
A malommunkások egészségügye és baleset 
elleni védelme. 

Írta: PACH HENRIK 

Alig van iparág, mely a malomiparral akár kora, akár 
társadalmi és közgazdasági jelentősége tekintetében vetélked- 
hetnék. S ez természetes is. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy 
éppen a malomipar szolgáltatja örök idők óta az emberi ház- 
tartásban legfontosabb, sőt nélkülözhetetlen tápczikket: a lisz- 
tet s hogy a közélelmezés és közegészségügy szintje első- 
sorban attól függ, vajjon olcsó vagy drága pénzen juthatnak 
a lisztfélékhez a nép alsóbb rétegei. És a malomipar eme 
nagy, socialis befolyása csak emelkedett az által, hogy az év- 
ezredeken át üzemeiben dívott, kezdetleges berendezési formák 
és hajtóerők (szél, viz) helyébe legújabban, a technika való- 
ságos csodái, a helyhez vagy időjáráshoz nem kötött, hatal- 
mas gőz- és villanyoserő léptek. 

Hazánkban a malomipar már jó ideje a fejlettség leg- 
magasabb fokán áll; amint közfelfogás szerint is, a magyar 
gőzmalmok berendezés, termelőképesség és az előállított ter- 
mékek finomsága tekintetében világhírnek örvendenek. A magyar 
malomipar*) fejlettségét és közgazdasági jelentőségét, min- 
dennél jobban igazolják azon számszerű adatok, melyek a 
kereskedelemügyi ministerium kiadásában   »A   magyar  Szent 
 

*) Félreértés elkerülése czéljából megjegyezzük, hogy az alábbiakban, 
hacsak kifejezett említés nem történik, malom alatt, mindig a gyári üzem 
jellegével bitó gőzmalomtelepekre gondolunk, tehát az országban előforduló 
vízierővel hajtott malmok kizárásával. 
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Korona országai gyáriparának üzemi és munkásstatisztikája az 
1906. évről« czímmel, nemrégiben megjelent, tartalmas mun- 
kában idevágóan találhatók. Ezek szerint a malomiparunknak 
181 üzeme van, melyek csaknem mind a jelentékenyebb ipari 
telepek közé sorolandók. Nemcsak azért, mivel a bennük fog- 
lalkoztatott alkalmazottak létszáma (1.090 kereskedelmi, 153 
műszaki tisztviselő, 231 művezető és 9.462 mindennemű mun- 
kás) és az általuk használt motorok munkabírása (326 motor 
50.751 lóerővel) meglepően nagy, hanem mivel egyúttal a 
malmainkat alapító és fentartó vállalkozási forma is azok 
nagy közgazdasági szerepe mellett tanúskodik. 

Az említett 181 telep közül 65-öt részvénytársaság, 62-őt 
pedig közkereseti és betéti társaságok alapítottak, illetve tarta- 
nak üzemben és az érdekelt részvénytársaságok összes alap- 
tőkéjéből nem kevesebb, mint 53,157.402 korona van ezen 
malmokban befektetve. 

Ha még hozzávesszük, hogy a Magyarországból külföldre 
szállított, összes kiviteli árúk statisztikájában, mennyiség és 
érték tekintetében, évek óta éppen a lisztfélék állanak mindig 
első helyen; akkor joggal állítható, hogy nálunk a malomipar 
gyakorolja közgazdaságunk mérlegének alakulására a leg- 
nagyobb, sőt döntő befolyást. Ennek igazolására szolgáljanak 
a következő adatok, amelyekből kitűnik, hogy az 

1904. évben 7,193 653 métermázsa lisztet 199,458.000 korona értékben 
1905. » 7,120.155 » » 183,057.000 » » 
1906. » 7,908.651 » » 185,793.000 » » 
1907. » 7,977.447 » * 231,269.000 » » 
1908. »„ 6,752.808 » » 226,381.000 » » 

szállítottak malmaink a külföldre. 

De mivel úgy érezzük, hogy mindeme adatok, a honi 
malomiparban rejlő nagy anyagi erőket egyoldalúan, t. i. csak 
a vállalkozókhoz való vonatkozásaikban tüntetik fel, szüksé- 
gesnek tartjuk még a malomipar és a társadalom egyéb ténye- 
zője közötti vonatkozásokra is röviden itt kitérni. Ezért mutat- 
juk be elsősorban azon ellenszolgáltatásokat, melyekben a 
hatalmas malomipar azokat részesíti, a kik éppen ezen hatal- 
mas iparág felvirágoztatása érdekében, legjobb testi és lelki 
erőiket feláldozzák. Nézzük tehát az alkalmazott   tisztviselők- 
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nek és munkásoknak fizetett bér nagyságát, valamint továbbá 
az ő jólétük érdekében létesített intézményeket is. 

Az idevágó pontos adatok is a fentemlített »üzemi és 
munkásstatisztikánkból származnak. Ezek szerint a magyar 
malomiparban  alkalmazott 

 
Emez adatokból kitűnik, hogy malom munkásainknak 

zöme hetenkint tíz koronánál többet keres. Mindenesetre ör- 
vendetes jelenség, melynek értékét még nagyban növeli azon 
statisztikailag igazolt körülmény, hogy éppen a malomipa- 
runkban meglepően nagy azon telepek száma, amelyek egész 
éven át megszakítás nélkül üzemben voltak s így munkásaik- 
nak állandóan biztos keresetet nyújtottak. Ily egyhuzamban 
dolgozó telepünk 81 volt. De a 200-300 napon át, szünte- 
lenül dolgozó üzemek száma is tekintélyes: 118. És mivel 
ezenfelül 108 malmunk a termelés sajátos természeténél 
fogva éjjel is üzemben volt s az ily módon üzemben töl- 
tött munkanapok száma 1906-ban már 27.204-re rúgott: 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a malomipar állandóan több mun- 
káskezet foglalkoztat, mint legtöbb iparágunk. 

De ezzel még korántsem jutottunk végére malommunká- 
saink összes bevételeinek. Mert közelfekvő, hogy a lakás, 
fűtés, világítás, földhaszonélvezet, stb. czímén nekik nyújtott, 
szolgáltatmányok is nagyban hozzájárulnak megélhetésük 
megkönnyítéséhez s így ezen szolgáltatmányok értéke is a 
készpénzben felvett bérösszeghez okvetlenül hozzá számí- 
tandó. Idevágó adataink szerint 16 malmunk ingyenes 
hálótermeket, 31 malom ingyenes tüzelő anyagot (372 mun- 
kásnak), 22 malom pedig ingyenes világítóanyagot adott mun- 
kásainak. 
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Összegezve az eddig felhozottakat malomiparunk nagy 
társadalmi és közgazdasági szerepét teljesen bebizonyítottnak 
odaállíthatjuk s így csak annál nagyobb hála és elismerés 
illeti azon számos, buzgó honfitársunkat, kik élükön Szé- 
chenyi István gróffal még a múlt század elején, minden be- 
folyásukat latba vetették, hogy nálunk is a busásan jövedel- 
delmező malomipar minél előbb meghosíttassék és felkarol- 
tassék. 

Amily kedvelt és nagyrabecsült a malomipar gazdáink 
és kereskedőink körében, éppoly hírhedt mindazok szemében, 
kik az ipari munkával járó egészségellenes koczkázatokat és 
veszedelmeket ismerik s ezért azoknak lehető megelőzését és 
elhárítását munkásvédelmi tekintetekből, komolyan követelik. 
Mert, mi tűrés tagadás benne, alig van még iparág, amely- 
ben az egészségre ártalmas befolyások mindenféleségével oly 
gyakran találkozhatnánk, mint éppen a malomiparban. Mind- 
ama károsodás, mely az ipari telepek hiányos vagy czélsze- 
rűtlen építkezési és műszaki berendezéséből, a feldolgozandó 
termékek természetéből, kezeléséből, a túlhosszú munkaidő- 
ből s egyéb, az üzemmel járó, körülményből eredhet: 
éppen a malomiparban otthonos s benne fejti ki egészség- 
ellenes hatását. Ehhez járul, hogy míg egyfelől az iparfel- 
ügyelőink közismeretű túlelfoglaltsága miatt, éppen a malom- 
ipar legveszedelmesebb telepei, a kis vám őrlőmalmok hosz- 
szú időn át minden ellenőrzés nélkül szűkölködtek, addig 
másfelől az a súlyos helyzet, amelyben kis- és nagyiparunk 
egyaránt állandóan sínylődik, az ezen telepeken észlelhető 
rendellenességeken javítani kívánó közegeink beavatkozásá- 
nak is korai határt szab. Súlyosbítja ezenfelül a helyzetet 
nálunk az a tapasztalati tény is, hogy kisebb malmaink zöme 
éppen az egészségügyi követelmények tekintetében czélszerűt- 
lenül fejlődött, sokszor ötletszerűen átalakíttatott vagy bővít- 
tetett s így azok hibás berendezésén, a birtokosok anyagi 
érdekeinek koczkáztatása nélkül, egyáltalán változtatni sem 
lehet. 

Aki vidéki malmaink építkezési berendezését ismeri, az 
bizonyára nem csodálkozik azon, hogy a bennök alkalma- 
zottak testi épsége állandóan veszélyeztetve van. Köztudo- 
mású  is,   hogy a molnárok  adják   törzsközönségét   a   tüdő- 
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hurutokban, tüdőlégdagban (emphysema) és tüdővészben szen- 
vedőknek és hogy ugyancsak az ő soraikból kerülnek ki az 
izom- és izületi csúz miatti rokkantak és munkaképtelenek 
aránylag legnagyobb számban. 

Oly jellemző és hű a kép, melyet vidéki malmainkról a 
kolozsvári iparfelügyelő 1904. évi jelentése nyújt, hogyannak 
szószerinti idézését itt mindenkép szükségesnek tartjuk. Azt 
írja az említett szakemberünk: »A legtöbb kis malom − haj- 
tassék az bár víz-, gőz-, gáz- vagy bármi egyéb motorikus erő 
által − könnyű favázas és bedeszkázott épületben van el- 
helyezve. A deszkafalakon idő folytán a deszkák illesztésénél 
taghézagok támadnak. Egyes deszkák − főleg a legalsók - 
elkorhadnak, másokat a szomszédok feltüzelnek. Hogy az 
ilyen helyiség szél és hideg ellen semmi védelmet nem nyújt, 
az nyilvánvaló. A malomban járó kövek meleget fejlesztenek, 
mely a padlásnélküli épület szellős fedélzetén könnyen fel- 
szállhatván, helyébe a fahasadékokon tódul a hideg küllég, 
mi által a malomban állandóan veszedelmes lég vonatok van- 
nak. Elképzelhető, hogy a molnárok, kik még gyakran a 
kerékházban jegelés vagy zsiliptatarozás közben át is ned- 
vesednek, a hidegnek, a szélnek és léghuzatnak állandóan 
kitéve, rendkívül sokat szenvednek. Tényleg szinte megdöb- 
bentően sok itt α csúzos bajok által fiatalon nyomorékká 
vált molnár. Egészségben megöregedett molnárt alig látni. 
Pedig a bajon egy kis jóakarattal könnyű segíteni. Ha 
ugyanis a falhézagokat gondosan átléczezik, rendes üveges 
ablakokat s jól zárható ajtót alkalmaznak s végül a malom 
padlását is rendesen bepadolják s vékonyan betapasztják, 
úgy a legegyszerűbb fabódéban is teljesen védett malom- 
helyiség állítható elő«. 

Az ily rendbehozandó telepek nagy számára való tekin- 
tettel az említett iparfelügyelő a javítási költségekre is rész- 
letes számításokat végzett s az összes átalakítási költséget 
120-140 koronára becsülte. Ez mindenesetre csekély összeg, 
mert nemcsak a malomban tartózkodók, illetve dolgozók 
egészségét védi, hanem − amint ezt az iparfelügyelő beha- 
tóan indokolja − az üzemre is felette előnyös. Szerinte 
ugyanis: »A védett, meleg vízimalmokban a kerékház is 
meleg és fagymentes marad, ami  rendkívül  fontos.   Ugyanis 
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a kerékházat télre gondosan betapasztgatják, sőt még fűteni 
is szokás. Ennek daczára kemény hidegben a kerekek gyak- 
ran befagynak s folyton csákánynyal kell azokat a jégtől 
megszabadítani. Ezen jegelés nemcsak üzembeszüntetéssel jár, 
hanem egyike a legnehezebb munkáknak, melynél átnedvesedéstől 
meghűlés, megcsuszamlásokból pedig balesetek fenyegetik a 
molnárt; a mellett a jegeléssel a kerék is sokat rongálódik. 
Az iparfelügyelő bő tapasztalatokra támaszkodva jelentheti, 
hogy védett, meleg malom mellett a kerékház legtöbb eset- 
ben fagymentes maradt, ami magábanvéve is rendkívüli előny; 
mert nem csak a molnárok menekednek meg a folytonos 
jegeléstől, hanem az üzem is biztosabb s a kerekek költséges 
javítgatása és újítása is elkerülte tik.« 

A kis vízimalmokban még a zsilipcsatorna, a kerekek 
kenéséhez szolgáló pallók, a folyampart kikötése, a malomba 
vivő lépcsők, a kő pademelvény, a világításra szolgáló lámpák 
elhelyezése különös figyelmet kivannak. 

A világítás czéljaira használt petróleumlámpák elhelyezése 
és gondatlan kezelése állandóan okot adnak panaszra és gyak- 
ran szükségessé teszik a hatósági közegek intézkedését. Az ipar- 
felügyelőink által évente talált és kimutatott hiányok legnagyobb 
része a malmainkban felette hiányos tűzbiztonság fejlesztésére 
vonatkozik. És ez természetes is. »A kisebb-nagyobb malmok 
évtizedes, sőt többnél már évszázados berendezésükkel való- 
ságos tűzfészkek. Elegendő egy szikra és az egész telep be- 
rendezése az egész deszkaalkotmány lángot vet.« (L. a soproni 
iparfelügyelő jelentését 1906-ból). 

És malmaink tűzveszélyessége semmivel sem csökkent 
azóta, hogy üzemükben mindgyakrabban a motoros erőket 
használják. Sőt sajnos az explosiós motorok használatával 
csak emelkedett a lehetőség, hogy ezen telepeinken is a 
robbanás állandó veszélyével számolnunk kell. Pedig köztudo- 
mású, hogy éppen a malomhelyiségek levegőjében állandóan 
megoszlott nagymennyiségű lisztpor vajmi könnyen és gyak- 
ran az úgynevezett lisztporexplosiókra vezet, melyek miatt 
már sok nagy malom és molnár pusztult el. Annál megnyug- 
tatóbb, hogy iparfelügyelői karunk alapos műszaki kép- 
zettséggel és a munkásvédelem iránti nagy fogékonysággal 
is bírván, az explosiós motorok szaporodásával  és a hozzá- 
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juk tartozó kiegészítő berendezések (benzinraktár, forró cső- 
vezeték, gázfejlesztő készülékek) jelentkező fokozott tűz- 
veszélyesség lehető megelőzésére törekednek. Csak kívánatos 
volna, hogy alsóbb fokú iparhatóságaink és az iparfelügyelők 
idevágó buzgalmát tőlük telhetőleg támogatnák, nem pedig 
mint ezt állandóan tapasztalhatjuk, könnyelműen adott telep- 
engedéllyel, a munkásvédelmi és tűzrendészeti tekintetek 
mellőzését tegyék lehetővé. Csak akkor, ha az alsófokú ipar- 
hatóságok és az iparfelügyelők a törvényeinkben előrelátott 
munka megosztás elvének hódolva, a malmok hiányos építke- 
zésében és világításában rejlő koczkázatok kiküszöbölésére 
törekednének, van kilátás arra, hogy az ezen üzemekben rejlő 
károsodások, idejében és az amúgy is nehezen küzködő telep- 
tulajdonosok károsítása nélkül, megelőzhetők lesznek. 

Természetes, hogy az e téren szükséges intézkedések a 
kisebb malmokban mások, mint a bonyolult műszaki beren- 
dezéssel bíró nagy gőzmalmokban. Az előbbieknél beérhetjük 
avval, hogy minden munkahelyiségben, állandóan könnyen 
hozzáférhető helyeken, hordókban vagy kádakban viz és annak 
szomszédságában legalább két veder legyen, hogy az összes 
közlekedési utak állandóan szabadon tartassanak és a kijára- 
tok lehetőleg közvetlenül a szabadba vezessenek. Nagyobb telepe- 
ken, különösen ha azok emeletesek, a szokásos vasrácsozatos 
ablakok helyett fakeretűek alkalmazandók; mentőlétrák és vész- 
kijáratok, éjjeli biztonsági lámpások alkalmazandók. Ezenfelül 
a koptató helyiség lehetőleg elkülönített helyiségben, de minden- 
esetre teljesen elkészített módon rendezendő be, a benzinkészlet 
a motorházon kívül levő zárt, tűzbiztos helyen őriztessék és 
innen csővezeték segélyével táplálandó a motorházban levő 
kisebb (de szintén zárt) benzintartály s a motorok is indító- 
készülékekkel felszerelendők. Végül pedig szükséges, hogy az 
összes munkásokat időről-időre a tűzoltás műveleteire oktassák, 
valamint arra is, hogy tűz esetén miként viselkedjenek, a 
különböző helyiségekből mely irányban és hogyan juthatnak 
leggyorsabban a szabadba. 

Tűzrendészeti és munkásügyi tekintetek egyaránt javal- 
ják, hogy végre nálunk is ne tűrjék a munkaadók, hogy 
alkalmazottjaik az olyannyira poros és piszkos munkahelyi- 
ségekben   aludjanak.   Nem   szorulhat   bizonyításra   ugyanis, 
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hegy a fáradt munkás, ha továbbra is a különféle por és 
gáznemekkel telített levegőjű munkahelyiségben kénytelen a 
pihenésre neki engedett időt tölteni, egészségét nagyban 
veszélyezteti. A hatóságok és a testi épség értékének tudatára 
ébredt munkáselem erélyétől várjuk az ezen téren sajnos ural- 
kodó tarthatatlan állapotok megszüntetését is. 

Az eddig vázolt károsodásoknál komolyabbak és állandób- 
bak mindazok, melyek a malomiparban, sajnos, otthonos nagy- 
mérvű porképződésből erednek. Köztudomású, hogy az őrlő- 
anyagot tartalmazó zsákok ki- és beszállítása, azok kiürítése,, 
a gabonafélék tisztítása és az Összes őrlési folyamat, állan- 
dóan nagyfokú porfejlődéssel járnak és így ezen munkahelyi- 
ségek levegőjét is állandóan porral fertőzik. És habár a mal- 
mainkban fejlődő por minőségét és alakját tekintve, az úgy- 
nevezett közömbös pornemekhez tartozik, mindamellett nagy- 
ban károsítja azokat, akik behatásának huzamosabb időn át 
vannak kitéve. Mert ha eleinte az emberi szervezet veleszüle- 
tett védeszközeivel − a csilló sejtek segítségével − a por 
bizonyos mennyiségétől megszabadulhat és ezt köpés, köhö- 
gés, törlés és könyezés útján éri el: mégis, idővel, eme véd- 
szervek reflektorikus képességük tompultával, felmondják a 
szolgálatot s különösen a mélyebbre hatolt porszemcsék tel- 
jes eltávolítása alig vagy éppen nem sikerülend. A benn- 
rekedt porszemcsék mint idegen testek − és ezt a szemünk- 
nél legjobban megfigyelhetjük − azonnal ingerként hatnak, a 
szomszédos nyákhártyát is állandóan s fokozatosan izgatják, 
activ vérbőséget okoznak s így az utána rendszerint bekövet- 
kező lobosodásra való hajlamosságot adják meg. 

Ebben leli magyarázatát ama közismeretű tény, hogy a 
munkások, kik foglalkozásuk közben nagyobb mennyiségű 
port kénytelenek belehelni, feltűnően gyakran, konok szem- 
és tüdőhurutokban szenvednek. Az ily módon veszélyeztetett 
munkásnemek között a molnárok első helyen  említendők. 

A belehelt por ártalmas volta abban is nyilvánul, hogy 
az általa okozott hurutos állapotok a légzőszervek ellentálló 
képességét is csakhamar feltűnően gyengítik, minek következ- 
tében a porral esetleg behatoló baktériumok, kedvező lét- és 
tápviszonyok közé jutván, a különféle tüdőlobokat, vérzésekkel 
járó   tüdőbántalmakat,   de   különösen  a tüdővész   (sorvadás) 
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létrejöttét elősegítik. A tüdővész és az ipari por közötti szo- 
ros összefüggés az iparegészségügygyel foglalkozó orvosok 
előtt már régóta ismeretes s egyúttal rugója ama buzgalom- 
nak, melylyel ők az ipari por czéltudatos leküzdésére és meg- 
előzésére irányuló nemzetközi harczban résztvesznek. De iga- 
zolja ezt számszerűen is a statisztika és ha akármely beteg- 
segélyező pénztár évi jelentését is tekintenők, valamennyi 
szerint áll, hogy az említettük betegségek számaránya annál 
nagyobb az egyes iparágakban, minél nagyobb azok por- 
képződése. 

Hogy a pormennyiség, melyeket egynémely munka- 
helyiség levegője tartalmazni szokott, éppen nem csekély, azt 
a LUNGE által megállapított alábbi adatok mutatják. Ezek sze- 
rint a felsorolt üzemekben a levegő köbméterje óránként tar- 
talmazott port, milligrammokban kifejezve: 

gyapotgyárakban       7.00 milligramm 
fűrészgyárakban 17.00      »      » 
malmokban 47.00      »      » 
nemezgyárakban 175.00     »      » 
czementgyárakban 224.00     »      » 

A légzőszerveken kívül, mint említettük, különösen a 
szemhántalmak azok, melyek az ipari por káros behatásából 
erednek. A malomüzemben főleg a heveny és idült köthártya- 
lobok, illetve hurutok gyakoriak, de közelfekvő, hogy a 
szemsériilések (odaütődő gabonamag, az őrlési anyagban netán 
előforduló kődarabok vagy egyéb idegen testek, a köszörülés- 
nél elugró malomkődarabok által stb.) is gyakran előfordul- 
hatnak. (Az utóbbiakról különben, a malomiparban előforduló 
balesetek kapcsán is lesz még szó.) 

Az ipari porhoz, illetve az általa fertőzött munkahelyi- 
séghez kötött egészségellenes koczkázatokat ismerik már ipar- 
felügyelőink is és dicséretükre legyen mondva, hogy minden- 
képpen azon vannak, hogy azok lehetőleg kiküszöböltessenek. 
Igaz, hogy eme buzgalmuk és fáradozásuk az itt tekintetbe 
jöhető teleptulajdonosok tőkehiányán sokszor hajótörést szen- 
ved, de újabban már több helyen sikerült rávenniök a malom- 
tulajdonosokat arra, hogy a por elvezetéséről gondoskodjanak 
s a nagyobb  malmokban  most  oly gépeket is szereznek be, 
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amelyek már el vannak látva az őrlés egész folyamata alatt 
keletkező por eltávolítására szolgáló berendezéssel. Mivel ipar- 
felügyelőink a telepengedélyezési tárgyalásoknál személyesen 
résztvesznek és egész tekintélyüket is latba vetik a malom- 
üzemmel járó porkalamitás elhárítására, újonnan keletkező 
nagyobb gőzmalmainkban a lisztpor kártékony befolyásának 
elhárítása oly tökéletes megoldást mutat, hogy ezen a téren 
semmi kívánni való nincsen. Ezen telepeken az összes kő- és 
hengerjáratok, dara- és derczetisztítók, szóval az összes gépek 
mind külön csővezetékkel összekötve exhaustorral dolgoznak, 
mely a keletkezett port külön csöves rendszerű porgyűjtőbe 
hordja össze. 

Igaz, hogy az ilyen berendezés költséges és hogy első sor- 
ban munkásvédelmi tekintetekből ajánlják azt iparfelügyelőink 
is. Azonban ne feledjük el, hogy a tapasztalat szerint csak- 
hamar a munkaadó anyagi érdeket is szolgálja. Az annakelőtte 
fel nem használt, illetve semmibe sem vett, de most a por- 
szívók által lecsapolt lisztporban ugyanis szinte hihetetlen 
mennyiségű s különféle czélokra értékesíthető lisztet lehet 
felfogni s így a berendezés költségei rövid időn belül ismét 
megtérülnek. 

Magától értetődik, hogy mindez érdemes indokok a vidék 
kisebb malmaiban uralkodó tarthatatlan állapotok javítására 
gyakorlatilag nem érvényesíthetők. Azonban mivel az ezen 
kis telepeken otthonos porképződés ártalmai gyakori tisztoga- 
tással és szellőztetéssel minden körülmények között némileg 
ellensúlyozható, mindenképpen csak helyeselhetjük, hogy 
ellenőrző iparfelügyelőinek a kis malmok gyakori tisztítását leg- 
nagyobb nyomatékkal követelni el nem mulasztják. Tényleg 
az iparfelügyelők évi jelentésében kimutatott hiányok és az 
ezek megszüntetésére tett intézkedések javarésze a malmok- 
ban észlelt egészségtelen, azaz rosszul szellőzött munkahelyisé- 
gekre is vonatkozik. 

Ugyanazon okok, melyek az üzemközben fejlődő por tel- 
jes kiküszöbölését meghiúsítják, közreműködnek abban, hogy 
az a sok irányú testi károsodás, mely a túlhosszú munkaidő- 
ből és az így beálló elfáradásból beállhat, éppen a malom- 
iparban meg nem szüntethető. A törvényszabta és az élet- 
tani követelményeknek is megfelelő munkaidőt csak ott   tart- 
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iák meg, ahol a munkamegosztás elve uralkodik és érvényesül. 
Azaz a rendszeres gyárakban. Itt a munkaidő reggeli 6 órá- 
nál előbb nem kezdődik és este 7 órán túl nem terjed. Ellen- 
ben a vámért őrlő malmokban a munkaidő az őrlemény mennyi- 
ségétől függ s ott, hol rendszeres üzem van, a felváltás 24 
óránként történik, mely munkaidő után 23 órai pihenése van 
a munkásnak. Ε rendszerhez egyaránt ragaszkodnak úgy a 
malomtulajdonosok, mint alkalmazottjaik. Mindkettő a maga- 
részére előnyösnek véli azt. 

Pedig, hogy ezen túlhosszú munkatartamot molnáraink 
egészségükkel fizetik meg, azt bővebben fejtegetnünk nem is 
kell. És iparfelügyelőink idevágó tapasztalatai is aggodalmat 
keltők. így pl. azt írja a segesvári iparfelügyelő 1907. évi 
jelentésében: »Egy műmalomban tartott gyárvizsgálat alkal- 
mával a munkától, fáradságtól láthatólag kimerült inasok 
találtattak. Arra a kérdésre, hogy mióta állanak munkában,. 
a gazdájukra tekintettek és azt felelték, hogy reggel 6 óra 
óta. Az egyik inas azonban kileste azt a pillanatot, mikor 
gazdája rövid időre eltávozott és társai nevében elpanaszolta, 
hogy igaz, hogy reggel óta, de előző nap reggel óta állanak 
szakadatlanul munkában. A gyárvizsgálat a déli órákban tar- 
tatott. Ebben a malomban (valószínűleg nem csak ebben) t. i. 
úgy a munkások, mint az inasok munkaidejének beosztása 
olyan volt, hogy két csoportba osztva az egyik csoport meg- 
kezdte a munkát reggel 6 órakor, amely tartott megszakítás 
nélkül másnap reggeli 6 óráig. Ekkor ugyanezt a csoportot 
felváltotta a másik, de ugyanazon első csoport akkor a pihenés- 
helyett eddig végzett munkájánál még sokkal terhesebb 
munkába fogott: a liszt elzsákolása és a vasúti kocsikba 
berakodás munkája következett. Éppen így a másik csoport 
is, úgy hogy egy-egy csoport munkaideje egyfolytában leg- 
alább 30, gyakran 36 órát tett ki. Tehát 36 óra munkaidő 
12 óra pihenővel váltakozott. « (356. 1.) 

Beérhetjük ezen, a mindennapi életből vett példával 
igazolásául annak, hogy a malomiparbeli munkások még nem 
részesülnek az élettan és modern munkásvédelem követelte 
normál munkanap áldásaiban. Amint, sajna, még a nagyobb 
malmokban is, túlhosszú munkaidőn át foglalkoztatják a mun- 
kásokat.   A többször itt idézett »üzem- és munkásstatisztika« 
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szerint ugyanis a malomiparban foglalkoztatott munkások 
napi munkaidőtartama (a szünetek levonásával) a munkás- 
létszám szempontjából, a következő volt: 

 

Ebből kitűnik, hogy malommunkásaink zöme mostanában 
még 10 óránál tovább kénytelen egészségtelen munkahelyiség- 
ben nehéz munkáját végezni. Mindenesetre megdöbbentő 
jelenség, melynek minélelőbbi megszüntetését igaz szívből 
kívánnunk kell s így csak helyeselhetjük az emberi jogainak 
és méltóságának tudatára ébredt munkásságnak amaz igyeke- 
zetét, hogy a túlhosszú munkaidővel járó ártalmas befolyá- 
sokat mindenképpen, még a munkamegtagadás kétélű fegy- 
verével is, kiküszöbölni akarja. Ily szempontból csak örömmel 
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fogadhatjuk, hogy legújabban a strikeoló munkások részéről 
felhozott követelések között is a munkanap rövidítése iránti 
követelés helyet foglal. így pl. a budapesti molnárok és 
malommunkások már az 1904. évi augusztus hó elején ren- 
dezett strike alkalmával egyebek között a rendes 10 órai 
munkaidőt és vasárnapi munkaszünetet követelték. Hasonlóan 
a hódmezővásárhelyiek, a temesváriak, versecziek és a dettaiak 
is 1906-ban. 

A mi már most a hosszú munkaidőből eredő, egészség- 
ellenes befolyásokat illeti, úgy eltekintve a minden túlmeg- 
erőltetést nyomon követő testi-lelki kimerüléstől, ne feledjük 
el, hogy a modern telepeinken található és nagyobb gondozást 
követelő gépek sokfélesége, a kezelésükkel járó nagy felelős- 
ség tudata, az üzem fokozott belterjessége, a számos sürgő- 
forgó ember és gép, a közlekedési eszköz, szijj állandó zsi- 
vaja idővel agy- és idegbeli zavarokra (neurastheniára) vezet- 
hetnek. Ezenfelül a magas hőfokkal biró, zárt és rosszul szel- 
lőzött munkahelyiségben nehezen dolgozók vajmi könnyen 
súlyos főfájásba eshetnek, mely, ha bőségesen nyújtott pihe- 
nők idejük alatt nem javul, bizony életunttá is teheti a mun- 
kásokat. 

Végül pedig, mivel a részletes munkamegosztás elvén 
alapuló malomüzem is magával hozza, hogy a munkás fog- 
lalkozása egész ideje alatt kénytelen egy és ugyanazon test- 
tartásban állni, ugyanazon mozgásokat vagy kézfogásokat 
végezni, folyton egy bizonyos izomcsoportot igénybe venni, 
közelfekvő dolog, hogy az egyoldalúan igénybevett szervek 
időelőtt gyengülnek, illetve felmondják a szolgálatot. Másrészt 
pedig bizonyos kóros túltengések, görbülések és új szövőd- 
mények jöhetnek létre. Ennélfogva ne csodálkozzunk, ha a 
molnárok körében is a genua valgam, a lúdtalp, az alszár 
visszereinek túltengését vajmi sűrűn előfordulnak. 

Van azonban mindezeken felül még egy szomorú követ- 
kezménye a malomiparban dívó túlhosszú munkatartamnak: 
az alkoholismus, melynél ártalmasabb tényezőt alig ismerünk. 
És mint mindig, úgy ez alkalommal is állást foglalunk azok 
ellen, akik elég könnyelműen a munkásaink körében, fájda- 
lom, nagy mérvben elterjedt iszákosságért azok különös élv- 
sovárját okolni készek. Iparegészségügyi megfigyeléseink alap- 
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ján leghatározottabban állíthatjuk, hogy távolról sem az élve- 
zet utáni vágy önteti a munkásba a szeszesitalokat, hanem 
inkább a mai termelési rendszerrel járó s a munkás kedélyé- 
ben kellemetlen képzeteket kiváltó körülmények azok, melyek- 
nek gyors eltompítása végett a kevés belátással bíró, tanulat- 
lan munkások a pálinkaüveghez nyúlnak. Éppen hiányos be- 
látásuknak és ítélőképességüknek tudandó be, hogy ők csak 
a pálinkához, mint a szülők és munkatársaik által legmele- 
gebben ajánlt »legolcsóbb gondűzőhöz« fordulnak. 

Mert eltekintve azon közismeretű ténytől, hogy »minden 
munka elkedvetlenít« és csak a műveltség magasabb fokán 
álló ember látja a munkában a szükséges jót, mi természe- 
tesnek találjuk, hogy az a munkás, aki telepeink fogyatékos 
berendezései vagy az üzem hiánya folytán hidegben, fagyban, 
esőben, melegben, kénytelen éjjel-nappal hosszú órákon át 
dolgozni és e mellett sok port belehelni, a lelkében keletkező 
csömört pálinkával kívánja leküzdeni. Innnen van, hogy első- 
sorban a tanulatlan, nehéz testi munkát végzők hajlanak az 
iszákosságra. Valamint nem szorulhat bővebb magyarázatra, 
hogy az ide sorolandó alsóbb munkásrétegek, mivel silányab- 
bul díj áztatnak, anyagi megszorultságukban a kevés változa- 
tosságot nyújtó táplálékuk javítására a pálinkát tartják legjob- 
nak. Végül az éjjeli munka és a túlórák is nagyban támo- 
gatják az iszákosságra való hajlamot. A legtöbb éjjel dolgozó 
munkásnak éj idején kellő étvágya nincsen, mert ők délután 
4-5 között esznek, mielőtt munkába lépnek és késő éjjel, a 
a munkaközi szünetekben is a nehéz munkától és fáradság- 
tól elcsigázva, nem esznek, hanem inkább testük felfrissíté- 
sére, a készenlétben tartott »erősítőt« élvezik. Reggel, ha 
álmos és didergő testtel hazatérnek, ismét csak a »melegítő« 
pálinkához fordulnak. 

Amily sivárak mindeme viszonyok, épp oly örvendetes- 
nek kell tartanunk azt, hogy éppen maga a munkáselem leg- 
újabban az antialkoholismus zászlaja alá sorakozik és tőle 
telhetőleg a soraiban dühöngő alkoholpestisnek hadat üzen. 
Ezen az önsegély jegyében meginduló mozgalomtól várjuk mi 
a munkafeltételek javasításával együtt az iszákossággal együtt 
járó sok testi-lelki és anyagi züllésnek minél előbbi kiküszö- 
bölését is. 
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Áttérve a malomiparban rejlő baleseti veszély tüzetesebb 
vázolására, csak természetes, hogy a fentiekben már több- 
ször érintett, kezdetleges és hiányos üzemberendezések (rozoga 
épületek és lépcsők, hiányos világítás, robbanó motorok és 
benzinkészletek, túlzsúfolt munkahelyiségek és szűk közleke- 
dési vonalak) miatt, a malomiparnak baleseti hányadosa is 
meglehetősen nagy. Ezt igazolják a statisztikának adatai is. 
Az évente kiadott balesetstatisztikai közlemények szerint 
ugyanis az 1901 − 1907. években a malomiparban előfordult 
balesetek száma százalékokban kifejezve következő volt: 

 
Az ezen számokban kifejezésre jutott baleseti veszély 

igazi nagyságát csak akkor ismerhetjük meg, ha velük, az 
egész iparcsoportra kiszámított, baleseti hányadot összevetjük. 
A malomipar az »élelmezési és élvezeti czikkek« iparcsoport- 
jába tartozik s ezen egész iparcsoportnak baleseti hányadosa 
ped;g az említett években a következő volt: 

 
Ebből láthatjuk, hogy az élelmezési és élvezeti czikkeket 

előállító iparcsoportban előforduló összes baleseteknek csaknem 
a fele a malomiparra jut s így a malomüzem kétségkívül 
felette veszélyesnek mondható. Oka pedig ennek az, hogy 
éppen a malomüzem sajátos természetéből kifolyólag a benne 
foglalatoskodók súlyos anyagokat vagy készítményeket fel- és 
lerakni, szállítani kénytelenek, hogy ugyancsak őket a magas- 
ból leeső tárgyak vajmi gyakran megsebezhetik s hogy a 
technika haladásával folyton szaporodó transmissiók, szállítók, 
felvonók, daruk és egyéb gépekben rejlő nagy baleseti veszély 
hova-tovább erősebb mérvben érvényesülhet. Végül pedig 
köztudomású, hogy malmainkban a vizbe való esés s a ki- 
es beszállításnál használt állati vagy egyéb erő általi elgázo- 
lás veszélye is állandóan nagy. 



521 

Mindezen tényezőknek tudandó be, hogy a molnárokat 
érő balesetek túlnyomóan súlyosak, sőt gyakorta halálosak 
is. Minek igazolásául a magyar malomiparban az 1901 − 1907. 
években előfordult baleseteket − azok foka és eredője sze- 
rint − feltüntető alábbi statisztikai kimutatásra felhívjuk a 
t. olvasó figyelmét: 

 
 

A következtetések, melyek e számokból levonhatók s a 
beavatottak nézete szerint, a tényleges viszonyokat leghíveb- 
ben visszatükrözik, a következők: 

a) A malomiparban évente előforduló balesetek száma év- 
ről-évre növekszik. De ez korántsem jelenti a baleseti veszély 
hányadosának emelkedését, hanem abban leli természetes és 
okszerű magyarázatát, hogy ezen iparágban a telepek és a 
bennök foglalkoztatott munkások száma folyton emelkedvén, 
a baleseti veszélynek több ember van kitéve. 

b) A balesetet előidéző okok sorrendjében első helyen 
mindig az anyagok fel- és lerakása, a szállítás áll, utána 
következnek: a munkagépek, a transmissiók vagy közlő- 
művek kezelése körüli gondatlanság és főképpen a mo- 
torok. 
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A malomiparral kapcsolatos baleseti veszély csökkentése 
az utolsó időkben örvendetesen előrehaladt a nagyobb tele- 
peinken, ahol a technika abbeli törekvése, hogy az emberi 
erőket önműködő gépekkel pótolja, mindinkább előrenyomul 
és hála a teleptulajdonosok anyagi erőinek, könnyebben megvaló- 
sítható is. Az ily modern telepeken, csaknem minden munka- 
része az őrlésnek gépek által végeztetik és így a baleseti 
veszélynek kitett munkások száma állandóan apadhat. A tech- 
nika e térfoglalásának mindenképpen örülhetünk, mivel amily 
mérvben szorítja ki az emberi erőket a malomüzemből, épp 
oly mérvben kell, hogy apadjon azok száma is, akiknek testi- 
lelki épsége veszélyben forog. 

Vajjon, ezen szebb és jobb jövő a vidéki kisebb mal- 
mokban nehezen robotoló munkáselemekre is mikor és egy- 
általában fevirrad-e: e kérdésre mostanában még nem vála- 
szolhatunk. De addig is bő alkalma nyilik a malmainkat 
látogató közönségnek, az ellenőrző iparfelügyelőknek és ható- 
ságoknak, hogy vállvetve közreműködjenek azok sorsának 
javításán, kik az élelmiszerek legfontosabbikát, a lisztet, egész- 
ségük koczkáztatásával előállítani kénytelenek. 




