
pulai vízimalom hatalmas, boltozatos pincéjében. A lakosság nagy része rokonszenvezett a be-
tyárokkal, s szükség esetén menekítette is őket. Aki meg tengelyt akasztott a betyárokkal, rö-
vid úton kárát vallotta, akárcsak a kapolcsi Szaller molnár 1863-ban. Egy este beüzentek az 
inassal a molnárnak, hogy küldjön számukra lisztet. A molnár megpofozta inasát, s a bükkös-
ben tanyázó betyárokra rászabadította a pandúrokat . Némi sikerrel járt a hajtóvadászat, egy 
betyárt vasra vertek, s a sümegi tömlöcbe szállították. A társak később golyóval fizettek a 
molnárnak. 

Az Eger-völgy leghíresebb molnárdinasztiái voltak: a Horváthok, Löflerek, Dentiek, Bírók, 
Krajczárok, Kőszegiek, Mezritzkyek. A monostorapáti hajdani iskolamester: Pintér László ha-
gyatékában fennmaradt egy tizenkét strófás molnárbúcsúztató, amelynek keletkezését száza-
dunk harmincas éveire teszi a legidősebb nemzedék. Ízelítőül hadd idézzek két versszakot a 
molnár búcsúztatóból: 

,,Nem zörög már az apáti malom, Nem zörög már az apáti malom, 
Szegény Löller molnár nyugszik ravatalon. Szegény Löller molnár nyugszik ravatalon. 
Leőrölte ő már életének búzáját, De ti, apátiak, ha a mennyben utolértek. 
Vámkeresö vallatja lelkének szulláját. Az égi malomban vámot nem fizettek." 
A nagy teljesítményű hengermalmok üzembe lépésével a köves malmok száma a századfor-

dulóra egyharmadára csökkent. Érdekes azonban, hogy az Eger völgyében az üzemképes mal-
mok fennmaradtak a felszabadulás után is. Az államosítás után egy részüket leállították, nem 
volt gazdaságos az üzemeltetésük. A Malomipari Egyesülés 1954. december végén az 1 vagon-
nál kisebb teljesítményű malmokat visszaadta a községi tanácsok kezelésébe. Olyan gond sza-
kadt ezzel a tanácsokra, amelyekkel nem tudtak megbirkózni, s folyamatosan szüntették meg a 
malmokat. Legtovább — 1956-ig — üzemelt a Löfler-féle malom. Ma már mindössze hat malom 
üzemel Veszprém megyében, ezek kapacitása is meghaladja a lakossági szükségletet. 

Az utóbbi két évtizedben nagyon megromlott a malmok állapota. Nemcsak a nagy lapátos 
kerekek korhadtak el, de az épületeket is megroppantotta az idő vasfoga. A malmok felett 
végérvényesen meghúzták a lélekharangot. A vízimalmokkal a magyar ipartörténet sajátos 
színfoltja múlik el. A még jó állapotban levő épületeket a termelőszövetkezetek hasznosítják. 
De laknak még malomépületekben molnárok özvegyei, leszármazottak, akik ezernyi szállal kö-
tődnek az elsüppedő világ emlékeihez. Mint Mezritzky Kálmánné is, aki magányosan lakja a 
kapolcsi faluvégen a hatalmas malomépületet, ö t gyermeket nevelt fel, mind kirajzottak az ősi 
fundusról, városban, urbánus környezetben élnek. Több ízben eljöttek már édesanyjukért . De 
ö nem tud megválni az öreg épülettől, itt akar ja kivárni, amig benne is leáll a testet mozgató 
„szerkezet". Egy elmúló életforma utolsó toronyőreként tekint le az Eger völgyére, az elfüzérlő 
malomépületekre. 

A Veszprémben élő Völler István a megszállottak hitével já r ja a hajdan jobb napokat élt 
malomházakat, helyszínel, s gyűjt minden írásos és tárgyi emléket. Egy háznyi iratot, szerszá-
mot, s egy egész ker tnyi malomkövet, öreg szerkezetet gyűj töt t már maga köré. Sokat talpalt 
azért is, hogy az Eger völgyében legalább egyetlen malmot mentsenek meg az utókornak. Igaz, 
a megyében — örvényesen — üzemel még egy kis vízimalom, de az lenne méltányos, ha a fes-
tői völgyben is berendeznének egy malommúzeumot. Ígéretet kapott innen is, onnan is, de ér-
demi támogatást még nem. 

Szerencsére azok közül való, akik nem ad ják fel könnyel a harcot, s előbb-utóbb arra is gon-
dolni kell, hogy illő helyre, méltó környezetbe kerüljön, amit egy szorgos élet munkájával ki-
mentett az omladozó falak közül, az enyészet karmaiból. 

Hamar Imre 

Az ország első cérnagyára 
Az 1800-as években indult meg — éppúgy, mint az ország számos más településén — az ipar 

letelepedése az akkori Nagy-Atádon. A legrégibb kisipar a szürszabó, a csizmadia, a kékfestő 
és a szűcsipar volt. A nagy-atádi iparoslegények bejárták a környező országokat, megfordultak 
Németországban és Franciaországban is. Az 1870-es közigazgatási reform után Nagy-Atád és 
környékéből járást szerveztek, s itt helyezték el a szolga- és a járásbíróságot. A közigazgatás-
ban bekövetkezett változások azonban — bár serkentették a fejlődést — mégsem képviseltek 
olyan erőt, amely gazdasági központtá te t te volna Nagy-Atádot. Iparára változatlanul a kisipar 
volt a jellemző. A községben az első könyvnyomdát 1859-ben létesítették, majd néhány év 
múlva kezdte meg működését a gőzmalom. 

Az első, jelentősnek mondható üzem: a Berkovits-féle gombkötő és paszományüzem 1898-
ban létesült és 1903-ban alakult gyárrá, amikor is idetelepült Budapestről a Wollák-féle gomb-
és zsinórgyár. A cég háziipari jelleggel dolgozott, elsősorban a hadsereg számára, de exportra 
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Is. A későbbi időszakban került sor külföldi tőkebefektetéssel a cérnagyár megalapítására. 
1912 decemberében a Valter Metzl Co. Söhne német gyáros megveszi a telepet és berendezi 
selyem- és varrócérna gyártására. A községre nézve a gyár létesítése nagy előnnyel járt . Már 
az indulásnál 200—250 munkást foglalkoztatott, később pedig egyenletes fejlődésével bővülő 
munkaalkalmat teremtett. 

A cérnagyár gazdag munkásmozgalmi múlttal rendelkezik. Már a megalakulása utáni esz-
tendőkben megmozdulnak az üzem munkásai, magasabb bért, emberségesebb körülményeket 
követelve. A munkaadók igyekeztek különböző módszerekkel leszerelni a munkások megmoz-
dulásait, sztrájkharcait . Igaz, hogy Wollák Soma a zsinór- és gombgyár ünnepségén fehérasz-
talhoz ültette „legjobb munkásait", és megvendégelte őket, de ez nem nagyon hatotta meg az 
egyre öntudatosabbá, szervezettebbé váló munkásokat, munkásnőket. Az akkori helyi polgári 
lap igy lelkendezett az ünnepségről: „Iskola volt ez a szó legteljesebb értelmében a munka-
adók és a munkások részére. Megtanulhatták a munkaadók, hogy kell el járni a munkásokkal 
szemben, megtanulhatták a munkások, hogy kell tisztelni és szeretni a munkaadót, ki valóságos 
anyja a munkásainak . . ." 

A munkások és munkásnők nyomora tovább fokosódott, különösen súlyos volt helyzetük a 
háború előtti években. A zsinórgyár „jóságos igazgatója, a munkások anyja" vajmi keveset 
törődött sorsukkal, lakáskörülményeikkel. Különösen súlyos volt a környező községekből be-
jött, s a járási székhelyen megélhetést kereső lányok sorsa. Erről még a helyi lap is kénytelen 
őszintén szólni a Három lány öngyilkossága cimü cikkében, amely jól muta t ja be azt, hogy mi-
lyen nyomorúságos körülmények között éltek. ,.A Borbás-féle házban van a lányok tanyája 
(munkásszállása), ahol egy szobában 8—9 leány tölti éjszakáját. A szobában semmiféle bútor-
darab nincs, csak annyi szalmazsák, ahány belefér szép sorjában, mint a kaszárnya priccsei. Itt 
élnek, illetve alszanak a munkásnők, jobban mondva gyermekek, mert legtöbbje alig haladja 
meg a 15. életévét . . . közülük elkeseredettségükben hárman az üzemből szerzett mérget ittak, 
s így vetettek véget nyomorúságos, kilátástalan életüknek." 

1913 tavaszán Somogyban sztrájkhullám söpört végig. Márciusban a selyem- és cérnafonó 
gyár munkásnöi is sztrájkba léptek helyzetük javítása érdekében. 20 százalékos béremelést 
sikerült elérniük. Ebben az évben tartott május elsejei községi nagy népünnepélyen a cérna-
gyár munkásai is ott voltak, és nagy figyelemmel hallgatták végig Holló János szociáldemok-
rata szónok gyú j tó hangú előadását. 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom győzelme után megalakult Nagyatádi Nemzeti 
Tanácsban ugyan nem kapnak helyet az üzem képviselői, de a később megalakult munkásta-
nácsban már ott találjuk őket is. Különösen Krix István munkavezető végzett kiemelkedő felvi-
lágosító, szervező munkát az üzem munkásai körében. Az üzem igazgatója természetesen ezt 
nem nézte jó szemmel, mert szerinte „felforgató, kommunista tevékenységet fejt ki". Ezért ál-
lásából el is bocsátotta. Az üzem munkásai azonban szolidaritást vállaltak vezetőjükkel és ki-
jelentették, hogy ,,. . . mindaddig nem hajlandók dolgozni, amig munkavezetőjük állásába visz-
sza nem helyeztetik, s míg a munkások ellen dolgozó Schwarc Andor — az üzem helyettes 
igazgatója — el nem bocsáttatik . . ." 

A Tanácsköztársaság nagyatádi eseményeinek alakításában nagy részt vállaltak a cérnagyár 
munkásai. Ott találjuk őket mindenütt , ahol a jobbért , az átalakulásért küzdöttek. Közreműkö-
désükkel veszik ellenőrzés alá a gyárat is. Nem ra j tuk múlott, hogy akkor még nem véglege-
sen került b i r tokukba az üzem. 

Dorcsi Sándor 

HÍREK 
A Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör immár negyedik konlerenciájára 1984. március 15-én 

délután került sor a siklósi vár kongresszusi termében. Az emlékülést március 15-i megemléke-
zésként a siklósi Batthyány Kázmér Altalános Iskola tanulóinak rövid ünnepi műsora vezette 
be. Ezt követően nyitotta meg a tudományos konferenciát Illés István, az MSZMP Siklós városi 
Bizottságának első titkára. A konferencia hagyományaira visszatekintve s annak jelentőségét 
méltatva, a városi pártbizottság első titkára a Honismereti mozgalomnak a szocialista hazafi-
ságra, internacionalizmusra és a közösségi életre való nevelésben betöltött szerepének kiemel-
kedő fontosságát hangsúlyozta. 

A megnyitót hat referátum követ te Siklós történetének különböző időszakaiból. Dr. Kovács 
András nyugalmazott középiskolai tanár A siklósi vár a középkorban címmel, dr. Füzes Mik-
1Ó6, a Baranya megyei Levéltár tudományos főmunkatársa Táncsics Mihályról és az 1848-as 
népképviseleti követválasztásról, Pápai Jenő sellyei helytörténész a pápai nemzetőrzászlóalj 
1848-as Dráva menti szerepéről, Tímár György pécsi helytörténész egy 1478-ból származó, sik-
lósi vonatkozású és méltánytalanul elfelejtett oklevélről, Márfi Attila levéltáros az 1867 és 
1914 között Siklóson és a siklósi járásban működő egyesületekről, Vargha Dezső levéltáros pe-
dig Siklós XIX. és XX. századi dalosmozgalmáról tartott előadást. A konferencián elhangzott 
referátumokat — mint ahogy a korábbi években — nyomtatásban is megjelenteti a Hazafias 
Népfront Siklós városi Bizottsága és a Várbaráti Kör. (Dr. Kovács András) 
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