
Kis - és Nagy Szűkülőben táncolnak, a Rigócsorgónál muzsikálnak és ijesztgetik az arra járókat, az 
Ördöghámahídjánál (Ördöghalmahídja) pedig három vasvillás ördög rejtőzik. 

Különleges teremtmények a fehér asszonyok, akik szintén a rosszakhoz tartoznak: Bikaion 
éjjel a Bacsó-kertben sétálnak, Ketesden a juhkosámál kakaskukorékolásig hét fehérasszony jaj-
gat. A fehérasszonyok szállították Ketesd és Füld határára az öt mázsás Határkövet, kakasku-
korékoláskor azonban kénytelenek voltak letenni, de ujjaik nyoma még ma is látszik rajta. 

Körösfőn a lidércek a róluk elnevezett határrész felett évente csak egyszer muzsikálnak, re-
pülnek, Ketesden a Fenyvesben éjjel sétálnak, forrásuk a Kőcsorgó, patakuk a Botospataka. 

Az előbbiekben említett rosszakhoz viszonyítva, a boszorkányok kevesebbet szerepelnek: 
Bikaion az Urakénál határrészben az embereket ijesztgetik és ágakat dobnak a fejükre. A 
körösfői Ríszegtetőboszorkánya bódító ríszegvirágot ültetett, tövét megátkozta, egy legény el-
bódult az illattól és egész életében kábultan a tetőn bolyongott. 

Ezek a helynevekhez kapcsolódó hiedelmek az idők során szájról-szájra terjedtek, nemze-
dékről-nemzedékre hagyományozódtak. Bár „csacska meséknek" tűnnek, valójában a nép 
hitvilágának ezer darabra tört drágaköveiként maradtak reánk. 

Sebestyén Kálmán 

A vizek ma is csörgedeznek 
Pécs-kelet vízimalmai és a „tudós molnárok" 

Pécs keleti városrészét, Meszest nyugatról a Meszes-patak, keletről a Szabolcs-patak fogja 
közre. Aszálymentes időszakban mindkettő közepes vízhozamú, a most már lezárt szénbá-
nyák alól ered és a Pécsi-vízbe torkollik. A vizet régtől fogva zsilipezéssel duzzasztották fel, és 
őrlőmalmok zakatoltak rajta. A legelső híradás róluk 1234-ből való: „Meszes-patakon műkö-
dő malmát Ombus de Meses 4 márka 6 fertőért és 3 pondusért eladta a Pálos rendi szerzete-
seknek." Most is ott áll az éppen csörgedező víz mellett egy lakóházzá alakított ódon malom-
épület. 

Ezeknek a malmoknak létezését adás-vételi szerződések sora bizonyítja. 
A török időkben működő őrlőmalmok felülcsapó kétkerekű rendszerűek voltak, átlagos 

méretük 1 öl 5 láb 6 hüvelyk átmérővel, a tengellyel együtt. 
A törökök kiűzése után és a kurucok megjelenésekor csaknem valamennyi zúgó megron-

gálódott. Ezeket 1710-től Pavich Ignác Baranya vármegye helyettes alispánja újjáépíttette. At-
tól kezdve sűrűn változtak a főleg örökösödéssel gazdagodott malomtulajdonosok: 1751, 
Pavich Mihály, 1765 Pavich Julianna; majd Galgóczi Mihály püspöki számtartó. 1779-ben 
Boda Imréné Keller Anna 440 Ft-ot kért a malomért. 1791-ben Schaffner József megvette és 
„árendába" adta Johann Schusternek. Ugyanezt a malmot 1806-ban Ignatz Mayer 14 825 
Ft-ért vásárolta meg, majd tőle Vitzel Péter 18 000 Ft-ért. Ezután Fablon Péter vasasi kőfaragó 
mesterrel kiépíttette Meszes malomárkát, melynek nyomai ma is láthatók. 

Az egymást gyakran váltó malomtulajdonosok vízhasználat perekbe bonyolódtak szom-
szédaikkal, mivel tulajdonukért 1746. január 4-től adózniuk kellett. A malomárok gondját vi-
selő Vitzel Péter teljes örökségét szeretett Barbara felségének fiára hagyta, és utána még soká-
ig élt. Ez olyan nevezetes és szokatlan tett volt, hogy a teljes meszesi malomárkot a fiú neve 
alapján Herger malmaként emlegették. Csak a második világháború után felejtődött el az el-
nevezés, mivel a frissen épített házakba más országrészekből új lakók települtek. 

Településünk keleti részén, Szabolcs-pataknál két, régi időkből megmaradt, működő, csak 
az 1950-es években leállított őrlőmalom volt: a Keller-malom és a Herczeg-malom. Ma lakás-
nak használják mindkettőt. Ugyancsak ismert a Basa-malomnak nevezett malmok sora. A tö-
rök hódoltság idején a Pécsett állomásozó török katonaság lisztszükségletének kielégítése a 
már meglévő malmokon kívül még egyet építtetett Terják Haszan Vezir és Gázi. A Basa-ma-
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lom soron kívül a Szabolcs-patakon a többit „Jakab" malomként foglalták össze. Ezekre a me-
szes-patakinál nagyobb méret volt jellemző: két felülcsapó kerékkel működtek, tengellyel 
együtt 2 öl, 3 láb volt az átmérőjük. 

Az 1790-ből ismert tulajdonos, Gundrum József, Szent Jakab tiszteletére nevezte el malmát, 
amit „Újhegy-Allyán" működtetett. Értéke 4500 Ft volt, de csakhamar értékét vesztette, mert 
Nikolaus Kaltwasser nevű pékmester tulajdonába kerülve a nyugati kereke lesüllyedt, földet 
ért, s a vizet falak közé kellett szorítani. Szakértői becslés 1500 Ft-ra értékelte. 

A Szabolcs-patak mentén is megkezdődött a vízhasználati vita a szomszédoknál, ami a to-
vábbi tulajdonosok idején sem szünetelt. A fákért is folyt a vita, ugyanis özvegy Koller 
Tamásné 26 fűzfát ültetett a vízpartra. El kellett dönteni: kié a fűzfa a víz mentén, és kié a 
vesszőhozama. Zúgójavításra egyre többször volt szükség. A város segített, de jöttek a ma-
lomfelmérések. Egy rendelet szerint 1818-tól évente felmérést kell végezni Pécs Szabad Kirá-
lyi Város területén lévő minden malom és egyéb „kerékmű" mérőjéről. 

A malmok megépítéséhez, karbantartásához a molnárok széleskörű szakértelmére volt 
szükség. Mivel értettek olyan szerkezetek megtervezéséhez és elkészítéséhez, amelyek a kö-
zösség számára átláthatatlanok voltak „tudós" és „ördöngös" voltukról történetek születtek. 

A „tudós molnár" a magyar néphit természetfeletti erejű személye. A róla szóló történet 
egyik változata a patkányűző vízimolnárról szól. A malom vizén nagy tömegben közelgő pat-
kányok elé a kétségbeesett emberek ámulatra a molnár gabonát szór. Mivel tudatában saját 
hatalmának, ő maga nyugodt. Megparancsolja a patkányoknak: „Menjetek vissza, ahonnan 
jöttetek!" (Ez az úgynevezett „patkányüldözés".) A patkányok jóllaknak és visszafordulnak. 
Az ellenségeskedő vízimolnárokról mondják, hogy felválta küldözgetik egymáshoz a patká-
nyokat. Végül egyszerre, egymás kezétől halnak meg, mint a táltosok. 

A következő történet meseszerűen beszél a molnárról. A molnárlegény a malomban vára-
kozókat borivásra invitálja. Nyírágseprűre (vagy vonószékre) ülteti őket, abban a pillanatban 
egy ismerős borpincéje elé érkeznek. Egy érintés elég, hogy a zár kinyíljon. Boroznak. Vissza-
felé is nyírágseprűn indulnak. Egyikük megszólal: „Isten nevében...", az ajtó bezárul, ő benn-
marad, a pincésgazda talál rá másnap. 

A malomról, molnárról szóló mondák a szájhagyományból átléptek az irodalomba és a 
modern (gyermek) költészetbe is. Példa erre Nemes Nagy Ágnes Bors néni könyve című ver-
se, amelyben ennek a hiedelemvilágnak az elemei jelennek meg: a molnár lánya természetfe-
letti erővel rendelkező lény, háromlábú széken utazik. 

Meszes-patak malmai elhallgattak, Szabolcs-patak Keller és Herczeg malmai 1949-ig mű-
ködtek, ezután csak néhány fénykép őrzi emléküket, de a vizek, melyre valaha épültek, ma is 
tovább csörgedeznek. 

Felhasznált irodalom: Magyar Néprajzi Lexikon. 1981. III. kötet 636-638. old.; IV. kötet 129-130- old.; 
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve. Bp., 1983.; Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése. In: 
Baranya Megyei Levéltár. 

Rengeteg erdőn éltem én, 
molnár lánya voltam én 
kicsi koromban, 
vízimalomban 
fű suhogását tanultam én. 
Tanultam suhogást, 
pataktól zuhogást, 
bagolytól huhogást, 
malomtól duhogást, 
tanultam kóborlást, 
varjútól varázslást, 

liszttől fehérlést, 
tűztől parázslást, 
hívtak a felhők 
reggeli égen: 
Mgy, 
úgy> 
most gyere szállani, 
szállani szépen." 
Este aztán hazaszálltam, 
húsz gombócot vacsoráltam. 

Adonyi Zsóka 
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