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Kovács József

MARADÉK SZÉLMALMAINK
A gabonafélék étkezési célú megôrlésére hazánkban az
Alföldön a XIX. század második felétôl – a hajómalmoknál
és a szárazmalmoknál jóval nagyobb számban – egyre
nagyobb mennyiségben építettek úgynevezett hollandi
típusú, tornyos, jellegzetesen kúpos formájú, falazott szél-
malmokat. A korabeli adatok szerint egyes években 60-
100 új malmot is létesítettek. Jó becsléssel állítható, hogy
az alföldi szélmalmok száma a XX. század elején ezer körül
lehetett. A századfordulót követô idôkben e szélmalmok
egy ideig képesek voltak versenyezni az egyre terjedô
gôzmalmokkal, de végül is alulmaradtak az új technika
sokféle gazdasági és minôségi elônyével szemben – bár
még a közelmúltban, az ötvenes években is üzemelt né-
hány szélmalom. Napjainkra számtalan, egymással össze-
függô, kedvezôtlen tényezô, legfôképpen anyagi és morá-
lis momentum következményeként a honi szélmalmok
száma nem haladja meg a három tucatot sem – ideértve
minden megmaradt építményt, a romjaiban már alig felis-
merhetôtôl az ürea falakkal állókon át a malomszerkeze-
tükkel együtt pusztulókat, az eredeti helyükön jó állapot-
ban megôrzötteket, és a múzeumokba áttelepítetteket is.
Területi elhelyezkedésüket a térképvázlat szemlélteti.

A szélmalmok a városokban és községekben, ezek
külterületein, tanyákon, néha csak önmagukban, egyedül
állnak, máshol az arra alkalmas terephátakon, természetes
vagy mesterséges dombokon, jó széljárta helyeken, cso-
portosan települtek. Írott adatok rögzítik, hogy például
Kiskunfélegyházán 1855-ben 62, míg Hódmezôvásárhe-
lyen 1924-ben 21 szélmalom mûködött. Virágkorukban
kedvelt és meghonosodott, hasznos népi ipari épületek
voltak, ám egyben – a templomok után – az Alföld legmo-
numentálisabb és legjellegzetesebb épületei is. Nemcsak
abból adódóan, hogy telepítésük kiválasztásávala legma-
gasabb hátakra kerültek, hanem azért is, mert sajátos épí-
tészeti formájuk: a magas, kúpos idomtest és a forgatható
tetôvel állítható hatalmas szélvitorlák távolról is feltûnô
építészeti alkotóelemet és meghatározó karakterû tájfor-
máló hatást nyújtottak. Kezdetben alacsonyabbak, zömö-
kebbek, késôbb magasabbak, nyúlánkok voltak. Töme-
ges építésük idején a szélmalmok egybeforrtak az alföldi
tájjal; létük szükségessé és természetessé vált. Az alföldi
szélmalmok mellett hazánkban néhány hegyvidéki szél-
malom is épült.

Áttekintve a napjainkra is megmaradt honi szélmalma-
ink állományát, igen szomorú és lehangoló állapot tapasz-
talható. Építészeti nagymúltú hagyományunk ezen ága
majdhogynem mindörökre veszendôbe ment. Valószínû-
leg csak azok a már áttelepített, illetve a még áttelepítésre
szánt szélmalmok maradnak fenn legtovább, amelyek a
szabadtéri múzeumokba kerülnek. Megszámlálásukhoz
egyik kezünk is elegendô.

Az ugyancsak csekély számú, eredeti helyükön ôri-
zendô mûemlék-malmok is egyre nagyobb veszélybe ke-

rülnek. Ezeken kívül van még néhány hiányos malombe-
rendezésû, düledezô, megrokkant, rossz állapotú épít-
mény. A legszomorúbb látványt az építmény-maradékok,
az üresen meredezô falazatok és a rommá omladozó
törmelékhalmok nyújtják.

Az 1995-ben még meglévô szélmalmaink – állapotuk-
ból adódó kényszerû észszerûség alapján a következô-
képpen csoportosíthatók:

1. A szabadtéri múzeumokba áttelepítettek;
2. A helyükön mûemlékként megôrzöttek;
3. Azok, amelyek még állnak, de hiányosak,

esetenként már állékonyságuk is kérdéses;
4. A funkcióváltással fennállók;
5. A falmaradványok

Az egyes építményekrôl a fenti csoportosítás szerint
számolok be, mellékelve egy-egy fényképet is.

1. A szabadtéri múzeumokba áttelepített,
megôrzésre és bemutatás céljára szolgáló szélmalmok

Az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékpark Szabadtéri Nép-
rajzi Gyûjteményébe került
néhány éve Szentes környé-
kérôl, a Donát út 73. alatti
külterületi tanyáról az 1850-
ben épült téglafalazatú, fe-
lülhajtós, kétkôpáras, telje-
sen felújított szélmalom.

Kiskunfélegyházán, a Kis-
kun Múzeum hátsó udvarán
állították fel még 1939-ben,
a város határában a Kis-
mindszenti út melletti ta-
nyán 1860-ban épült, úgy-
nevezett Pajkos-Szabó-féle
vályogfalazatú szélmalmot.
(Legutóbb Fábián János tu-
lajdonában volt. Jellegzete-
sen zömök formájú, alulhaj-
tós megoldású.
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Békéscsaba szomszédságá-
ban, a 44-es út déli oldalá-
hoz közel, a 2135. számú,
volt Fényes-tanyán, a Gabo-
namúzeum területén építet-
ték fel újból azt a szélmal-
mot, amely Békéssámson
határában, a Csókás nevû
határrészen a tanya 507-en
készült helyben égetett tég-

lából, az 1860-as években. Eredeti építôje Vajnai Pál volt,
majd utóbb Kiss Jenô molnár tulajdona, aki három kôpárra
alakította át. Állításuk szerint 1953-ig folyamatosan mû-
ködött, majd sokáig elhagyatottan állt, míg néhány éve
gondos kezek sikeresen áttelepítették. Vitorlája törött.

Elképzelések szerint a
Szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum alföldi tájegy-
ségének területére két szél-
malom áttelepítésére kerül-
ne sor. Az egyiket Dusnok-
ról, a másikat Kunhegyesrôl
szállítanák. Az elôbbit már
átszállították, de a felállítá-
sára nem volt erô. A másik
még Kunhegyes határában
áll, az 1627. számú tanyán.

Az 1977-ben készült felvétel még viszonylag jó állapotot
tükröz. Az 1853-ban épült Komlóssy-féle, téglafalazatú,
három kôre járó szélmalom a felvétel idején már nem mû-
ködött, vitorlázat nélkül áll.

2. Szélmalmok eredeti helyükön, mûemléki
minôsítéssel. Egik részük szélvitorlákkal is felszerelt,

tökéletesen mûködôképes, mások vitorla nélküliek, de
belsô malomberendezéseik üzemelésre alkalmasak

Kiskunhalas belterületén, a
mai Kölcsey utca és a Szél-
malom utca keresztezôdésé-
nél, a nyugati saroktelken,
mesterségesen képzett dom-
bon, ép vitorlázattal rendel-
kezô, teljesen üzemképes,
vegyes falazatú, külsô tégla-
borítású, jó állapotú mûem-
lék szélmalom áll. Hunyadi
Antal építette az 1850-es
években vályogból, alulhaj-
tós, egykôpáras megoldás-
sal, majd fia 1892-ben téglá-

val burkoltatta.  1901-ben Sáfrik József molnár vásárolta
meg, és felülhajtós, háromkôpáras rendszerûvé fejlesz-
tette, ezzel egyidejûleg végrehajtva a kívánatos magasítást
is, egy szinttel megnövelte az épületet. Az Országos Mû-
emlék Felügyelôség 1965-ben helyreállította, majd 1979-
ben felújításra is sor került.

Kiskundorozsmán a ma is
meglévô szélmalom fenn-
maradását nem kis mérték-
ben segíthette a híres szege-
di prímás, Dankó Pista Nem
fúj a szél, nem forog a do-
rozsmai szélmalom kezde-
tû, országosan ismert nótá-
ja. A Deák Ferenc utca 7.
számú telken álló malom
1821-ben épült Czékus mol-
nár számára, akkor még a
faluszélen, egy mestersége-
sen emelt dombon, téglalá-
bazattal, vályogból. A négy-
szintes építmény jellegzetesen kiskunsági formájú. 1970.
évi összedôlése után 1973 tavaszára építtette újjá a mûem-
lékfelügyelôség az utolsó molnáráról elnevezett, Forgó-
féle malmot, amely eredetileg két kôpárral dolgozott, és
az 1920-as években alakították át háromköves, felülhajtós
rendszerûvé. A malom mûemlék.

Szegváron, a Szentesre ve-
zetô út északi oldalához kö-
zel, a Kinizsi út 43. alatt, az
5878. helyrajzi számú ingat-
lanon jeles népi mûemlék-
jellegû építmény, jó állagú
szélmalom található, mester-
séges dombon, elkerített,
gondozott környezetben.
Az 1801-ben épült, mûkö-
dôképes malomberende-
zéssel bíró házról hiányzik
a vitorla. A malom a felülhaj-
tós, kétkôpáros, négyszintes
változat képviselôje.

Karcagon, a Vágóhíd utca
22. sz. beltelken 1858 óta áll
a mûemlékké nyilvánított,
1976-ben teljesen rendbe-
hozott, belsô berendezései-
ben mûködôképes, vitorlák
nélküli szélmalom. Függôle-
ges tégla támfallal körülvett
földfeltöltésbôl emelkedik
ki, ám hasznos belsô tere az
eredeti talajszinttôl indul,
tehát ötszintes.
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Mártélyon, a község északi
külterületi határában lévô
tanyán, kis mesterséges
földdombon, jó állapotban,
de vitorlák nélkül, redeti
belsô berendezésekkel fel-
szerelten áll az 1857-ben
téglából épült Késmárki
Imre-féle, 1945 óta Szalay
Ferenc festômûvész tulaj-
donában lévô mûemlék-
szélmalom.

A Fertô-tó partján, a vala-
mikori Pátfaluban – a mai
Burgenland, Podersdorf am
See-ben – áll a XVIII. század-
ban épült, négyszintes, alul-
hajtós, kétkôpáros, lényegé-
ben mûködôképes mûem-
lék-szélmalom.

Délvidéken, Bácskatopo-
lyán  jó állagú, vitorlákkal is
bíró, szépen karbantartott
szélmalom áll.

3. Leggyakoribbak azok a szélmalmok, amelyek vitorlái
hiányoznak, belsô technológiai berendezésük hiányos,
vagy már egyáltalán nincs meg, tetôzetük és falazatuk

megrokkant, sokuk bármikor összeroskadhat.

Jánoshalmán a Czobor út 1-
3 számú telken viszonylag jó
állapotú, vitorlák nélküli, el-
hanyagolt, vályogfalú, tégla-
burkolatos, palatetôs szél-
malom áll. A városképi je-
lentôségû, 1892-ben épült,
úgynevezett Bognár József-
féle malom kétkôpáros,  fe-
lülhajtott megoldású; a bel-
sô berendezést tekintve lé-
nyegében hiánytalan.

Felsôszentivánon, az 55-ös
út mellett, a 90-es házszámú
telken áll a környéken hí-
ressé vált ács-molnárról, a
néhai Nagy Torma Vincérôl
elnevezett szélmalom. A vá-
rosképi jelentôségû épít-
mény feltehetôleg a XVIII.
század közepe táján ké-
szült, kívül téglaburkolattal,
belül vályogfalazattal. Vi-
torlái régóta hiányoznak.
Malomgépészeti berende-
zése szinte hiánytalan.

Tataházán, a Pónai út 9. szá-
mú telken, természetes
dombhát magaslatán áll a
viszonylag jó állapotú, vi-
torlák nélküli, bádogtetôs,
téglaburkolatú szélmalom.
A városképi jelentôségû
építmény Molnár Pálné tu-
lajdonában volt.

A Hódmezôvásárhelyrôl
keletre kivezetô Erzsébeti út
melletti, 376. számú, egye-
dülálló tanya udvarán cse-
kélyke dombon mûködés-
képtelen, avult, elhanyagolt
szlémalom áll. A Papi Imre-
féle malom 1948-ban még
mûködött. A mûemlék-jelle-
gû házat az Országos Mû-
emlék Felügyelôség a 70-es
években zsindelyeztette. A
falazat alsó része megrok-
kant, a berendezés hiányos,
vitorlák nincsenek.

Székkutas határában a 47-es
út és a vele párhuzamos vas-
út mellett, a 2016 számú ta-
nya udvarán jó állapotban áll
a Kádár Imre-féle szélmalom.
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Túrkevén, a város északi
szélén, a Kisújszállásra ve-
zetô út bal oldalán igen ro-
mosan, vitorlázat nélkül, fó-
liával borítottan áll az 1850-
es évek körül épült öreg
szélmalom. A jelenleg dará-
lónak használt ház berende-
zése hiányos. Vályogfala-
zata kívül téglaborítású.

Tiszasziget északi peremén,
az 1. számú tanyán áll az
úgynevezett Juhász-féle
szélmalom; Molnár György
tulajdona. Az 1880 körül
épült létesítménynek vitor-
lázata és berendezése nincs.
Vályogfalazatát kívülrôl cse-
rép, illetve téglaburkolat vé-
di. Malomberendezése kis-
sé hiányos.

Tiszasason, a Szôlôshegyi
utcában, ma Trecsák László
tulajdonában van az a ma-
radék szélmalomépület,
amely az 1850-es években
készült vályogból, téglabur-
kolattal. Vitorlája hiányzik,
tetôzete szétesett, malom-
szerkezete nincs, csak
egyetlen födéme van. Fala-
zatának lábazati része több
helyen megroskadt.

Szentesen, a Mentô utcában
maradt meg a városban va-
laha volt több szélmalom
utolsó hírmondója; ez is
csökkent magasságú. A Ber-
ki-Piti-féle malom mintegy
150 éves lehet. Már régóta
csak darálónak használták,
ma elhagyatott.

Kunszentmárton egyik igen
rossz állapotú, összedûlô-
félben lévô szélmalma a
Szentesi út 26. számú köz-
ben, a település szélén ta-
lálható. A tégla támfalakkal
készült malomnak vitorlája
nincs, teteje széthullott,
évek óta gondozatlan.

Kunszentmárton másik szél-
malma az elôbbivel szem-
ben, a temetô és a volt tégla-
gyár szomszédságában om-
ladozik. Szintén igen gyen-
ge statikai állapotú, teljesen
elhanyagolt.

4. Néhány volt szélmalomházat, amelyet megtartottak,
vagy újjáépítettek, megváltozott rendeltetéssel

használnak. Ezek már nem szélmalmok, de ôrzik a
malmok hagyományos formavilágát.

Igen jó állapotú a Kangyal-
Bagi majorban, a rendkívül
magas mesterséges dombon
álló, nemrégen helyreállított
volt szélmalom épülete. Je-
lenleg üres, de falazata, fö-
démei és tetôzete kitûnô ál-
lapotban vannak. Az 1850-
ben épült malom valaha két
hengerszékkel mûködött,
mûemléki besorolású.

Jó állapotban maradt meg
Kiskunfélegyházán a kórház
udvarán a mesterséges
dombon álló szélmalomház,
amelyet most raktárként
hasznosítanak.

Szatymaz külterületén, a
Balástya felé vezetô út mel-
lett, a III. körzet 135. sz. ta-
nyáján, igen kulturált kör-
nyezetben épült újjá egy
szélmalomház; ma üdülô.
Eredetileg az 1800-as évek
közepe táján épült az úgy-
nevezett Enyingi István-féle
vályogfalú szélmalom. Az
1975-ben elvégzett újjáépí-
tés alatt ismét összedôlt;
csak az ezek után történt tu-
lajdonváltás biztosította
fennmaradását.
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Felgyô külterületén, a
Csanytelek felé vezetô úttól
nyugatra, a volt TSZ major-
ság egyik üzemága a szél-
malomházzal összekapcsolt
húsfeldolgozó és vágóhíd.
A ma jó állagú, tetôzetében
felújított malomház új funk-
cióját is jól szolgálja, és egy-
ben ôrzi hagyományos for-
máját.

Debrecenben, a Böszörmé-
nyi út 1. szám alatt, a hen-
germalom területén késôb-
bi keletû malomépületektôl
körbeépítetten, jórészt ta-
kartan áll a XIX. századból
származó, Hortobágyi-féle
mûemlék-malomház, átala-
kítva, jó állapotban.

5. Végül azokat a szélmalmokat veszem sorra,
amelyeknek csak falaik állnak, vagy romjaik láthatók.

Fábiánsebestyén külterüle-
tén, a Gádorosra vezetô út-
tól északra, a Veker éri csa-
torna partján, emelkedôn
állnak egy szélmalom meg-
maradt, omladozó falrészei.

Szentes külterületén, a Ma-
gyartésre vezetô úttól nyu-
gatra lévô egyik tanyabo-
korban, csekély földdom-
bon régi szélmalom tégla-
burkolatos, üres falazata áll,
helyenként hiányosan.

Balástya külterületén, a For-
ráskútra vezetô út bal olda-
lán természetes dombhá-
ton, szántóföldek között
egy volt szélmalom vályog-
falazatának félig álló marad-
ványa és omladéka látható.

A fentieket számszerûsítve: a legtöbb szélmalomépítmény
– 13 db – Csongrád megyében maradt meg. Bács-Kiskun
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében hat-hat, Békés és
Hajdú-Bihar megyében pedig egy-egy darab található.

*

Befejezésül idekívánkozik egy megkapó történet, amelyet
1995 nyarán hallottam a helyiektôl, amikor Makó külterü-
letén, Rákoson kerestem az 1977-ben még meglévô szél-
malom épületét, amely akkor már üresen állott, de a vele
összeépült lakóházban élt a volt molnár és családja. Az
egyedül maradt idôs Szedlacsek molnár és felesége úgy
tíz éve egy napos délelôttön kicsoszogott a kertbe. Né-
hány perccel azután, hogy elhagyták a lakást, a hátuk mö-
gött egy szempillantás alatt nagy robajjal, hatalmas porfel-
hôben összeomlott a malom és a lakóház is. A meggyen-
gült falak nem bírták tovább, ledôltek, de a Gondviselés
vigyázott az öregekre. Azóta Szedlacsek bácsi már átköl-
tözött a felhôkön túli szélmolnárok céhébe. Nyugodjék
békében. A malom helyen tavaly egy bozótos gaztenger
közepén szétporladó vályoghalmot találtam. Így fogyatko-
zik a molnárság és a szélmalmok hajdanvolt sokasága.

Az orosz nyelvû szakirodalomban okunyevszki-nek nevezett, az i. e.
III.-II. évezredbôl való mûveltség hagyatéka Nyugat-Hakaszia

sztyeppvidékérôl. Földbôl kiemelkedô része 2,5 m magas. Alul egy
istenség arca ismerhetô fel. (Kunkovács László felvétele)


