a várt nagy hasznot. Nem tudta felvenni a versenyt a külföldi tőke 
konkurrenciájával. Eladósodott, majd a századfordulón Klinger Henrik 
bécsi nagykeresk,edő kaparintotta meg, aki elóbb bérelte, majd 1904 no-

vember 15-én megvásárolta. Az osztrák tőkések kezén a gyár gyorsan 
ke:zJdett rejlődni. 1911-ben már 200 szövőszék működött, fona1fes'1:6dét és 
szövet kiikészftő részl~eget szereltek fel. 

1914-ig a századeleji 50-55-röl 382-re nőtt a munkáslétszám. A anint
egy 1000 munkást foglalkoztató dohánygyár mellett a város második nagy 
üzemévé nőtt. Ezt a fejlódést a világháború és az azt követő nehéz gazda-

sági viszonyok akasztották meg, de nem sokáig. A 20...,as évek végén ismét 
fellendülőben v.an. 1928 máneius 19-én egy újabb fejlődési periódus előtt 
áll. 231 szövősZ'éket müködtetett és 500 munkást foglalkoztatott. Bővi-
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tették a szövödét, újabb 100 szövös:zék f,elsz-erelését terve~ték, amikor a 
válság jelei mutabkoztak. Altalános volt a drágaság. A gyár vezetősége 
mégis a munkásolmak járó juttatások megvonásával akarta pótolni a vál
ság okozta veszteségeket. Ez a munkásokat nagyon elkeser.ítette. 

A válság következtében kirabbant nagy munkásmegunozdulások m;ég 
csak 1929 második felében kezdődtek. De az ország mun!kássága már ta
vasszal sz·ervezkedett, készült a tökésekkel vívott nagy összeosa:pásokra 
(augusztusi lrUpényi sztrájk stb.). 

Sepsisz.enrtgyö:rgyön már a századelő több munkásmegmozdulást so
rakoZJtatott fel. 1904~ben és 1920-ban a nyomdászok, 1905..,ben a kőmű
vesek, 1919-ben és 1926-ban a dohánygyári mun!kások sztrájkoltak. Részt
vettek két általános sztrájkban. 19Q4 .... ben a vasutasok, majd 1920-ban a 
város összes üzemeiben tagadták meg a munkafelvételt. 

A textilgyári dolgozók már 1911 április 12-21. közt 10 napi sztrájk
ban szereztek érvényt krövetelésetknek. 

* A továbbiaklban részletes leírását adom az 1929 évi eseményeknek és 
a sztrájk eMZiményeinek, amely városunk legnagyobb mun.kásmeg,moz~ 

dulása volt. 

192,5 április l-én a kollektív munkaszerzödés lejárt. A textilgyár igaz
gatósága hiv,atkoz;va a gazdasági válságra, nem volt hajlandó azt meg
hosszabbítani. Meg akai'Ita vonni a munkásoktól az ad:dtg élvezett textil
áru és fa juttatásokat. Meghívta kü1dötteiket, hogy még április hónap 
~olyamán jelen'tkez:renek egy újabb kollektív szerződés megkötése céljá
ból. A murnkások nem v·ettélk tUJdamásul a kollektív szerz.ödés felmondá
sát. A régi vezetőséget, Bogdán Sándort, Sztojka Dénest és Botos Józsefet 
leváltották, mert véleményük szerint nem képviselték köv;etkezetes·en a 
munkások érdekeit. Sok ké11désben azonosították magukat az igazgatóság 
véleményével. Az új vezetöségbe beválasztorttá:k Magyarósi Sánrdort, Mi
hály Istvánt, Székely Arpádot, Bokor Istvánt, Gál Józsefet, Hatházi Al
bert, Hatházi Gyula, Baláz,s Mózesnré, Lovász Sándorné, Biszak Juliánna 
és Biszak Józsefné mun:kásokat. 

Aprilis 7 -én a gyár doLgozói n:agygyű]ést szerveztek a tex~tilgyári 
szaks~ervezet megalakitása céljából. A gyűlést a főispán engedélyezte, de 
utasította a :vendőrséget, hogy tegyenek meg minden intézilredést a rend 
fenntartása érdekében. A táklésrendszert védő hatóságok jelentéseiből 
megismef<jrülk a sztrájkot megelőző tömeghangulatot és a szociáMemokrata 
széllkszerv,ezetek hibái!t. A :veidőrfönök is és l8rZ áil1amvédeillmli hivatal fő
nöke is főispáni feliratban számoltak be a gyűlés lefolyásáróL Előbbi 
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600-700, utóbbi 5-6ü0 resztvevőt jelentett. A gYűlést Bartha Károly, 
a brassöi bőr- és ruházati szak,szervezet kiküLdötte nyitotta meg. Mihály 
István, a Kling~er-gyári dolgozóik alelnöke a munkások szomorú helyzetét 
ecsetelte. Kerdésére : Akarnak-e a gyár doLgozói sz;akszervezetbe tömö
rülni, igennel válaszoltak. Az ideiglenes szaksze!"Vezeti t~anács megválasz
tásakor a ter·em:ben nagy zavar támadt. Vass György asztalos a megvá
lasztott Mihály István személye elLen agitált, aki szerinte "polgári esz
méket táplál". S2ltroja György, a kolozsvári szakszervezeti központ kikül
dötte ismertette a szaksze~vezetek célkitü2léseit és felhívta a dolgozókat, 
hogy lépjrenek be ebbe a törvényesen működö, az állam által is elismert, 
a munikások érdekeit védő szervezetbe. Ben:de Margit, a dohánygyári 
szakszervezet aleLnök-ének hozzászólása osztálygyülöleUől áthatott és pro
vokációkat tarta1maz,ó Vült. A gyűlést vezető Bartha Károly megvonta töle 
a szót, amit azzal indokolt, hogy eltelt az idő. Bartha záróbeszédében 
kommunista ellenes szálamokat hangoztatott, óvta a munkJásokat a "pro
vokátoroktól". Erre a terembe újabb incidens következett : Vass asztalos 
követelte, hogy vonja vissza a kommunista gyalázó sz,avait, mert ők 

becsületes munkások. A rendőrfőnlök jelentése szerint a hatóság ürítette 
ki a te:rnnet, a sziguránca főnök szerint a munkások csendben távoztak. 
Vass György és Bende Margit eUen a .gyűlés után eljárlá,s indult. 

Az április 21-iki gyűlést, amelJ['e 400 .... an gyűltek össze, már Magya
rósi Sándor, az új szaksz,ervezet elnöke vezette. Résztvett Rusu Simion, 
a brassói munlkásszaikszerveZJetek titkJá,ra is, aki felhívást intézeltt a mun
kásokhoz, hogy lépjen be a sz·akszervezetbe, amelynek, mint beszédéből 
kitűnt, mindadrdig csak l 00 tagja volt. Engedélyezték a gyáron kívüli 
dolgozók belépését is ebbe a csoportba. Elhatározták, hogy a május 1-i 
ünnepség bevrételét a szakszer,V1ezeti iroda butorzatának a .céljaira foroft
j:ík, amelyet az Eminescu (Iskola) utca 24 szám alatti házhan létesítettek. 

A május 1-i ünnepséget a dohánygyári munkások márdus 10-én 
megalakult szakszervezete kezdeményezte. Nagy Viktor április 27 -én kelt 
kérésére válaszolva a főispán 29-én közöHe, hogy engedélyezi az ünne
pélyt a tervezett felvonulás nélkül. Ugyanakkor .tájékoztatta a rendőrsé
get, hogy nem engedélyezett semmiféLe :tüntetést és tegyéik 1meg ra ISIZÜk
ség-es intézkedése'ket. A nagygyűlésen a Marseilles eléneklését, munkás-
dalokat, szavalatokat és május l-ét méltató beszédeket terveztek. 

A renidőmönök jelentette a föispánnak, hogy a .helyi dohánygyári, 
építőipari (és t~extil) sza.roszeJ:'IVezetek ünnepe május l-én 9-12 óráig a 
város disztermében teljes rendben folyt le. 5-600-an vettek részt, nem 
kiséreltek meg semmiféle tüntetést. Azután a mun'kJások egyrésze 2-300-
an a Kolcza kertben folytatták az össz,ejövetelt. 
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A szöv.őgyári munkások áprihs 29-Jén kollektív szerZJődlés-tervezetet 

ké2lhesitettek á gyár igazgatóságának. Felírtak a Brassói Mun~éllfel!ügyelő-
séghez is, amely május 25-ig eredménytelenül folytatta a békéltető tár
gyalásükat. Május 10-én a főispán engedélyezével újabb gyűlés szín!helye 
volt a Kokz.a kert helyisége. A rernJdőrtfőnök tájek-aztatta a főispánt a 

gyűlés lefolyásáróL Magyarósi Sándor közölte az összegyűlt munkásokikal 
a gyár veZJetőségének azt az új!abb intézkedését, hogy május 18~tól fel
mondtak a 44 éjsz,akai munkásnak. Véleménye szerint ez egy új.albb sakk
húzás a gJIIár vezetősége részéről, amelynek célja a most alakult szak
szervezet beszrüntett':se. 

Bejelentette, hogy amennyiiben á munkásokat nem fogadják vissza, 
május 18-tól senki sem fo1g dolgozni a gyá:Dban, kiimonid!ják a s:Zlt:rlá;jkot. 
Közölte, hogy a MJnkaügyi Minisztérium megbizottjával együtt vitatják 
meg a munkásük ált.al benyujtott kollektív sz.erződés tervrezetét. A követ
kező nap, május ll. reggelén az Emines:eu utea 42. száan alatti udvaron 
Unc:ait törő munkást ábrázoló pla1kát megjelenéséről tudósították a főis

pánt. Május 13-án a rendőrfőnök jelentette a főispánnak, hogy Richard 
Sclhmidt technikai igazgató és a munkások közt lefolyt tJá:rrgyralások semmi 
eredményre nem vezettek. A munkások követelése 14 millió lej kiadás
többletet jelentene a gyárnak, amit nem tudnak kielégíteni akkor sem, 
ha kénytelen voln:a bezárni kapuit. Reméli, hogy a munkások a régi fel
tételek mel1ett is a munkaihelyükön maradnak. 

Május 19-én a rendórfőnök azt jelentette, hogy 44 éjszakai munkást 
s7.abadságoltak a következő indokolással : "A gyár nem tudja értékesíteni 
te:r.mékeiket, az üzletek tele vanl1lak áruval, .amelynek értéke 10 milliókra 
emelkedik. Kénytelen volt egyelőre a gyárhan bevezetett éjszakai mun
kát beszüntetni. N em vezettek eredményre a május 22-re kitűzött tár
gyalások sem. 

A Székely Nép május 26-i, vasárnapi száma arról tudósított, hogy "a 
helyi Klinger .szövőgyár munkás.ai május 23 óta sztrájkban vannak és a 
szövőgyár üzeme szünetel. . . A ll1lU[1káJsok a lejárt ~olLellrtív S2lerződések
ben biztosított munkabér·ekkel nem voltak megelégedve, béremelést, 
valamint a családi pótlék meg:szüntetését követelték s mintihogy ezekben 
a kéfldése:khen a mun~aügyi inspektor közveUtése dacára sem jött létre 
megegyezés, csütörtökön reggel már nem mentek munkáJba, s azóta a gyár 
működése is szünetel". 

A Székely Nép május 30-i száma terrjedelrrnes cikket közöl : A Klin
ger sz.övögyár munkásai sztrájkjának háttere címen. "A sztrájk áll és a 
felek között a tárgyalások teljesen megszakad tak". Azután néhány sta-
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tisztikai adattal szemlélteti a munikások nyamor:usagos g.a,zd:asági helyze
tét A' legkisebb fizetésűek mindössze 932 !eit weresnek hiavonta; ha a 
foglalkozásuk · szimbólumak€nt kapott· vásznat· forgalmi áron tudják érte::.. 
kesíteni. Az elsőosztályú munkások havi jövedelme 2160' lei volt: :E:lhtiez 
járultak a k!ülönbözö pötlékok : tűzifa, ha legalább 5 éVe do'lgozott a 
gyárba, családi pótlék, amelyben mindössze mint,egy 8'0 munkás részesült 
és családosoknak 6, magánosoknak évi S- ·méter töy,ölköző. Szakmun'kások, 
ha. munkaerejüket jobban kihasználják és olyan anyaggal dolgoznak, hogy 
IP..e.g.f~szf.teW munkájuk eredményeként· többletmunka keletkezi~; meg 
megkereshetnek haVionta átlag·osan 3-· 400 Jeit. 

A következö számban a Klinger gyár igazgatóságának- még. terjede!~ 
mesebib válaszökkét közölték, cáfolni igyekezve a munká,sok szemszögé:.. 
ből közölt frá,st, azonban feleSillegesnek ta!'ltam érveikmJeik a felsoii10lását: 

A rendőrfőnök főispánnak szóló jelentéséből • tudunk a sz<trájkoló 
munkások május 31-én délután 2 órakor a Kolcza kertben tartott gyűlé.!:. 

sérőll; .amelyen 300 munkáiS vet1t y,é\szt·. Magya~ós'i · SátlJdor· isnierletJte a 
szakszervezeti vezetőség és a munkásbi:z;almi.ak határozatát: "Egy sztráj
koló se vegye fel a muntlffit egyéni szer:z;őd€s, aLapján, mert,a ·oél · kollektiv 
szerzöd€s megkötése. Elhatározták továbbá, "a- szakíszervezeti al:apból a 
legrászorultabb munkások segítésétf'. Tájékoztatta. a munlkásokat a június 
2.Lre, a színház. termében· kitűzendő kö:z;g.yülésröl: 

A dohánygyári sza:roszervezet elnökének, Nagy· V ilktornak lreréSére· 
a főispán engedélyezte · a városi .· díszteremben egy· nagy g~űlés - megtartá"' 
sát, értesítette a rendörsléget, hogy rendeljen ki · megfelelő ' &rséget; és· biz.c 
tosí.tsák·a közrend fénntartását. 

A rendőrfőnök májUJs 31-én részLetesen tájékoztatta a fóispánt ennek 
a nagy szimpátia•tünretésnek · a · lefolyásáról, amely egyúttal· a · szociálde
mokrata párt• sepsiszentgyörgyi szervezetének- alakuló-'· gyűlése is· volt: 
Körűlbelül 1000 •munkás· vett részt ezen az · összejövetelen, amelyet Nágy 
Viktor nyitott meg. Rusu Simion, a brassói munkás·szakszervezet" titkára~ 
a , sztrájk foly.tatásá!'la bu:z;df.totta · a : szövőgyáriarkat: Be}e-lentette azt az 
intéz:k:edést, hogy a más szaksz·etve2)etek· is S'egítik anyag~Lag a· s.ztrá·jllro'
ló!kat, óhaj~ott . céljuk megvalósítása érdekében. Brtider, a kolozsvári mun
kásszakszerv·ezet · kik;üldöttje is biztosította a sztrájkol(>kat az ·ö·sszés s:z;ak
szerve:z;etek; s.eg.f,·tSégéröl, . hogy_ ne legyenek' Jrenytelenek nyomorúságos 
bérért ismét leigáztaini magiUikart;. Megjbiráita a Sz€klely Nép cÍ!IÍlű Lapot, 
am·ely ahelyett, hogy megmutatta volna a · sztrájkoló mun!k'áso'K· sfralinlas 
helyzetét, a kapitalisták érdekeit képviselő reklámcikket ' kőzölt. Dr. 
Lucian, . a s~oc. dem. P,árt kikü1dötte hang~lyozta; hogy először fej~heti 
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ki pártjának álláspontját ilyen népes hal1gatósáp- előtt a ·'37.ékelyfö1dör1 

A gyűlés végén megvállasztották a Szociál!demokrata Párt 12 tagból álló 
v.ezetőtanácsát. A gyűlés berekesztése után 150 személy az ÖI'Ikő alá vo 
nult, ahol Váradi Józ,sef éls Bartalis Ferenc sírján helyeztek el virágcs'Ok
rot. Itt is rövid beszéd hangzott el, a szodalizmrus esz;méje győzelmérőL 

Június elején a Klinger gyár igazgatósága feliratban kereste meg a 
föispánt. K!özölte, hogy mivel május l-től közte és a munkások közt min
den kötele~ettség megsrunt, június 4-tól belfejeztek bármilféle tevékeny
séget a gyárban. BejelenteHe abbeli szándékát, hogy új munkásokat akar 
allmhnaZJni a gyárban, hogy a munikát újra megkezdjlék U gyancSaJk közli, 
hogy az itteni mun'kás,ok keresete mindig meglhalaidta más városok ha
sonló munkásainak jövedelmét. 

Júillius 8-án a rendörfőnök újabb jelentésben tájékoztatta a főispánt 
a dolgozók 7-i gyűLésérőL A Kolcza kertben 450 munkás gyűlt össze. Fel
szó1aHak Magyarósi Sándor és Sztrója György, a br,as·sói Textilszakszer
vezet titkára. Tájékoztattálk a sztrájkaló munkáSOikat arról, hogy a gyár 
képviselői tárgyialási napot tűznek ki június 11-re, megbeszélni a sztrájk 
lecsendesítésének feltételeit. 

Az utolsó nap a föispán:hoz felrendelték a sztrájkbizottságot, ahol a 
brassói szakszervezeti kikü1dött is - aki közben az igazgatósággal meg
egyezett - kijelentette, hogy a sztrájk folytatása kilátástalan. JaVIasolta, 
hogy a gyáros feltételeit fogadják el és vegyék fel a munkát. A munkások 
megrbizottai hajthatatlanak maradtak, az igazgatóság látva ezt, tárgyalá
sokiba bocsátkozott velük s éjjel l órára megkötötték az új kollektiv szer
ződést. 

Június 13-án jelenti a rendőrfőnök a föi:spánnak, hogy a helyi Klin
ger gyár igazgatósága elfogadott 10-20 szá.m1Jé:klos fi1zetésemelést, az 550 
sztrájkoló munikásnak, s ma reggel 6 órakor végetért a sztrájk és a dol
gozók felve,tték a munkát. 

Az új ko[lektív SZ'erződés biztosította a már említett béremelésen 
kívül a OOJPi' 8 órai rnttlnlkmdót. A késésért levont fizetés nem haredihatta 
meg a napibér 11<10 részét. Felmondási időben joguk volt napi 4 órát dol-
gozni, a fennmaradt időt munkakeresésre fordíthartták. Biztos,itotta a dol
gozóknak járó fizetéses szabadságot, ami 1-3 szo1gálati év után 7 nap, 
3-5 után 10 nap, 5-10 év után 14 nap, majd 10 évtől frelfelé évenként 
1-1 nappal nőtt maximálisan 30 napig. A május 1-i munkaszünetet ren
des dijjal fizették. A gépésZ'eti, a melléküzemTészek mun:kásai, a kiké
szítő és a festóben dolgozök jogosultak évente két rend munkaruhára, a 
munkásnö'k és a textilipariban dolgozó férfiak évi két rend ujass kötényre. 

66 



Az első túlórára 50 százalékos, a többire 100 szá21alékos pótdíjat fizettek. 
Kimondta a munkások előléptetésének fokozatait is. Akik els-ő évben har
madosztályú dolgozók, másodikban mint II. osztályúak, két év szolgá1ati 
idő után már elsőosztályú munkásnak számították. Igen lényeges kitétele 
volt az új munkaszerződésnek, hogy a bérmozgalom, v,agy szervezkedésből 
kifolyólag egy munkás sem bocsátható el. A munkások által választott 
bjrelmiakat az igaZigatóság elismerte. Kötelezte továbbá a gyárat munkás
lakások építésére, ahol ingyen lakhatnak és olyan intézkedések megtéte
lére, amelyek a munkás egésZISégét védik. 

A sepsiszentgyörgyi textilmunkások sztrájkja a doLgozók fényes győ
zelmével végzódött. Hiába volt a gyár igazgatóságának és a hatóságalma:k 
minden mestenkerdése. A munkások so:roi közt nem akadtak sztrájktorők. 

(Csak néhány karbantartó munkás tevékenykedett május 4-ig a sztrájk
bizottság engedélyével.) Mivel kereken három hétig (21 napig) kH;artotta'k 
a végső győrelemig, ez a sztrájtk a felszabadU!lárs előtti sepsiszentgyörgyi 
munWsmozgalom legdks6ségesebb esemén)lle volt. Bizonyítja, hogy a 
nmnkások osztályöntudata magas fokra jutott. Egyes haladó gondolkozású 
dolgozók már 1929-ben rnegéTtek a kommuni2'lmus es:mnéinek befogadá
sára Sepsiszentgy~rgyön, amelyet az elkövetkezendő idős2'Jak eseményei 
is bizonyítottak. 
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