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A sepsiszentgyör$yi Te xtilgyár száz évének t ö rté netéről ta n ulm ány
jelent meg Gazda László tollábóil. Ezt az alapos , jól dokumentált munkát
néhány, a bedolgozó háziiparosokra vonatkozó adattal sze re tném kiegészí
te n i.
Köztudomású, hogy 190 5- t ől falusi szövő kn ek, háziiparosoknak a gyár
ötszáz, falvanként öt-húsz szövőszéket osztott ki. Felsőcsernáton az egyik
le gjelentő s eb b és legtöbb bedolgozóval müködő helység lett: 1906-tól több,
mint húsz lakója szőtt vagy csőrölt fonalat a gyá r részére. Több más felső
háromszéki helység, így Futásfalva, Ikafalva, Torja, Martonfalva stb. szövői
számára szintén me g élhe tési forrás volt a gyár.

A cser n á toni múzeum érdekes levelezési anyagat őriz a fels ő cse rnátoni
Vi rág János szövőmester hagyatékából2, aki, a m int a m unkakön yvéből kitü
nik, müt a k á c sként került 1893 szeptember l-én Sepsiszentgyörgyre az Els ő
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gy ár kik üldött jeként szervezte be , irá n yíto tta a

Felsőcsernátonban

a

bedolgozókat. E leveleket

időrendi sorrendben közlöm:

"Tekintetes Virág

János úrnak,

Felsőcsernáton.

F ol y ó hó 29-rŐl kelt levele fol yt án küldöm csatoltan a b'éremelésre vonatkoz ó
és hozzám beérkezell levelet er e det ibe n, mely nem is kérés, hanem sok g yanú .�ltást
tartalmaz, fcl/z(vom, hogy ez ügyben senkivel ne beszéljen és lehetőleg liloktartá3ban
tartsa, ha akarja, lenzásol/zatja, de nekenz az eredetil rövid időn belül küldje aján

lott levében vissza. Az avizált XV-ös számú pénzeszacskóra mtnden bizonnyal szá
mítok és ha 68 cm. széles 702 sz ámú finom nyersvászonból valami készen van, küldje
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alkalommal.
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E levél világosan elárulja, hogy a dolgozók körében a nagyon ·alacsony
bérek elégedetlenséget váltottak ki. Bérköveteléseikkel a szövőgyár vezető
ségéhez, tulajdonosaihoz fordultak. Eszerint a gyengén fi z et ett munkások
béremelési követelései nem az 1911 április 12-21 közötti bérharcban kaptak
hangot először, hanem a bedolgozók körében, már 1907-től. Éppen ezért
figyelmezetet titoktartásra a levél írója: nem kivánatos, hogy a béremelési

követelések továbbterjedjenek más bedolgozó falvak munkásai körében.
A szövőmunkások havi béréről egy 1910 december 27-én kel tez et t levél
ből értesülünk: ek ko r Bajka Béla 170 koronát és 2,25 korona betegsegély
díjat, Rákosi György pedig 63,33-1,04 koronát k pott. Természetesen a
�
javadalmazásta munka teljesítménye, valamint a mu�Ka lehetősége (megrendelés mennyisége) szabta meg.
.

A további levelek a bedolgozás más körülményeire utalnak:
Egy 1911 április 8-i keltezésü levelezőlapon ez ál_� :
"Válaszolva folyó hó 6-án kelt sorait tudomásul veliem, h ogy Izélfőn fuvarost
küld be, akivel lehetősé g szer i nt kap sot a [szö vésnél has ználl ken őan yag} fogok
küldeni. E g yút tal ért es ilem, hogy
20-án szállílhat. A k ért 800 koro nát már
elküldtem, úgyszintén a kért ké t font 36f 2-es és öt {ont 32f 2-es [ an yagokalj postá
val címére szállítottam.
Tisztelellel:
Ilyé s (igazgatóhelyettes)

Egy 1911 júni us 10-i levél tartalma:
"T. C. Virág János úrnak Felsőcsernátou.
Az önnek múllkori ittlétekor előírt 1 75 centimétcr széles 353. sz. lenvászonból
sürgös s zükségem van h á ro m P égre . S z í vcsk cdjék lelzál mindcn áron a láncol, esetleg
valamely scgédjévcl, vagy jobb szövőnővcl lcsz övct ni, és postafordultával érles itsen ,
hogy mikor s:ámílhalok az első végre, amely! elkészítés után rögtön postán küldfön".
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E· levelekből világosan kitünik, hogy a hozzáértő szövőmester vez ette
bedolgozó egységekre rábízhattak bármilyen kényes: megrendelést. A gyár
ebben az időszakban folyamatos munkát biztosított bedolgozóinak.
Egy torjai szövőmesternek, Buzgó Györgynek a felmondásával kapcsola
tos az alábbi, 1911 november 17-én keltezett levél:
"Folyó hó 14-i levelezőlapjára l!ivatkozom Ilyés igazgató urunk állal Önnek
október elsejétől számítandó l!al hétre történt személyes {elmo n dására, melynek k?Jvet
keztében az illetmények folyó év decemb er 15-ig illetik meg ön t .
Utasítom ennek következtében, hogy

az

összes Onnéllevő fonalat és szerszámokal

rendb e l!ozza, amelyeket Virá g úr jövő hét valamely napján személyesen öntől át
fogja venni és ezentúl kezelni fogja.

Egyuttal szíveskedjék mindent, a cég tulajdo nát képező dolgokat, árukat,
számokat, könyveket annak idején Virág úrnak áta dni.
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A lakásra vonatkozólag éricsílem, miszerini azt legkésőbb 1912. marems h6
elsején ál kell :1dja nekem. Addig is egy szobál és konyl!ál bocsájtole rendelkezésére,
amig a löbbitlwlyiségek Vi rág tír állal lelakalollalnak a
űs zere és an ago fel
rakiározására. T. f."

m

k

y

k

A torjai bedolgozók szövőmestere, Buzgó György tehát felmondott, s
a gyár tulajdonjavait o;- szerszámokat, anyagokat, könyveket-- Virág Jánosra
bízták. A hosszabb-rövidebb szünetekkel megszakított bedolgozás 1916-ban
szünt meg végleg. A túlhaladott munkaeszközöket a gyár nem kérte vissza:
azok vagy elkallódtak, va g y a dolgoz ó családokra szálltak, akik továbbra
dolgoztak rajtuk �
is
A csernátoni szövl'S k a kedvelt anyagai k ból, a fest ő déb en, vagy ritkábban
házilag pirosra, kékre, drappra festett kender és gypotfonalból, falubeli j eik
megrendelésére vagy a kézdivásárhelyi vásárra sok, a századeleji takácsszőttes
hatását magán viselő �roszt, kendőt, szalvétát, ágytakarót, lepedőt és rokolya
szőttest szőttek. Két-három háznál a mai napig is s z ő nek, de már csak bolti
anyagból.
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Gazda László: A sepsiszentgyörgyi Textilgyár száz éve. Korunk 1980/12.
A régi levelek leltárszáma a csernátoni gyűjteményben: 13420/1-4.

Extras
Fabrica Texlila din Sflntu Gheorghe la 1nceputul secolului a angajat lucditori eu munca
la domicilin din aproape toate satele fostului judct Trci Scaunc, dirora le-a asignrat unel
tele nccesare. Lucrarea de fata prezintií. contractele de epocií. a locuitorilor din Cernat care au

luerat pentru Fabrica Textilií. ca de altfel documcnte �i scrisori care scot in evidenta conflic
tele survenite !ntre acestea �i fab.ricií. generatií. de nercspectarca prevederHor cuprinse in con
,
'
traele (sub a s e t pecuniar) 'de ciitre aceste a din urmií.
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