
A KOMANDÓI FAIPARl MUNKÁSOK 1936. ÉVI SZTRÁJKJA 

ARVAY JOZSE.F 

Az 1929-1933-as ga~daságd. válságot követő év.e~ben a tőkés-föLdes

Uri Romama gazdasági élete is !ellendült, ipare rés~eges ftejlődésnek 

indult. De ez a fejlődés .csak a külföldi és belföldi tő~éseknek hajtott 
egyre növekvő hasznot. A tőkések profitjuk növelésére fokozták a dolgo-

zók ikizsákmányolását. A rea:kciós kormány a fegyvemezési kiadások 
federesére felemelte a kereseti adórmt és nagy adókat vetett M az élel
misoorekre s egyéb ~özsz:ükség1eti cikkekre. Új drágasági hullám indult 
meg. Az alkalmazottak fizetésének vásárlóereje egyr·e asökik·ent. 

A kiZIS~lmnányolás fokozása és a demokraJtikUJS jogok korlátozás·a el
len meginduló tömegmozgalmakre az ország urelkodo körei újaJbb terror
in:tézk·edésekkel válaszoltak. Ezek azoniban csaik még jolbban kiélezték 
az osztálye11entéteket, IS ennek nyom·~n erőteljesen fokozódott az osz
tályihare. 

Hazánk munkáso·szitályána\k fornadalJmi osztályha~cá t, a széleskörű 

doLgozó tömegeknek a kiizsákimányolás és ·elnyomás ellen, a demokrátikUIS 
szabadságjogokért vívott lciizdelmeit az iUegalitásba kény,szerült Román 
Kommunista Párt szervezte meg és irányította. Az 19'33. évi januári-

februári nagy osztály.csatáik után a kamrnunirsta párt fokozta tevélkeny
ségét a munikásegységfront megteremtérsére. Az egységfront a1alpján vet-
tek résm a kommunistk, szoeiálJdemokraták, szakls·zervezetbe tömörült és 

szervezetlen munkáso'k az 19,35. év végén és l9i3.6 első :flel.élben föllob
banó .sztráj'kok!ban, melyetk:et a kommunista párt s:rervezett meg a dol-
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gozók ga:z;dasági és politikai k!öveteléseinek kivívására, a háborús készü
lödések és az ország fasizálásra eLlen. 

A hivatalos adatok szerint 19a5-ben 78 sztrájk és 2310 munkarviszály 
tört ki, melyekben 76 813 munhc;; vett részt, 1936 ... ban 88 sztrájk és 25·5 
munk!a:konflir~tUJS volt, 83 988 r~sL.. CIVÖvel. 

E sztrájkok. sorába tartozik a komandói fűrrészárugyár munkásainak 
19S~6. június 3-án megkezdett hősi sztrájkja is, mely megyénk munkás
moZigalma történetének ebben az időszakában a megyebeli munkásság 
legjelentös..ebb .harci akciója . volt. 

Az 1888-ban létes.Íltett komandói fűrészárugyár 189·3-tól kezdve az 
Erdélyi Erdőipar Részvénytárooság tulajdonát képezte. Az Erdélyi E~dő
ipar R.T. megyénk első nagyarányú - és egyiben Legnagyobb - tőkés 

faipari vállalata volt. A részvénytársaság összes rész,vényei a báró Gree
del-család tagjainak tulajdonában voltak, a.kik mesés jövedelrrnet élveztek 
a Ko:mandó környéki erdők kíméletlen kiírtása, ra factöntö és fűrés~gyári 
munkások könybntelen kizsákimányolása révén. 1931-ben az Erdélyi Erdő
ipar R.:..T. átrrnent a Holding Internationale des Boi,s nevű holding (resz
vényfelyá_sárolási, társaság) , tulajdonába, amely Monrakó ál1a'Ill, hasonnevű 
fővárosábéin j~gyeztette be magát. E mon'9'kói. holding resw-ényeinek 6·5 
száz:a.lék~ a Gr:0edel-osalád magyarországi és ausztriai . tagjai, 35 .százaléka 
ped}g:néh~ny, svájci tőkés .tu1aj?onában volt. 

A , 'k;Ulfö1di . tők:~sek- tulraj~onában lervő Erdélyi Erdőipar R.-T·. terme
lése az , 1929"'!-1H33-as g~~dasági vá1ság után ismét fel1endült, Növekedett 
termelés-e, munkásaina'k-száma .. A komandói gyjir. ternnékei,ismét jó pia~:ra 
találtak Ang~itában, Franda.orszá.gban, Egyiptomiban és. a . közel-keleti or.,.. 
szágokbran. 

Az. W 35 .. é-v~ · egyre .. nöy~kvő. .. drágaságj _~ hullám·.a.Jro~~dqi 1 g~á,r. nmn
ka~:>.c~,lt· is .,mélYen)e1keserftet:te. AlZtán ,szeriVezkedésre,_m~jd S?trá.jkre. kész.,... 
tet1te. 

A komandó fűréls:?Jüzem munkás:ai már 1935 őszén forrong~i. k~z.,.. 

de:ttek .A : mu111k~ssá,g . papaszleveleit és a. . bér,em·e1ést s .. ~szail~szervezet 
nt'e,g~l~U,lsá:t ké:r,ő emlékira~it egy, Fag~ t nevü} komaJ;lJ4ói , tanító . szöT. 
vege,zte IIT\~g.. A mu~~ok meg[l;>izottJai , aztán, felvették , a . ~P9:50l~to1t <:1 . . . 
br~siS9i , sZtak~zeF.Vezei!~l és _ a , bukaresti szak•szerve;:?Je.ti k<;>zponttal, 

",A. s~a~Z"<~r;vez,et :qle<g(;l)2,kításá:J;".P irány:uló , szerv,ezk;edés , k~2ldeti sza
ka~zában . Bu1~fi!r~stből , külqnle.ge_s kti~detésben Ko~l;}d(>ra. érke~:ett és. a_ 
g.Y,ár!}Jan murrká!l:Y:a: .. <\llo.tt . egy Kék~i István . n~yü munl~á?, akiről nem~o
~ára. , 19-tűnt, !hogy nagy, agHá,tor" - irj.a ~. kO!vász~i járás föszo,lgabírája 
június 22-i bizahnéi's hivatalos jelentésében. "Ugyranakko1; lé~uf' · mun~ 
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kába a gyárban - folytatja a jelentés - két másik új munká,s : SahuUer
Szabó és Kónya István. Schuller-Szabóról kiderülit, hogy jó s2íónok, jól 
ért a tömeg bujtog,atásához, különJeges kommunista feH~észrültsége van, 
s a bérviszály egész ideje alatt ő ~tartotta a kapcsolatot a koman<;lói mun
kások és a bukaresti szakszervezeti szövetség között. Kónya Istvánról 
bebizonyosodott, hogy az igazságügyi s21ervek kommunista agitáció mi,att 
körözik, de ideiglenesen .szabadlábon hagyták"'. 

Még mielött hivatalosan megalakult volna a S2íakszervezet Koman
dón, 1936 márciusában a munkások béremeléisi kérést adtak be a gyár 
igaZJgatóságához. Az ig,azgartóság elutasította a kérést. A munkások ekkor 
panaJSzlevelet küldtek a Munkaügyi Minisztériumtba, amelynek eredmé
nyéül a brassói munkaügyi felügyelőség kivi21sgálta a panaszt. Hosszas 
tárgyalások után egyezség jött létre, mert a vállalat kiselbb béremelést 
engedélyezett, arrnivel a munkások akkor megelégedtek. 

Május 12-én a megyefönök engedélye aLapján a lmmandói gyár mun
kásai nyilvános gyűléstt tartottak, meg,alakították a komandói faipari 
munkátsok szakszervezetét, amely csatlakozott a szakszervezetek Buka
restben sZJékelő sZJövetségéhez. A szakszervezet meg.alakításában döntő 

sZ'erepe vol t egy Bartha nevü idős férfinak, a szakszervezeti szövebség ki
küldöttének, aki az alakuló közgyűlésen is eln<iliöllt és a munkásokat po
litikailag oktatta. 

A szakszervezet meg:alalkitásának napján, habár az rendes munlmnap 
volt, a munkások egész délutánra felfüggesztet'té'k a munkát. Az igaz
gatóság szerint a mrunkások erről előzetesen nem éntesítették a vállalatot, 
a munkások azonban az't állították, hogy értesítették. A tény az, hogy 
a gyár igazrg:atósága mindjárt másnap minden indokolás nélkül elbocsá
totta azt a 28 munkás1t, akik a szakszervezet f.ő szervezöi és a megal,a
kulási okmány ·első aláfrói voltak. 

Az elbocsátások nagyon elkeserítették a gyár 780 munkását, akik 
most már po1itilroi öntudatra ébredve, :szervezett, elszánt és kitartó har
cot indítottak a gyár 1gazg.atósága ellen, gazJda,sági és politikai jogaik ki
vívására. 

1\ munkások megh~zott:ai 6.s a gyár iga71gatóság.a között tsmét tárgya
lásokra .kerrült sor, amelyeken a megyefőnö~ség kiküldöttj-e és ;:t többi 
illetékes hatóság .képrvi.selői i1s részt vettek. 

A murikás:ságnak háT'Oim követelése volt : l. A májllls 13-~n minden 
ok nélkül elbocsátott 28 munkás vi,sszafogadá:sa; 2. A napi 10 órai mun
kaidőnek 8 órára csökken!tése, és ezért u,gy<Pnnyi fizetés, aroennyit az 
előbbi 10 órai munkáért kaptak; 3. Kollek!tív munkaszerzödés. 
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Minthogy a váHalat merev,en visszautasította a munkásság követelé
seit, a helyi szaksze~vezet vezetőségének határoz,ata folytán 1936. június 
3-án reggel fél hét órekor az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság koman
dói fűrészgyárának munkásai kimondták az áLtalános sztrájkot. 

A megyei osendődégió parancsnoka és a megyei törvénys:zJék főügyé
sze már június 3-án délben ki,szállt Komandóra. Előbb a vállalat vezér
igazgatójával, (akinek szélkihelye Bukarestben volt és csak ritkán szokott 
Komandóra kiszáUani), majd a munkáss'ág képvi.selöiv·el tárgyalt. 

A vállalat vezérigaZJgatój,a hajthatatlan voLt. Vi,s,sz,aultasította mind 
az elbocsátott munkások visszafogadását, mind pedig a béremelést és a 
kollektív szerződés megkötését. Előadta, hogy ő már bel,eegyezett a napi 
l O órai munkaidőnek 8 órára csökkientésébe, de osak a fiZJetés 20 száza
lékos leszállítJása feltételéveL Ez a blérosökkenés annak a napi 2 órának 
a bérével egyenlő, amivel a munkások a napi munkaidejüket cs·ökkenteni 

· a~arják. 

A munkásság képvi1selői ismertették, hogy a minden indokolás nél
kül elboosátott 28 munkás a májll!S elején létesített szaksz·ervezet szer
vezői és a megalakulási okmány első aLáírói volitak. E munkásokat a vál
lalat igazgatósága minden más ok nélkül csak azért boosátotta el, hogy 
ezáltal feloszlassa a szakszerveZJetet, amelynek létrehozá·sáért mint·egy hat 
hónapig doLgoztak. Mos.t előlről kell kezdeni a szervezési tárgyalásokiart, 
ami nemcsak nagy időves21teséget okoz, hanem mintegy 3000 lej költséget 
is igényel. 

A munkások szerint a 10 órai munkaidőnek 8 órára osökkentésével 
a gyárat semmi károsodás neni éri, és a gyár megadhatja a régi fizeté
seket, mert a legutóbbi héten, melyen a munkások napi 8 órát dolgoztak, 
a gyár ugyanannyit termelt, mint a régi 10 órás munkaheteken. A ter
melési színvonal fenilitartását a munkások a jövőre nézve i1s vállalják, h' 
hát a gyárat sem a munkaidő csökk,entésével, sem a régi fizetések fenn 
tartásával semmi veszteség nem éri. 

A munkásolrot mélyen elkeserítette az a tény, hogy azoknak a szak
munlkásoknak, akik a legmagasabb bérosztályba tartoztak és a régi 10 órás 
munkanapokra napi 58 lej fizetéSit kaptak, most a gyár igazgatósága a 
legutóbbi hétre, a 8 órás munkanapokra c:sak napi 47 lej munkabért fi
zetett, a segédmunkásoknak pedig csak napi 25 lejt. E21 a fizetés a min
dennapi él;el;em beszerzésére sem elegendő, mert a munkások nagy rész·e 
családos ember, s az éleLmiszerek ára az utóbbi időkben több mint 25 
·széza1ékkal emelkedett. 
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A munkásság szerint nem felel meg a valóságnak a g)'lár ig.azga,tósá
gónak az az érvelése, hogy a munká,sokat azért bocsátotta el és a munka
bért azért nem ~emelheti, mert a desZJkaáru exportja jelJenleg pléiii1g és a 
gyár raktárai telve vannak ár,.UJval. EUenkezől1eg : a gyár intenúven mű
ködik és a gyárnak minden ré.gi munkására szüksége van. Ezt legvilá
gosabban az bizonyítja, hogy a válLalat naponta újabb és újabb erdőki
tPrmelő munkásokat hozat. Június 2-án 60 új favágó, június 3-án 70 
favágó érkezett a tillepre, s naJponta új,albb csoportok érkeresét várják. 
Az erdőkitenmelő munkások eddigi körüLbelrül 800-as létszáma osupán 
csak a 1egutóbbi két napon 930-ra emelkedett, ami kétségtel~enné teszi, 
hogy a gyár intenzíven termel és nagy megrendellés~ei vannak, mert más
ként nem emelné a fakírtermelés mennyiségét. 

A csendőrlégió parancsnoka a munkások panaszainak meghaLlgatása 
után azt tanácsolta nekik, hogy álljanak ismét munkába, s azután békés 
úton folytassák tárgyalásaikart a gyár igazgatóslágáVIal. A munká~sok azon
han kijelentették, hogy adrdig nem kezdik újra a munkált, amig összes 
követeléseiket nem teljesítik. 

A fűrés~gyár 780 munkásának túlnyoi!Iló többsége sztráJk::b.a lépett. 
Nem vettek részt a sztráj,~ban : a mozdonyVlezetők, (a gyárnak 25 km-nyi 
iparvasútja volt a kovásznai vasúti állomá1sig, s ezenkivül a különbözö 
távoH erdökitermelési helyekig), a 25 fékező kö2lül hárman, a mühely
főnökök és mnnkafelügyelők. A gépészeti műhely 96 mUI11Jlffisa nem 
mondta ki a sztrájkot, néhány napig ők sem dolgoztak, de később vissza
tértek a munkába. A gyár több mint 650 munkása e1szántan sztrájkolt. 

A sztrájik első napjaitól a sztrájk befej-ezéséig 4 7 csendőr és g örs
vezető tartózkodott áHandóan Komandón, a kovásznai csennörosztály 
vezetőjének parancsnoksága alatt. 

A gyár igazgatóságának legelső intézkedése a sZitrájkolók ellen az 
volt, hogy a sztrájk kimondása ubán azonnaJ. bezárta a gyár ümetét, hogy 
a munlkásságot elzárja az élelmiszerek beszerzési lehetöségeli!től. A mun
kásoknak gyalog, az e1:1dőn keresztül lopakadva kellett ~elihordaniO'k az 
élelmet a 20 kilométernyire fekvő KováiSznáról. A munkások utalvány
lapokkal vásárolták az élelmet három ková:sznai kereskedőből, s a ható
ságoknak nelill sitkerült kideríteniük, hogy ki volt az a sz;emély, aki ezek
nek az utalványoknak az árá<t előzetesen kifizette. 

Két hét múlrva, miUJtán a gyár igazgatósaga látta, hogy nem sikerül 
kiéheztetni,e a sztrájlmlókat, úja;bb intézkedéseket tett a sz1trájk letöré
sére. Június 18-án kihirdet:te a telepen, hogy a Munk!aügyi MinisZltérium 
engedélyezte a napi g óráls munkaidőt, s aki v:issza akar térni a mun-
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kába, aZJt - az elbocsátott 28 munkás kivételével - vissza.veszik ha 
) 

egyénileg munkár.a jelentkezik a gyár irodájában. Ellenben, ha június 
20-ig nem jelen~kezik !kellő számú munkás a teflmelés rendes megindítá
.sár.a, akkor a gyár idegen munkásokat fog szerzöditetni. 

A felhívásra egyetlenegy munkás sem jeLentkez.ett. Ekkor, június 
22-én a ,gyár igazgatósága a vállal,at bélaifal'vi fióküzeméből 70 munkást 
hozatott, és Vlelük a gyár egyilk részlegében megindította a termelést. Az 
újonnan érkezett sztrájktörő munkásokat a csendőrségnek csak nehezen 
sikeruH megvéden ie .a. sztrajkolv.k jogJs ha.agJa ellen. 

A termelés részleges újraindítása első napjának estéjén, 21 óra 15 
dea ~i contrad ul colectiv, a fost legati1 nemijloöt de aparitia si extin
perckor kigyulladt a komandói gyár br:ikettgyártó üzeme. A tüzet i·de
jeben észrevették, három órai munkával eloltották, s :igy sikerült meg
akadályozni, hogy a tűz a h:at méternyifle álló gépházna és az egész gyárra 
átterjedjen. A klár kb. 30 ezer lej voH. A gyár s·o millió Lejre volt biz
iosítva. 

Az azonnal megindított részletes vizsgálat nem tudta, Vlagy bizonyára 
nem is akarta a tűzeset okát megállapHani. A gyár iga21gat6ja és mér

nöke azt állította, hogy a tüzet cs.ak gyújitogatá1s okozhatta. A komandói 
szakszeriVezet három vezetője, Parghie Simion elnök, Szabó Ernő pénz
táros és Kékesi István , valtamint a többi kiihallgatott munkJás egyöilltetűen 
rámutatott ama, hogy a tüzet a gyár fiakéményéből kipatt anó szikra 
.JkoZita, miként a múlt é•v nyarán is, ugyanilyen okbó1l egy délelőtt tűz 

~tött ki eblben az épületben. 

A gyár igazgatósága a június 22-D. tűz•esetet iSietve kihasználta a sztráj
koló munkásság ellen. A megyefőnöknek kü1dött beadVIányaiban azzal 
vádol:ta a sztrájkolókat, hogy ők gyújtották fel a brikebtgyártó üzemet 
és hogy "a sztrájkolók a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

más szalbotáZisosele'kményekre is feil.készültek, vagyis olyan hta:riCot foly
tatnak, amelyben nem az any:agi kfvánsá,g1aik, hanem sokJk:al inikább a 
munkásság er:ejének kinyilvánitására szolgáló felforgató esZIIIlék játszák 
a f6szrerepet". U,gyan:akkor a kovásznai fószolg.abíró is azt jelenti a m·e
gyefőnöknek, hogy : "a komiandói sztrájk ügye már nemesaik egy,szerű 

szakmai murukásjogi követelések jellegíét mutatja, hanem kitűni'k a sztráj
koló'k veszélyes társadaLm[ rendibontási szándéka, mert bizonyítékok van
nak arra, hogy a k01mandói sztrájkot kommuni,sták szefiVe~ték meg, akik 
ellen tehát a leghatározottabb intézkedések :teendé51k". 

A sztrájk véglegres letörésér·e a g)l'ár igazgatósága újabb idegen mun
kásokat hozaltott, a csendőrség pedig újabb terrorintézkedéseket léptetett 
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életbe a sztrájkolök kiéhe:z;tetélsére. Ezek az intézkedés,ek aztán ·elértbék cél
jukat. Június 29-én és 30-án összesen 115 munkás iratkozott fel a munka 
'.ljrakezdésére, akiket családtagjaik éhezése kényszerített a sztrájk abba
hagyására. 53 'mu:1·]:{1ás önszántából családostól eltávozott KomandáróL A 
lcövetkező napokcan a többi munkások r endre arra k·ényszerültek, hogy 
jelentkezzenek a munka felvébelére. 1936. július 6-ra a komandó.i mun
kások sztrájkja véglegresen befejezödött ; ezen a napon újra megindult a 
nappali és éjszakai müszak szabályszerű munkája. 

A komandoi ffuétsz.gyár munkásainak június 3-án megkezdett sztrájk
ját tehát július 6-ra véglegesen leverte a külföldi tőkések szolgálatában 
2lló gyárigazgatóság, a tökések érdekeit védő ha1tóságok segítségéveL 

Az eLszigetelt helyzetben, nehéz körűlmények között vívott elszánt 
sztrájkharc csak részleges eredménnyel járt. 

A komandói munkásoknak, a márciusban elért fiZJetésj.avítás után, 
a sztrájkkal sil0erült kivívniok a napi 10 órai munkaidőnek 9 órára csök
kentését a fizeté:sek leszállítása nélkül. 

N em sikerült elérni ök a kollektív munkaszer:z;ődés megkötését. És 
nem sikerült kiharcolniok a szakszervezet megalakítása mia1tt eLbocsátott 
28 társuk VÍIS'Szafogadását sem, sőt a .gyár 54 sztrájkoló társukat sem fo
gadta vissza a munkába, 53 má:sd.k társuk pedig önJkJént távozott el a te
lepről, hogy megmeneküljön a gyárigazgatóság éls a hatóságok várható 
üldözésétőL 

A márciusi fiz1etésjavításnak és a napi munk.aidő egy órával való 
csökkentésének kiharcolása, bár túl nagy áLdozatokkal j•árt, de .a mun
kásság elnyomatásának akkori nehéz időszakában nagyon jelentős ered
mény vol't Komandó 600-nál több régi, és mintegy 150 új munkás.a .sZJá
mára. 

A telepről elüzött munkások, a sztrájk vezetői, más üz1emekben érté
kesítették első levert sztrájkuk tanulságait. Sokan közülök az iUegális 
párt haPco:s.ai lettek, majd tíz-húsz évVIel később, szerte az orsZJágban, a 
szacialista építés hőseiként szereztek dk3ős:éget Komandának 




