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Ezredvég – az erdélyi
hagyományos malmok
alkonya?
Kutatástörténeti áttekintés

(Kivonat) 
A dolgozat a tág értelemben vett erdélyi
molinológiai kutatások történetét, tárgyát
ismerteti. A felhasznált gyûjtõpontok re p-
re zentatív mintát képeznek, a történeti
Erdély mellett partiumi, sõt egy moldvai
magyar kutatópontot is átfognak, számos
etnikum rokon tárgyi kultúrájára kínál-
nak rálátást. A tárgyalt berendezések kézi
vagy vízmeghajtásúak, gabonaõrlõ,
posz   tó ványoló szerkezetek és egyéb ipari
berendézesek. Pozitívum, hogy az érin-
tett magyar és román testvérszakma kö -
zött kitûnõ a kapcsolat, negatívum, hogy
az érintett tárgyi örökség mentése érde -
kében az építésztörténeti és a nép rajz
között viszont nem alakult ki a szükséges
együttmûködés, pedig csak az elmúlt tíz
év alatt harmadára csökkent a még ment -
hetõ emlékek száma. 

Bevezetõ

Az erdélyi népi technikatörténeti és nép-
rajzi szakirodalom mindmáig méltánytalanul
kevés teret szentelt a hagyományos malmok ku ta -
tá sá nak. CS. SEBESTYÉN Károly az elsõ olyan
ku tató, aki erdélyi terepmunkái során nagyobb fi -
gyelmet fordított a vízimalmok tanulmányozására.
Sajnos, az adattárakban fellelhetõ jegyzetek és
utalások alapján bõvebb termést ígérõ ismeret-
anyag csupán egyetlen cikkben, „A krasovánok
kanalas malma”1 címû tanulmányban vált
elérhetõvé. DÉKÁNI Kálmán 1915-ben az Ethno-
graphia hasábjain az erdélyi patakmalom

részeinek neveit taglalja. Hosszú szünet után
PONGRÁCZ Pál Régi malomépítészet2 címû
összefoglaló munkájában több erdélyi és bánáti
malmot is bemutat. A molinológiai kutatások az
1963-ban Nagyszebenben megalakult Népi Tech-
nika Múzeuma Cornel IRIMIE vezette ku tató
gárdájának munkája nyomán vettek lendü letet. Az
eredményeket az új múzeum kétnyelvû (román és
német), Cibinium néven kiadott évkönyveiben tet-
ték közzé. Legjelentõsebb és mind máig fontos,
dokumentum-értékû mun kájuk: Anchetã statis-
ticã cu reþeaua de instalaþii tehnice populare
acþionate de apã pe teritoriul României. (Romá-
nia vízzel hajtott szerkezetei nek országos statisz -
tikai felvétele) 1968-ban Cornel IRIMIE tollából
látott napvilágot. A dolgozat alapját a román
országos Vízügyi Bizottság által 1957-ben végre-
hajtott, minden vízenergiát hasznosító beren-
dezésre kiterjedõ felmérése ké pezte.3 Tudomásunk
van róla, hogy a 70-es években a bukaresti
falumúzeum munkatársai is vé gez tek Erdélyben
malomfelméréseket, sajnos, eredményeiket nem
tették közzé. A továbbiakban több kisebb táje-
gységet érintõ molinológiai tanulmány jelent meg,
így TARISZNYÁS Márton a Gyergyói-me -
dencérõl,4 MOLNÁR István több ízben is Cserná-
tonról,5 KARDALUS János a Kis-Homoród men-
térõl, MOLDOVAN Nicolae Háromszékrõl,
ZAKARIÁS Attila a Gyimesekrõl, Constantin
CATRINA, Al. BUSILA a Fogaras földjérõl6,
DINUÞA Gheorghe, Mircea TABAN, BALÁZS
György és VAJKAI Zsófia7 a bánáti határõr vi -
dékrõl, jelen sorok írója Csernátonról és Toroc kó -
ról8 közölt kisebb-nagyobb tanulmányokat.9

Az a gazdagság, amely tárgyi néprajzi ér -
té keinkben még erdélyi viszonylatban tetten ér -
hetõ, mára már nagyon relatív. Gazdagságról
beszélhetünk a mai, polgárosult, nyugati társada -
lomhoz hasonlítva, de lehangoló képet mutat, ha
csak néhány évvel korábbi önmagához viszonyít -
juk. A megjelenõ szakirodalom és saját gyûjtõút-
jaim tapasztalatai alapján azt kell szo mo rúan
megállapítanom, hogy míg a nagy, köz ponti ér -
tékmegõrzési és felmérési programok legtöbb
esetben a kuriális és szakrális színterek szám-
bavételén nem léptek túl, addig népi gaz dál -
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kodás-, ipar- és mester ségtörténeti építmé nyeink
a pár évvel korábbi, mûködõ állapotukból szinte
teljesen az enyészetté váltak.

E területnek a jelen adottságok melletti
el ha nyagolása egyetemes, magyar és erdélyi nép -
rajz tudományunk számára egyaránt vissza nem
fordít ható mulasztást jelent. Ezért a népi gaz-
daság és társadalom egyik alapvetõ funkcionális
elemé nek, a hagyományos malmoknak Erdély-
ben máig mûkö dés ben vizsgálható, molinogene-
ológiai be mu  ta tá sával kívánom szemléltetni,
hogy minden vész ha rang ellenére is ma még
bõven van feladata a tárgyi néprajz mûvelõjének.
Egyben van még jo gosultsága a megújhodásra
nyi tott, hagyományos nép rajzku tatásnak a hu -
szon egyedik század küszöbén is.

A hagyományos malmok iránti érdeklõ -
désem közel másfél évtizede tudatosult bennem.
Erdélyi kutatópontjaim megválasztásánál nagy
segítségemre szolgált Cornel IRIMIE 1967-ben
megjelent munkája10, ugyanis e mû a kutatásaim
megkezdése elõtti emberöltõt mutatja be sta-
tisztikai pontossággal. Miután – szemünk elõtt
gyors és sokszor hirtelen változáson átmenve –
napjainkig eredeti küldetésüknek megfelelõen
maradtak fenn hagyományos malmok és vízi
szerkezetek, eldöntendõ, hogy elszigetelt, lokális
vagy általános jelenséggel állunk szembe. E kér -
dés megválaszolása érdekében felállítottam egy
molinogeneológiai sort; ez alapján több, mint
ötven gyûjtõpontot jelölhettem ki. Megfigyelé-
seimet a történeti Erdély tájegységein túlmenõen
komparatív jelleggel terjesztettem ki a Csángó -
föld, Máramaros, Szatmár környéke, valamint a
történeti határõrvidék területére is. Etnikai szem-
pontból magyar, román, szerb, szlovák, sváb,
vala mint horvát népcsoportok egyaránt megtalál-
hatók a tanulmányozott tájakon.

A hagyományos gabonaõrlõ szerkeze te -
ken túl kiemelt figyelmet fordítottam a vízerõ nek
máig kimutatható, egyéb hasznosítási terüle teire
is. Alkalmunk nyílt cserge- és posztóványolók,
gyapjúfésülõk, deszkametszõk, áramfejlesztõk,
kör fûrészek, vízhajtotta pálinkafõzõk, vasverõk,
továbbá komplex feladatokat ellátó, vízhajtotta
egységek tanulmányozására egyaránt. Ezen túl-

menõen – témánk összefoglaló voltánál fogva –
nem hagyhattuk figyelmen kívül azon beren-
dezéseket sem, melyek emberi erõ hasznosításával
mûködtek. A vizsgált terület társadalmi-etnikai
tér képébõl nyilvánvalóvá vált, hogy munkánk
nem korlátozódhatott egyetlen népcsoport malom-
kultúrájára, hanem természetes módon tért ki az
együtt élõ nemzetiségek kulturális környezetére és
szerepére is. Tudott dolog, hogy az általunk ez
idáig elért kutatópontok részben célzottan kivá -
lasztottak, és magától értetõdõen folyamatosan
bõ vít hetõk, hisz nem teljességre, hanem egy re p-
re zentáns metszet bemutatására hivatottak.

Hagyományos malmok Erdélyben

Jelen dolgozatom célja nem elsõsorban a
monografikus malomnéprajzi leírás, hanem a
figyelem felkeltése a tárgyi néprajz mind máig ku -
tat ható szakága iránt; éppen ezért csak összefoglaló
módon kívánom tárgyalni e témát, és e helyen csu -
pán az általam mûködõképesnek talált vagy a
közelmúltig mûködött szerkezetekre térek ki.11 Ter-
mészetesen ennek többszöröse az a még eredeti
vagy alig átalakított formájában tanulmányozható
emlék, amely akár a kutatások, akár az eset leges
helyreállítás szempontjából is számba vehetõ.

1. A kézimalmok

Emberi táplálkozástörténetünkben a tûz
felfedezése után a gabonaszemek zúzásának le he -
tõsége jelentette a legnagyobb találmányt. Nem
csoda, hogy ennek eszközét a különbözõ népek
folklórhagyományában legendák és népköltészeti
emlékek sora lengi körül. Alig van olyan nép,
amelynek korai folklórkincsében ne fordulna elõ
az „életet” adó malom. Természetes módon sú -
lyá nak megfelelõen jelenik meg a „Könyvek
Könyvében”: „Zálogba senki ne ve gyen kézimal-
mot vagy malomkövet, mert életet venne zálog-
ba.”12 A kézimalom mai értelemben két, egymás-
ra illeszkedõ, kör alaprajzú kõtömb. Az alsó kõ
rendszerint rögzített, míg a felsõ, forgó kõ egy
központi tengely körül forgatható. Attól függõen,
hogy az õrlõ kõ forgó mozgását hogyan oldották
meg, több altípust különíthetünk el.13
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Funkcionálisan napjainkig csak kevés
eset ben látják el eredeti feladatukat, többnyire
másodlagos szerepkörrel fordulnak elõ. Kutatá-
saim során több szerkezeti megoldással találkoz-
tam. Hasznosítási tényezõik szintén különbözõk:

Emberi táplálkozás céljából kukorica da rá -
lá sára használják máig a Kõszegremetén (Re me -
tea) található, tõkés kézimalmot, amelynek haj tó -
rúdja a melléképület gerendájához csatlako zik.
Továbbá a moldvai Lábnyikban (Vladnik) azon a
napjainkig használatban levõ, lábak ra állított, kere -
tes kézimalmon, amelyet 1931-ben ké szített
NYISZTOR Dávid, szintén a család kukoricadara-
ellátását biztosítják. Mindkét kézimalom esetében
a kövek távolságát az alsó tengely feltámasztó híd-
jának ékkel való beállításával szabá lyozzák.

Állatok számára darál az az esztelneki
(Estelnic) gazda, aki egy építkezés ásási munká -
latai közben talált egy peremes, alsó malomkö vet,
és ehhez faragtatott felsõ követ. Az így kialakított,
lábakra állított, peremes kézimalom meghajtását
egy, a melléképületben e célra rögzített tartóhoz
támaszkodó, hosszú hajtókarral oldották meg.

A fazekassághoz szükséges máz õrlésére
hasz nálják azt a peremhajtású kézimalmot, amelyet
a híres gorzafalvi (Oituz) fazekasság egyik utolsó
képviselõjénél, GÁBOR Raimundnál láttam.

Természetesen több olyan kézimalom-
mal találkoztam, amelyek mára már a használat-
ból kiszorultak, vagy éppen közgyûjteményben
õrzik. Itt említendõ meg a Csernátoni (Cernat)
Múzeumban található, tucatnyi peremes alsó
kövû, kézi daráló, a Kézdivásárhelyi (Tg. Secu -
iesc) Múzeumban õrzött mázõrlõ vagy a Székely
Nemzeti .Múzeumban kiállított, áttételes, büty -
kös tengely hajtású, garatos daráló.14 A kézimal -
mok erdélyi elõfordulását átfogóan taglalja
SELMECZI KOVÁCS Attila.15

2. Vízimalmok

2.1. Áttétel nélküli,
egytengelyes malmok
Ezen malomtípus ismérve, hogy a víz

energiáját felvevõ vízkerék és a szerkezet mun -
kavégzõ egysége (darálóknál a forgókõ) között

közvetlen erõátvitel valósul meg anélkül, hogy
valamely más egységet közbeiktatnának.

Kanalasmalmok
A víz erejét hasznosító malmok legegy -

szerûbb és egyben legkorábbi típusát az erõáttétel
nélküli malmokban kell keresnünk. Ezen õrlõ -
szer kezetek lényege, hogy a víz erejét fel vevõ
vízkerék, valamint a munkát végzõ õrlõkõ közé
nem iktatnak energia-átalakító vagy a forgássíkot
megváltoztató elemeket. Alapesetben a vízkerék
és a malom forgó köve egy tengelyen található.
Vidékünkön ezen malmokat kanalas vagy a ro -
mán nyelvbõl átvett, csuturás szóval illetik.

A Kárpát-medencében máig eredeti fela-
datukat ellátva mûködik több tucatnyi ilyen da ráló.
Legtovábbi elõfordulásuk épp a szakirodalom-
ban elsõként feldolgozott bánáti határõrvidéken
található.16

Szerkezetét tekintve e darálók nagysága
és egyben hatékonysága abban rejlik, hogy a
vízkerék és az õrlõkõ egyazon tengelyen talál-
ható. Gyakorlatilag e malmokat úgy építették
meg, hogy egy függõleges tengelyre egy kör
alakú vízkerék sugaraiként kanál formájú lapá-
tokat rögzítettek, amelybe a víz nagy nyomással,
mintegy 45 fokos szög alatt érkezve adja át moz -
gási energiáját. Az alkalmazott megoldás elõnye,
hogy viszonylag kis hozamú, de nagy szintkü -
lönb séggel rendelkezõ patakok mentén is alkal -
mazható. Az átadott mozgási energia – az áttéte -
lek kimaradása miatt – jó hatásfokkal hasznosít -
ható. A kis vízhozamú patakok nyomatékát
megerõsítendõ a lajt (a malomcsatorna vízkerék
felõli részét) egy odvas fatörzsbõl képezték ki,
amelynek kerék felõli végét különbözõ belsõ
átmérõjû, fa redukciók (csuturák) segítségével
szabályozni lehet. Ennek eredményeként egy
adott idõpontban a vízkerék ugyanazon pontjára
ható nyomaték viszonylag állandó szinten
tartható, egyenletes forgó mozgást biztosítva.

A malomházat lábakra építtették. E fela-
datra gyakran alkalmas sziklatömböt néztek ki,
és alatta vezették el a malomárkot, amely az itt
található vízkeréknek adta át energiáját. Az
õrlökövek közötti távolság szabályozását egy, a
közös, függõleges tengely feltámasztására szol-
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gáló, elágazó fatönk segítségével valósították
meg. Az ágas fa köldökébe támaszkodik a forgó
tengely, csapágyként egy folyami kõ szolgál.
Ennek nyíl irányú elmozdítását egy, a fatönk
törzsérõl a felette található malomházba vezetõ
szár segítségével lehet elvégezni egy ék közbeik-
tatásával.

A bánáti határõrvidék területén napja -
inkig tucatjával mûködnek e malmok.17 A magyar
szakirodalomban elsõként CS. SEBESTYÉN
Károly írta le e daráló szerkezetet.18 Talán ez is
megerõsített abban, hogy egyik kutatópontunk -
nak épp a horvátok (krasovánok) lakta Krassó -
várt (Caraºova) (11) válasszuk, ahol a Kárás-
patak máig hat, az elsõ felméréssel analóg
kanalasmalmot mûködtet, melyek malomházát
boronákból rótták össze.19 A kanalasmalom el-
nevezését onnan kapta, hogy függõleges vízke-
rekének kupái hossztengelye mentén 45 fokban
elfordított kanálra emlékeztetnek. SEBESTYÉN
felmérésekor e „kanalak” még kizárólag fából
készültek, míg mai utódaikon ezt már egyre
gyakrabban vaslemezekbõl pótolták.

Igazi molinológiai kuriózumot az Almás
völgye kínál a kutató számára: itt található az
1848-as magyar parlament képviselõjeként tevé -
kenykedõ Eftimie MURGU szülõfaluja, Óger -
lis tye (Rudãria), amely mára már felvette nagy
szülöttje nevét. Az Orsovai-hegység keleti lejtõ -
jén lefutó Rudãria-pataka máig alig 1500 m-es
szakaszon 22 mûködõ kanalasmalmot hajt meg
(22). Ezen állapotában környékünk leggazda -
gabb, élõ malomrezervációjának is tekinthetõ.20

Sajátossága e településnek, hogy itt nem csupán
történeti idõkbõl ránk maradt malmokkal talál -
koz hatunk, hanem – a hagyományos szerkezeti
és formai elemeket megtartva – a közelmúltban
újonnan készített társaik is mûködnek.21 A ha-
ladás – mint korábban említettem –, itt is több
esetben az eredeti, természetes anyagok kicseré -
lõdésében jelenik meg; így már csak két olyan
daráló létezik, amelynek vízkereke és a vizet a
kerékre rávezetõ laja is fából készült.22

Ugyancsak a Rudãria-vizén a település
alatt a külterületen található másik három ma -
lom, ezeket a szomszéd Bãnia (Bánya) lakói

használják, mivel náluk nincs mûködtetésükre al -
kal mas vízfolyás. Ezen malmok méretüket és
bel sõ kialakításukat tekintve abban különböznek
a falu fölötti malmoktól, hogy tágasabbak, hosz -
szabb emberi tartózkodásra nyújtanak lehetõsé -
get. E malmokban minden esetben szabadtûz-
hely és egy priccs is került, hogy megvárhassák
az õrlemény lejárását a gabonájukat távolról
tehénszekérrel idehozók. Az állatok számára
szintén kialakítottak egy korláttal elválasztott
sarkot, amelyben elmaradhatatlan kellék a jászol.

Ógerlistyén a malmok tulajdonlási és
mûködtetési, belsõ szabályozása a társadalom-
néprajz kutatói számára nyújthat csemegét.
Tulaj donviszonyokat tekintve itt csak a legritkább
esetben nevesíthetünk birtoklójáról vagy molnár-
járól egy-egy szerkezetet, hisz mindig malomkö -
zös ségek mûködtetik pontosan meghatározott és
általuk nyilvántartott malomjogokkal. E malom -
jo gokat a felaprózódás következtében órákra
bont ják le. A malmok a legritkább esetben épül-
nek fenntartóik közvetlen közelébe, így nem ta -
lál ható molnárlak sem szomszédságukban. Ez
utóbbira nem is volt és máig sincs szükség, mivel
a jól meghatározott beosztás szerint maguk a tu -
laj donosok õrölnek. A malomépület maga sem ad
lehetõséget egy idõben több személy tartózkodá -
sára, hisz teljes területük a kõpaddal együtt
8–12 m2 között mozog. A falon egy tábla szolgál
az éppen soros tulajdonostárs nevének feltün-
tetésére. Az õrletõ maga viszi el gabonáját, és já -
rat ja le, miközben a sarokban található szabad -
tûzhely mellett melegszik A nõk legtöbb esetben
fonni- vagy kötnivalót visznek magukkal, így
hasz nosítják az idõt, míg lepörög gabonájuk. Itt
természetesen nem gyûjtenek külön vámot, ha -
nem a közös fenntartási költségekben a malom -
jogok arányában vettek és vesznek részt.23

Nérahalmoson (Prigor) – (12) a vízerõ
hasznosításának több formáját is megfigyelhet-
tük. A település határában máig mûködik két ka -
nalas vízimalom, amelyekben a szabadtûzhely az
egyik sarkot foglalja el (a tûzveszély elkerülése
érdekében a boronafalú épület ezen sarkát téglá-
val bélelték).

A patak mentén haladva találkozhatunk
egy mini-vízerõmûvel is: egy kb. 50 cm átmérõjû
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vízkerék révén egy traktor áramfejlesztõjét hajt-
va meg biztosítja a tõle 20 m-re levõ lakás áram -
ellátását; az így mûködtetett gépkocsi izzók le -
kap csolása a víz útjának elrekesztésével történik.

A továbbiakban e kis patak mûködtet egy
posztókallót és egy csergeványolót is. Ezen vízi -
szerkezet részletesebb bemutatását késõbb adom
meg. A Nérahalmoson található posztóványoló
egy függõ lengõkalapácsos kalló, és mint ilyen –
ritka elõfordulásánál fogva – szakmai reliktum-
nak tekinthetõ.24 Egy függõleges, felülcsapott
víz kerék biztosítja az energiafelvételt.25 Általában
a kallómalmok közelében ott található egy
másik, a gyapjúszövetek tömörítésére készült
szerkezet, a csergeványoló is. (Leírását lásd
késõbb.) Természetesen itt is megvolt, és ott jár-
tunkkor cserge fogott benne.26 A Néra mentén
továbbhaladva egy újonnan épülõ malom és
komp lex, vízhajtotta mûhely képében a vízerõ
hasznosításának tág lehetõségeire nyújt példát
egy vízenergetikai együttes. Ezen vízienergia-
komplexum darálót, esztergát, köszörût, körfû -
részt és egyéb lakatos szerszámokat mûködtet.
Vízkerekét kis átmérõvel és széles lapátokkal
fémbõl alakították ki, úgynevezett középen
csapós típus.

A Néra folyó völgyében, annak szurdo -
ká ban Új-Sopot (ªopotu Nou) település ha tárá -
ban találtam a legapróbb csuturás malmot, mely -
nek alapterülete nem érte el a 3 m

2
-t, 40 cm-es

átmérõjû õrlõkõvét egy mindössze 5 cm átmé -
rõjû, jól irányított vízsugár segítségével hozzák
forgásba. Ezt a kis darálót 1999-ben újította fel
tulajdonosa, CRÃCIUN Nicolae, és cserélte fel
vízkerekének fa lapátjait vas lemezbõl készül-
tekkel.

Ezen kis daráló közelében a Néra mellék -
vizei mentén további másik két malom is található.

A vidék egyetlen, kõbõl rakott, de már
használaton kívül álló csuturásmalmát a vízvá -
lasz tóra települt, csehek által lakott Almásróna
(Ravensca) határában találtam. 

A Kazán-szorosokon magát átpréselõ,
Orsova fele haladó és a vaskapui duzzasztómû
által áramfejlesztésre fogott Duna bal oldali, apró
mellékfolyói szintén számos, millennáris múltra
visszatekintõ, technikatörténeti rekvizitumnak

szá mító malmocskát mûködtetnek. A legtöbb
ilyen szerkezettel – összesen 22 – a hat kis tele -
pülésmaggal rendelkezõ szórványközség, Szi kes -
falu (Sicheviþa) büszkélkedhet. Az itt található
malmokat – a közvetlen a településen belü liek
kivételével –, a Bãnianál említett feladatok ellátá -
sára is alkalmassá tétettek. 

Építészeti szempontból egy- vagy kétsej -
tû, boronafalú, szabadkéményes épületek, ame-
lyek a terep adottságinál fogva elsõ falukkal
közvetlenül a talajszintre támaszkodnak. Hátulsó
részük többnyire két oldalról kõvel alá van falaz-
va. Az egysejtû formában a téglalap hosszanti
oldala mentén középen található a bejárat, vele
szemben a szikrafogóval ellátott szabadtûzhely,
egyik oldalon az õrlõszék és a priccs, a másik
oldalon pedig a tehenek számára a jászollal ellá-
tott istálló. Erre azért volt szükség, mivel a szór -
vány településen sokszor nagy távolságról,
egyszer re több gabonával járnak az éppen soro -
sok õrleni, ilyenkor gyakran az éjszakát is a ma -
lomban töltik, hideg, esõs idõben így állataikat is
fedél alá vihetik.

A kétsejtû épületek berendezése hasonló
az elõbbihez, annyi külömbséggel, hogy az istál-
lót, melynek bejárata a malomajtóval szembeni
oldalon található, boronafallal leválasztották a
malomházról.

A község csehek lakta falurészén, Szö -
rénybúzáson (Girnic), szemben a település
többi részével, az õrlõszéket minden esetben egy
50–60 cm-rel magasabb szintre helyezik, és nem
közvetlenül a padlószintre. A girnici csehek
közül néhányan máig értenek a malomkõfara -
gáshoz is, a közeli bányákból 60–80 cm átmérõjû
malomkövekkel látják el a szomszédos tele pü -
léseket is.

A környéken malomkövet faragnak a
cse hek lakta Cruºova és Dunaszentilona (Sf.
Elena), valamint a szerbek által benépesített Svi -
ni þa falvakban is.

A vidék legarchaikusabb kanalasmalmát
Alsólupka (Liubcova) (7) messze a hegyek közé
felnyúló határán, az Oraviþa vize mentén talál-
tam. A 300x420 cm alapterületû, boronafalú
épületet füstnyílással ellátott, zsindely borítású
sátortetõ fedte. Az egy fatörzsbõl kivájt, vályú
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formájú malomcsatorna egy szintén egyetlen,
odvas fatörzsbõl készült zárt lajba vezette a vi -
zet, amelynek vízkerék felõli részén fatönkbõl
készült gãleatanak (vödör) nevezett szûkítõ csõ
és az ebbe járó – a vízhozam szerint cserélhetõ
belsõ átmérõjû – csutura szintén fából készült.
Ez utóbbit minden esetben a gazda viszi magá-
val, kizárólag saját használatra, munkája végez -
té vel pedig elviszi. 

Vízkereke egy fatengelybe aggyal rög -
zített, 14 fából faragott kanálból áll. A tengely
egy ágas fa köldökében található folyami kvarc -
kõ re támaszkodik, melynek hosszanti szárát egy
karnyi vastagságú gömbfával függesztették fel,
ennek belsõ végén ékkel lehet szabályozni a
kõtávolságot.

Gyakori jelenség e vidéken, hogy a kana -
lasmalmok szomszédságába pálinkafõzõt is
építettek.

2.2. Áttételes vízimalmok
Az áttételes vízimalmok lényege, hogy a

víz mozgási energiáját felvevõ vízkerék tengelye
és a szerkezet munkavégzõ része, daráló esetén
az õrlõkõ tengelye közé erõátviteli áttételt iktat-
nak, legtöbb esetben ez együtt jár a forgássík
meg változtatásával is (egymásra merõleges
tengelyek).27

2.2.1. Merõleges tengely kapcsolat 
Ezen áttételnél  minden esetben megvál-

tozik a forgássik. Az energia felvevõ és mun -
kavégzõ tengely egymásra merõleges.

a) Alulcsapott vízkerékkel
mûködõ malmok
Ezen eszköztípus a függõleges vízke rék -

kel meghajtott, energiaátvevõ szerkezetek sorába
tartozik. A nagy átmérõjû és viszonylag széles
vízkerék a bõ hozamú folyó vagy malomárok
medrébe van süllyesztve, és a folyó víz haladási,
mozgási energiáját alakítja át a malom mûköd -
tetését biztosító forgási energiává. A vízkerék
tengelyének átadott energia egyenes arányban áll
a folyó mozgási energiájával és az átvevõ felület
nagyságával. Ahhoz, hogy a végsõ, nyert ener -
giát növelni lehessen – a folyó vízhozama állan -

dó lévén –, az útjában álló felületet célszerû meg-
növelni. Ez vezetett el a nagy átmérõjû és széles
vízkerekek használatához. Ilyen vízkeréktípust
alkalmaznak a hajómalmoknál, továbbá az
ugyan ezen elv alapján épült partszéli, tombácos
cölöpösmalmoknál.

Kutatásaim során Csornakeresztúron
(Cristur) találkoztam egy, a Csorna vize által
meghajtott, két alulcsapós vízkerékkel felszerelt
malommal. Tulajdonosa elmondása szerint a
malomhoz tartozott még gyapjúfésülõ és ványoló
is, de ezeket mára már le kellett szerelni, és jelen-
leg egy új épületbe telepítve dízelmotorral haj-
tatják meg. Utolsó ottjártamkor a két bokor
kõjárat mûködött.

E malomtípus elõfordulása a levéltári és
mai emlékezettel elérhetõ források között gyako-
ri. A történeti adatok szerint korábban jelentek
meg, mint a felülcsapott vízkerékkel hajtott tár-
saik. Több példányukat falumúzeumokba és
skanzenekbe telepítették.

b) Felülcsapott vízkerékkel
mûködõ malmok
A gyors folyású és viszonylag nagy esésû

patakok mentén nagy számmal építettek úgyne -
vezett felülcsapott vízkerékkel mûködtetett mal -
mokat. Történeti megjelenését tekintve újabb ke -
letû az alulcsapott vízkerékénél. Ezzel szemben
elõnye, hogy kisebb vízbõségû, de nagy esésû
patakoknál is alkalmazható. Energia-hasznosí -
tása számottevõen jobb, hisz a víz mozgási ener -
gi áján túlmenõen hasznosítja a szintkülönbség-
bõl adódó helyzeti energiáját is.28 Használták és
használják e keréktípust többek között darálók -
nál, gattereknél, ványolóknál, olajütõknél stb.
Recens vízimalmaink döntõ többsége e típusba
sorolható.

A máig mûködõ, e csoportba tartozó vízi-
malmok leggazdagabb elõfordulási területének
számít a Feketeügy gyûjtõterületét képezõ Há -
romszéki-medence, Csernátonban (Cernat) 329

(11)30, Torján (Turia) 2 (10), Szárazpatakon
(Valea Seacã) 1, Lemhényben (Lemnia) 1 (8),
Gelencén 1 (Ghe1inþa) (5) általam tanulmányo -
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zott, felülcsapott vízimalommal. Mindezek mellett
további érdeklõdésre tarthatnak számot a víz zel
mûködtetett gyapjúfésû és kis energetikai központ
Felsõlemhénybõl (Lemnia de Sus), a körfûrészt
és generátort meghajtó vízkerék Cser nátonból,
továbbá a számtalan ránk maradt egyéb, napjaink
szükségleteihez idomított mes ter ségtörténeti re -
liktum is. 

Hasonló gazdagsággal büszkélkedhet a
Torockói-medence. A Havas-pataka – amely
Torockónál (Rimetea) felveszi e település nevét
–, egykor számos vashámort, kemencét és
vasverõt  is mûködtetett; ma 4 (4) vízimalmot és
két pálinkafõzõt hajt meg. Itt található a magyar
nyelvterületnek ezidáig legkorábbról bemutatott,
pontosan datálható, kis patakmalma, amely ere-
deti állapotában és funkciójában maradt ránk. A
torockói gyász jeleként pirosra festett ablak kere -
tes molnárház, valamint a malomkõpad hom-
lokgerendájának vallomása szerint 1752-ben
épült, és TOROCZKAI Klára birtokában állott.31

Szakmai szûklátókörûséggel lennék vádolható,
ha nem hívnám e helyt is fel a figyelmet az asz-
talos- és bognármesterség e portán való együttes
tanulmányozásának lehetõségére.

A torockói völgy folytatásában a Toroc-
kószentgyörgy határának szomszédos pontjáról
kiinduló Szilas-patak, mely késõbb az Enyed-
patakába ömlik, jó pár felülcsapott vízimalmot és
pálinkafõzõt is hajt. Torockógyertyánoson (Vã -
li oara) egy, a 19. század közepérõl való, felül -
csapott vízimalmot és egy mellé telepített pá lin -
ka fõzõt sikerült felmérnem. (4) Nyírmezõn
(Poiana Aiudului) egy, az 1960-as években
felülcsapott vízkerékrõl helyi mester tervei alap -
ján szíjáttételes, vízszintes vízkerékmeghajtású -
vá alakított daráló, valamint egy, az 1970-es
években idetelepített pálinkafõzõ és egy felül -
csapott vízimalom mûködik napjainkig. Úrhá -
zán (Livezile) egy felülcsapott vízimalom, egy,
az 1970-es években áttételes, vízszintes vízkere -
kûvé alakított daráló, valamint egy vízkerékkel
mûködtetett pálinkafõzõ hasznosítja napjainkig e
patak energiáját. Muzsnaházán (Mãgina) egy
hajdan három felülcsapott vízkerékkel mû -
ködtetett vízimalmot mára egykerekûvé alakítva
használnak.

Az Aranyos völgyében fölfelé haladva a
jobboldali mellékvizek mentén szintén számos,
napjainkig mûködõ víziszerkezetet volt alkal -
mam tanulmányozni 1997–2000 között. Így Pod-
ságán (Poºaga) egy felülcsapott (6 malom, 2
kalló), Valea Lupii településen egy, a 19. század
második felébõl való, szintén felülcsapott daráló
máig nagyon jó állapotban mûködik. Nagy -
lupsán (Lupºa) egy kétpárköves daráló, gyapjú-
és csergefésülõ (az 1990-es években elektromos
meghajtásúra szerelve át), továbbá egy felülcsa -
pott vízkerékkel meghajtott malom és egy hozzá
csatlakozó pálinkafõzõ szolgál. (4 malom, 2 vá -
nyoló, 1 kalló, 1 fûrész) Valea Bistra településen
található egy 1848-ból datált, felülcsapott víz -
kerékkel meghajtott vízimalom, továbbá egy
olyan mesterségtörténeti együttes, amely magába
foglal egy, az 1990-es években teljesen felújított
vízimalmot egy bognár- és egy kovácsmûhelyt,
valamint 2000 februárjában folyamatban volt
egy gatter telepítése is (4).

Az Avasságban a gabona- és gyapjúfel-
dolgozás céljára egyaránt számos, vízzel hajtott
szerkezetet használtak. 1996-ban alkalmam nyílt
alaposan tanulmányozni Avasújvároson (Oraºu
Nou) egy felülcsapott vízkerékkel meghajtatott,
szíjjáttételes vízimalmot, melynek kerekét már
acéllemezbõl készítették el. A továbbiakban két
felülcsapott vízkerékkel meghajtatott vízimal-
mot, több csergeványolót és egy nyeles kalapá-
csos posztóványolót, valamint gyapjúfésût sike -
rült találnom (9 malom, 6 ványoló, 2 gyapjútépõ)
Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº).

A Homoród mentén Szentkereszt-
bányán (Vlãhiþa) található egy, az 1980-as évek-
ben még mûködött, ma azonban már omladozó
vashámor, amelynek három hatalmas vízkereke a
hátulcsapott vízkerékcsaládba tartozik (6 malom,
1 fûrész). Lövétén (Lueta) (2 malom, 7 ványoló)
egy még mûködõképes, de nagyon rohamosan
romló, orgonasípos posztó- és egy csergevá-
nyoló, továbbá egy nagy termelõképességû, kõre
és két korai GANZ-hengerszékre szerelt, minden
igényt kielégítõ malom hívja magára a kutató
figyelmét.



A Gyergyói-medencében Gyergyószár -
hegyen (Lãzarea) és Gyergyószentmiklóson
(Gheorgheni) (13 malom, 1 ványoló) Tekerõ-
patakon (Valea Strâmbã) is volt alkalmam egy-
egy mûködõképes, felülcsapott vízimalmot,
Gyer gyóvaslábon (Voºlobeni) (2 malom, 1
ványoló) egy, a Heveder-pataka által meghajtott
vízifûrészt tanulmányoznom. A medencébõl
tudomásom van más, használatban lévõ vízi-
malmokról is, amelyekhez még ezidáig nem si-
került eljutnom.

A Gyimesekben Gyimesbükön (Ghi -
meº Fãget) egy felülcsapott vízimalmot, vala -
mint egy kis, vízzel hajtott gyapjúfeldolgozó
üzemet és Középlokon (Lunca de Jos), Hideg -
ségben, valamint Felsõlokon (Lunca de Sus)
egy felülcsapott vízimalmot volt alkalmam
meglátogatni.

A Csíki-medencében felülcsapott vízi-
malom mûködik Csíkmadarason (Mãdãraº) (7
malom, 1 fûrész) és Csíkbánkfalván (Bancu) (5
malom).

ErdõvidékenMagyarhermányban (Her   -
cu lean) egy máig használatban levõ felülcsapott
vízimalom található hengerszékkel felszerelve.
Kisbaconban (Bãþani Mici) egy vízkerék által
haj tatott, transzmissziós tengely hengerszéket,
köves darálót, rázószitát és gabonarostát is mû -
ködtet. Nagybaconban (Bãþani Mari) is van egy
beépített vízkerekû, nagy teljesítményû vízima -
lom, amely a közelmúltig kiszolgálta õrletõit.

A Fogaras földjén Alsószombatfalván
(Sâmbata de Jos) egy eredetileg hárompárköves
vízimalomnak mára két felülcsapott vízkereke
mûködik. Copãcel (5 malom, 3 fûrész) telepü -
lésen egy felújított, transzmissziós tengellyel és
laposszíjáttétellel meghajtott malom három
bokor õrlõszékkel darál. Egy másik portán  talál-
ható egy máig használatban levõ gatter, amely a
család egyik legfontosabb bevételi forrását jelen-
ti. Az Alsóporumbákon (Porumbacu de Jos)
lévõ daráló az 1996. évi leállását követõen sajnos
szinte teljesen elenyészett (3 malom, 2 ványoló,

2 fûrész). Továbbá tudomásomra jutott, hogy a
kerci (Cârþa) ciszterci apátság egykori malma
helyén ma is létezik vízzel hajtott daráló.

A továbbiakban azon, általam ismert mal -
mokból említek meg néhányat, amelyek szû kebb
környezetükben, mintegy elszigetelten kép vi selik
a vízerõ hasznosíthatóságának ezen módját. E
csoportba tartozik a kalotaszegi Magyarlónán
(Lu na de Sus) máig fennmaradt, egy felülcsapott
vízkerék által a bélkerékrõl vízszintes áttétellel
meghajtott, kétpárköves malom, amely a közel -
múltban állt le, és napjainkra már csak a pálin -
kafõzõ mûködik benne. Továbbá Kissebesen
(Poieni) csergeványoló és daráló található. A bar-
casági csángók által lakott Hétfaluban (Sãcele) is
megtekinthetõ egy, még használható állapotban
fennmaradt kis malom. A Retyezát lábánál. Nuk-
sora (Nucºoara) (2 malom) település szélében
mûködik egy kis vízerõ együttes, amelynél egy
felülcsapott vízkerék által hajtatott daráló, egy
erre szíjátétellel csatlakozó körfûrész és köszörû,
valamint egy csergeványoló kád hasznosítja a pa -
tak erejét. Mûködõképes vízimalom, gyapjútépõ
és csergeványoló együttes leírását találhatjuk még
az udvarhelyszéki Székelyvarság (Varºag) he -
gyi tanyás településrõl is.32

2.2.2. Párhuzamos tengely kapcsolat
Ezen erõátviteli megoldásnál oly módon

történhet meg a felvett energia átalakítása, hogy
közben nem változik meg a két tengely
forgássíkja, az energiát felvevõ vízkerék tengely
és a munkát végzõ õrlõkõ tengely egymással
párhu zamos. Az energiaátvitelt fogaskerékkel
vagy szíj áttéttel egyaránt meg lehet valósítani. 

Az általam ismert és e csoportba sorol-
ható malmok két különbözõ úton jutottak el ezen
megoldás alkalmazásához.:

Caraºova (Krassóvár) településen talál-
ható egy áttétel nélküli kanalasmalomból pár hu -
zamos áttételesre átalakított malom. Az átalakítás
oka, hogy az áttétel nélküli eredeti malomban nem
lehetett megváltoztatni a vízkerék és az õrlõkõ
közötti forgássebességet. A hatásfok növelése ér -
de kében a vízszintes vízkerék tengelyének felsõ
részére egy szíjtárcsát erõsítettek. Az õrlõszéket
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felemelték, és a kõ függõleges tengelyére szintén
egy szíjjtárcsát erõsítettek, a két tengely között az
erõátvitelt egy laposszíjáttétellel biztosították. Eb -
ben az esetben egy technikatörténeti progresz szió
valósult meg.

A másik esetben, amellyel Torockó kör -
nyékén találkoztam, felülcsapós vízkerékkel ellá-
tott – tehát merõleges áttételes típusból – alakítot-
ták át párhuzamos áttételes malommá. Nyír me zõn
(Poiana Aiudului) található egy, az 1960-as évek-
ben felülcsapott vízkerékrõl helyi mester tervei
alapján szíjáttételes, vízszintes vízkerékmeghajtá -
súvá alakított daráló. Úrházán (Live zile) szintén
mûködik egy, a 70-es években felül csapott víz -
kerékkel ellátott szerkezetrõl hasonló módon áta-
lakított malom. A tulajdono sok bevallása szerint
az átalakítással sikerült jobban ki használni a víz
energiáját. A helybeliek még a környéken több
mára már nem mûködõ hasonlóan módosított ma-
lomról tesznek említést. Saj nos, a kivitelezõ pa -
raszt mestert nem sikerült egyik esetben sem el -
érnem. Bár a beavatkozás ha tásfoknövelõnek
bizonyult, molinotechnomorfológiai szempontból
mégis regresszívnek mondható.

3. Pálinkafõzõ malmok

A molinológiai szakirodalom ez idáig
nem foglalkozott ezen eszköztípussal. Mivel több
olyan kapcsolódási pontot találtam, amely szo ro -
san kötõdik úgy térben, mint technikai, kivite -
lezési módjában, valamint a víznek mint meghaj -
tó energiának a hasznosításában a hagyo mányos
malmokhoz, indokoltnak vélem kiter jesz teni ku -
ta tásaimat e területre is. Kizárólag azon pálin ka -
fõzõ berendezéseket veszem számba, amelyeknek
hagyományos malmi elõzményei vagy szoros
kapcsolatai vannak a patakmal mok kal. Kutatá-
saim révén több olyan darálóról van tudomásom,
amelyet napjainkra pálinkafõzõvé alakítottak, de
jó néhány olyanról is, amely köz vetlen egyéb
vízhajtotta szerkezet szomszédságában található.
Viszonylag ritkán olyan pálin ka fõzõ malom is
elõfordul, ahol nem érvényesülnek az elõbbi
szempontok, hanem csupán a keverõ meghajtá -
sára és a hûtõvíz biztosítására hasznosítják a
csekély hozamú patak vízerejét.

Szerkezetét tekintve egy felülcsapott víz -
kerék hajt meg egy tengelyt, amely kúpfogas -
kerekes áttétellel mûködteti a pálinkafõzõ keve -
rõjét. A hûtõhordó spiráljára egy kis csatorna
révén vezetik a hûtõvizet. Legtöbb esetben a túl-
folyást szintén rávezetik a vízkerékre. A pálin -
kafõzõk mûködtetésére viszonylag kis hozamú
patakok is szolgáltatnak elegendõ energiát.33

Korábbi malomépületben mûködik pá -
lin kafõzõ: Felsõcsenátonban, Torockón.

Malom szomszédságában mûködik pá -
lin kafõzõ a teljesség igénye nélkül: Torockón,
Torockógyertyánoson, Nyírmezõn, Lupsán,
Úrházán, Torján, Magyarhermányban, Ma-
gyarlónán, Ógerlistyén, Sicheviþán, Caraºo-
ván, Girnicen.

Önálló, malomtól független épületben
mûködõ pálinkafõzõ keverõjét hajtja vízkerék, és
biztosítja a hûtõvizet Torockón.

4. Ipari termelõ malmok

A víz erejét nem csupán a táplálkozás
alapanyagainak elõkészítése érdekében vették
igénybe, hanem ahol lehetõség és szükség volt
rá, ott az élet több területén is a víz energiáját
hasznosították, és hasznosítják napjainkig. Az
egyik legarchaikusabb, máig mûködõképesen
ránk maradt ilyen berendezést a fûrészmalmok
képviselik.

4.1. Fûrészmalmok, deszkametszõk
Az erdõvel borított és sebes vizû pa -

takokkal gazdagon átszabdalt hegyoldalakra
települt falvak lakói számára fontos megélhetési
forrásként kínálkozott a feldolgozott fa. A víz
erejének fa fûrészelésére való hasznosítására
Európából elsõként egy 14. századi említés szól.
Hazánkban nyugati mesterek által terjedtek el a
fûrészmalmok, és a 17–18. században fellendült
tutajozás és deszkakereskedelem révén számuk
egyre növekedett.34 Energiafelvétel szempont-
jából a függõleges vízkerékkel meghajtott, áttéte-
les malmok közé sorolhatók. A speciálisan
kialakított vízkerék gerendelye (tengelye) a forgó
mozgást a horgasvas segítségével változtatja füg-
gõleges, váltó mozgássá, és hozza mûködésbe a
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jármot, amely a fûrészvasat mozgatja. A rönk
elõre tolását egy másik, áttétellel mûködtetett
orsó végzi, amely egy láncot fölcsévélve húzza
rá a rönkkocsit a fûrészre.35

Az általam ismert, napjainkig mûkö dõ -
képes fûrészmalmok a következõk:

Gyergyóvasláb (Voºlobeni) községben
található a Heveder-patak mentén egy fûrész-
malom a BENCZE-család birtokában. A 19–20.
század fordulóján épült, cölöpvázas fûrészmal-
mot az 1960-as években vásárolta meg BENCZE
Péter fûrészmolnár, a jelenlegi tulajdonos,
BENCZE Ágoston édesapja. A szerkezet az
1970-es években történt újraindításától – kisebb
kihagyásokkal – folyamatosan mûködik, a Gyer-
gyói-medence egyetlen ránk maradt fûrészmal-
maként. Nemrégiben, még közvetlen a gatter
folytatásában egy gyapjútépõ is volt, amelyet
azonban mára már lebontottak.

A korábbi állapotok szemléltetésére
álljon itt egy 1890. évi helyzetjelentés IMREH
Dénes erdõmérnök tollából, TARISZNYÁS Már-
ton tolmácsolásában: „Van ugyanis részint helyi
szükségletre, részint kisebb kereskedésre, így a
Maros-Torda és Udvarhely megyébe szekéren
szállítható deszka vágására egyszerû vízifûrész
harmincnégy, részint a marosi tutajterhelésre,
részint dulápdeszka készítésre van velencei
fûrész hatvanhárom. Leginkább dulápdeszka
készítésére turbinafûrész kilenc. Hangfenékfa
készítéssel foglakozik hat fûrész. Vannak még a
felsoroltakon kívül Domukon velencei és
turbinafûrészek, melyek a felcsíki községek fájá-
nak feldolgozásával foglalkoznak.”36

Fogaras földjén a névadó várostól mint-
egy 15 km távolságra, az 1997-ben Budapesten
tartott IX. Nemzetközi Molinológiai Konferencia
tanulmányútján a kis, sebes folyású patak,
valamint az út mentén található rönkök és fûrész-
por hívta fel figyelmünket Copãcel határában
egy gatter létére. Benyitva a kapun egy kis fû -
résztelepet találtunk. Energiaszükségletét egy
acéllemezbõl készült, kis átmérõjû, de széles,
lapátos vízkerék biztosítja, amelyre a víz mint -
egy 3 m magasságból zúdul. Tulajdonosa, Ion

TINOSU elmondása szerint a család egyik leg-
fontosabb megélhetési forrását jelenti a gatter. A
létesítmény a világ minden tájáról összesereglett
molinológus kutatók egybehangzó véleménye
szerint jelen állapotában nemzetközi összehason-
lításban is már ritkaságnak számít. A porta az
állattartás, a szekerezés és a bognármesterség, de
a társadalomnéprajz szempontjából is további
érdekes adatokat tartogat a kutatók számára.

Az Aranyos mentén Valea Bistrei tele -
pülésen 2000 tavaszán egy vízimalom, bognár-
és kovácsmûhely szomszédságában egy épülõ
gattert találtam.

Körfûrészek
Gyakori jelenség, hogy a hegyek közé

felhúzódó völgyekbe települt vízimalmok geren-
delyérõl szíjjáttétellel egyéb szerszámgépeket is
mûködtetnek; ezek közül leggyakoribb a kör-
fûrész vagy cirkula, hisz elkészítése és helyigé -
nye könnyen biztosítható. Ezért többnyire csak
más malmok kiegészítõ gépeként jelenik meg.

Említésre érdemes a Retyezát lábánál
található nuksorai vízimalom, csergeványoló és
cirkula együttese. Csernátonban két malom-
kerék is mûködtet körfûrészt, az egyik vízkereke
mára már kimondottan csak az áramfejlesztõ és
egyéb kis szerszámgépek meghajtását végzi. Egy
másik a pár száz méterrel alább lévõ vízidaráló
kiegészítõ gépeként jelenik meg.

4.2. A vízerõ hasznosítása
a népi textilfeldolgozásban
A népi textilfeldolgozás területén több

munkafázisban használták a vízhajtotta beren-
dezéseket. Kutatásaim során mûködõképes álla -
potban három eszköztípust sikerült fellelnem:

Gyapjúfésû (kártoló)
Ezen berendezés biztosítja, hogy a mo -

sott, tincsekben összeálló gyapjú rostjai egy
irányba fordulva fonásra alkalmas, fellazult
állapotba kerüljenek. A mosott gyapjú fésülésére
korábban egy tövises ágból font hengerbõl álló
eszköz szolgált. Mára ez egy nagy fahenger,
amelynek felszíne 1–2 cm-es hálópontokban ap -
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ró szögekkel van kiverve, és egy külsõ palást
veszi körül. A hengert egy vízkerék révén a víz
forgatja, és a mosott gyapjút többször átfésülve
kitakarítja a rostok közül a szennyezõdéseket,
hasz nálhatatlan szöszöket, és a további feldolgo-
zásra kész, paplanszerû gyapjút orsókra csévéli.

A napjainkig ránk maradt kártolók egyi -
ke Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº) mûködik.
Az Aranyos mentén Lupsa községben szintén
található egy kártológép egy kétpárköves daráló
szomszédságában; e felszereléseket azonban az
1990-es évek közepén elektromos meghajtásúvá
alakították át, de belsõ berendezésük változatlan
formában dolgozik tovább. Tudomásom van to -
váb bá egy komplex malomról a beszterce-naszó-
di Bánffytelep (Fiad) faluból, amely a daráló
mellett a gyapjúfeldolgozás több gépét is mûkö -
désben tartja.

Itt kívánom felhívni arra a kis gyapjúfel-
dolgozó üzemre a figyelmet, amelyet Gyimes-
bükkben (Ghimeº Fãget) napjainkig használ-
nak, és a gyapjú fésülésétõl a fonáson, kalláson át
a teljes technológiai folyamatot elvégzi. Ener-
giaforrásként egy kis teljesítményû víziturbina
szolgál, amely egy transzmissziós tengelyt, to -
vábbá egy áramfejlesztõt hajt meg az üzem vilá -
gításának ellátására. A különbözõ munkagé pek
számára az energiát a transzmissziós tengelyrõl
való laposszíjáttétel biztosítja.

Kallómalmok
A frissen szõtt gyapjúszövet tartása gyen -

ge, nyers állapotában közvetlen felhasz ná lásra al -
kal matlan. Ahhoz, hogy idõtálló, szabásra-varrás-
ra alkalmas gyapjúszövetté váljon, mechanikai és
hõkezelésnek kell alávetni. Miután a gyapjút posz -
tóvá szõtték, a szükséges vastagságot és szilárdsá-
got úgy érik el, hogy a várt minõségtõl függõ
hosszúságú ideig a szövetet meleg vízben áztatva
mechanikai hatásnak kitéve tömörítik, miközben
alapfelületének közel egyharmadával is képes
összehúzódni.

Erre a célra használják a kallómalmokat.
Szerkezeti felépítésüket tekintve egy, a víz ereje
által forgásba hozott tengely a rajta átcsapolt la -
pockák segítségével nagy fatönköket emel fel,

amelyek ezután szabadeséssel zúdulnak az alat-
tuk található keményfa vályúba helyezett szövet-
re. Közben a kallóház közepén álló vízforraló
kazánból folyamatosan egy kis csatornán át forró
vizet vezetnek a készülõ posztóra. E malomfajtá-
nak több altípusát ismerjük, és sikerült a helyszí-
nen tanulmányoznunk:

a) Jármos kalló
Ezen kallónál a kalapácsok bütükre állí-

tott gerendák, amelyek alsó vége lépcsõzetes
fogazattal van kiképezve. Orgonasípszerûen egy
fa keretben állnak, és mivel egy-egy keményfa
lapockát véstek át rajtuk, a bütyköstengely ha tá -
sára nyílirányú mozgást végeznek. Az alsó végük
egy keményfából készített teknõbe zúdul alá,
amelybe a szövetet helyezik el.

Az itt tárgyalt kallótípus máig ránk ma -
radt példánya – bár rohamosan romló állapotban,
de még mûködõképesen – Lövétén (Lueta)
SILLYE Lõrinc tulajdona. A kis malomház víz -
kerék felõli oldalát sajnos nagyon megrongálta a
rácsapódó víz.

Belsejében három pár, egyenként 2,5
méter magas, jármok közé fogott, függõleges
kalapács található. A meleg víz biztosítására egy
200 literes olajoshordó szolgál, amelybõl a víz
egy kis, fa csatornán folyik a ványolás alatt álló
szövetre. A kallóhoz tartozik egy csergeványoló
is, amelyet közvetlenül a vízkerék szomszéd-
ságában állítottak fel.

b) Nyeles kalapácsos kalló
E kallótípus – szemben a korábban leírttal

– egy nagy tömegû, rövid fatönkbõl áll, amelyet
hosszú nyéllel rögzítenek a kallóház távolabbi
pontján. A kalapácsnyél túlnyúló végét a büty kös -
tengely lapkái által felemelve a kalapács fejéül
szolgáló rönk szabadon zúdul vissza az egy törzs-
bõl kivájt teknõben található szövetre.

Ilyen kalló máig mûködõképes állapot-
ban ránk maradt példányát a gyapjúfeldolgo-
zásáról híres Avasfelsõfaluban (Negreºti Oaº)
találtam meg, több csergeványoló kád szomszéd-
ságában.
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c) Lengõ kalapácsos kalló 
A fentebb leírt kallótípusnak egy ritkán

ismert, másik változata abban különbözik az elõ -
zõtõl, hogy a nyeles kalapácsok egy, a mennye -
zethez erõsített rámán szabadon csöngenek nye -
lüknél fogva. A nyél túlnyúlik a kalapács fe jét
képezõ fatönkön, és az alatta forgó bütykösten -
gely vízszintes irányban téríti ki. Ennek követ -
keztében a kalapácsok szabad, vízszintes irányú
ingamozgással zúdulnak a ferdén megdöntött
vályúban található gyapjúszövetre. A viszonylag
alacsony mozgási energiát a kalapácsok súlyának
növelésével ellentételezik. E kallótípus elõfor-
dulása a Kárpát-medencében ritka.37 Egy pél dá -
nya a Bukaresti Falumúzeumban van felállítva, a
Bánáti Határõrvidékrõl származik. Egy másik
len gõ kalapácsos kallómalmot Nérahalmosról
(Pri gor) a Nagyszebeni Astra Múzeum szabad -
téri kiállításán láthatunk.38

Máig fellelhetõ a közelmúltig mûködõ -
képes állapotban megõrzött példánya szintén a
Bánáti Határõrvidékhez tartozó Nérahalmoson
található, természetesen hozzá csatlakozik egy
csergeványoló kád is. Sajnos napjainkra már
csak ez utóbbit használják.

Csergeványolók
Ez az eszköztípus – mivel nem tartalmaz

forgó alkatrészeket – egyes kutatók szerint nem
tartozik szorosan a malmok közé. A víz hasz -
nosításában betöltött szerepe, valamint az elõfor-
dulási környezete miatt azonban mégis ezekkel
együtt tárgyalandó. E szerkezet lényege, hogy
egy kónuszos, ritkára hagyott dongájú facseberbe
a vizet nagy eséssel egy csatornán, a kör belsõ
érintõje mentén vezetik be. Az így kialakított
örvénylés a bedobott csergét vagy szõnyeget
több órai forgatás után a kellõ mértékben fel-
lazítva megadja annak tetszõleges bolyhosságát,
és egyben tisztítja is. A legritkább esetben fordul
elõ önmagában, többnyire valamely más malom-
szerkezet kiegészítõjeként találjuk meg.

Nérahalmoson, Lövétén, Avasfelsõ fa -
luban kallómalomhoz csatoltan építettek egy-egy
csergeványolót. Kissebesen, Nucºoaran gabona-

malom, illetve cirkula szomszédságában mûkö -
dik csergeványoló. Önállóan, más víziszerke zet -
tõl függetlenül található kádas ványoló az Ara -
nyos menti Felsõpodságán (Poºaga de Sus),
valamint a korábban említett Avasfelsõfaluban is
van még három különálló ványoló.

4.3. Vasverõk
A vízerõ ipari termelésben való hasz -

nosításának egy napjainkra már nagyon megrit -
kult elõfordulása vasverõk, hámorok meghajtása.
Alapelve, hogy egy vízkerék által forgómozgás-
ba hozott bütyköstengely egy nyeles kalapácsot
periodikusan emelget. Egy hosszú gerendanyélen
egy ütõfej (kalapács) található, és alatta egy
kovácsmag. A mûködés alapját a kétkarú emelõ
elve adja meg, a kalapácsnyél az ütõfejjel ellen -
kezõ végén a bütyköstengely felemeli a kalapá -
csot, és az a szabadesés elvén visszazúdul a
kovácsmagra. A kovácsolandó vas felmelegí té -
sére a vasverõben egy kohót helyeztek el, amely -
nek levegõbefúvását is korábban vízkerék hajtot-
ta fújtató biztosította.

Terepkutatásaim során a máig még tanul-
mányozható, de már csak az 1980-as évek végéig
mûködött, egyetlen képviselõjeként a Szent -
keresztbányán található hatalmas, háromkalapá -
csos hámort nyílt alkalmam megismerni. Sajnos
a nemrég még fontos szerepet betöltõ létesítmény
azon öt év alatt is, mióta elõször láttam, roha -
mosan leromlott, mára már inkább egy életveszé-
lyes romhalmaz, mint amire puszta léte is pre-
desztinálná: ipari és mesterségtörténeti múzeum.
Kohói ledõltek, teteje beomlott, a kalapácsok és
a vízkerekek, valamint egyéb alkatrészei teljes
pusztulásnak indultak, a még hasznosítható fém
alkatrészeket a környékbeliek széthordták.

A vasverõkben való munkákról és szer -
kezeti felépítésérõl máig gyûjthetõk köz vetlen
adatok a Torockón még élõ, egykori verõs -
gazdáktól, munkásoktól. Tudott dolog, hogy a
20. század elsõ felében még több apró verõt
mûködtetett az egykori városkán átfolyó Verõk-
pataka. Torockó utolsó vasverõjét, az egykori
VERNES verõt a Nagyszebeni Astra Múzeum
szabadtéri gyûjteményében állították fel.39
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5. Egyéb vízerõ hajtotta szerkezetek

E csoportba azon újszerû megoldásokat,
egyedi berendezéseket soroltam, amelyek szoro -
san számítva nem vehetõk a korábban felsorolt
szerkezetek sorába. A teljesség igénye nélkül az
alábbiakat említem:

Nérahalmoson egy lakatosmûhely leg kü -
lön bözõbb gépeit mûködteti a vízkerék; egy másik
helyen egy traktor áramfejlesztõjének felhaszná -
lásával a lakás világítását biztosítja. Cser náton ban
a BAJKA-féle malom vízkereke ugyan csak körfû -
részt, áramfejlesztõt, továbbá egyéb aszta los gépe -
ket lát el energiával. Áramfej lesztõt kapcsoltak a
vízkerékre Torockón, Nyír mezõn, Felsõ-Lem -
hény ben, ez utóbbi a továbbiakban légkompresz-
szort, vízpumpát, körfûrészt is ellát a szükséges
energiával. Különös érdeklõ désre tarthat számot az
a korábban már említett textilmanufaktúra, amely-
nek teljes energiaszükségletét egy vízturbina biz-
tosítja, és napjainkig nagy hozzáértéssel mûködteti
NAGY Vilmos Gyimesbükkön.

További lehetõségek, kihívások

A kis malom-fejlõdéstani kirándulás cél -
ja nem az volt, hogy felrajzoljam Erdély hagyo -
mányos malomtérképét, hanem csupán annyi,
hogy rávilágítsak a tárgyi néprajzi kutatások
lehetõségére és halaszthatatlanságára egy még
oly szûk témában is, mint a hagyományos mal -
mok. Nem törekedhettem a teljességre, hisz
tisztában vagyok vele, hogy az általam ismert
vagy itt felsorolt kutatópontokon és objektu mo -
kon túlmenõen nagyon sok olyan feldolgozatlan
malmi emlék van még, melyekhez nem jutottam
el. Termesztésen bõven túlnõné e dolgozat ke -
reteit, ha kitérnék mindazon népi technika-,
építészet-, gazdálkodástörténeti tényezõkre,
amelyekkel nap mint nap találkoztam, és még
mindig feldolgozásra várnak. Ugyancsak renge -
teg munkát kíván annak a szokás-, hiedelem- és
egyéb folklórhagyomány-anyagnak a komplex
számbavétele és értelmezése, amely nélkül egyik
vagy másik szûk szempontú ismertetése – mely
bár mozaikkockát nyújthat –, de semmiesetre
sem teszi lehetõvé az összkép megismerését.

Sajnos, azt mindenképpen tudomásul
kell vennünk, hogy csupán az általam áttekintett
területen is az elmúlt tíz év alatt közel harmadára
csökkent a közvetlenül kutatható emlékek száma
és minõsége.

Ahhoz, hogy méltó módon értékelhessük e
– bár egyre fakulófélben, még mindig sokszínû –
Kárpát-medencei népi kultúra ránk esõ részét, ja -
vasolnám, hogy széles, szakmai összefogással,
bevonva a társtudományok képviselõit is, lássunk
hozzá feltárásukhoz és dokumentálásukhoz, amíg
még van rá elegendõ terepkutatási lehe tõségünk.

Összegzés

A néprajzkutató feladatai a népi technika-
történeti emlékek tekintetében nagyon meg so ka -
sodtak. A várak, kastélyok, templomok még-még
felhívják magukra a szakemberek figyelmét, de
rohamosan pusztuló malmaink, ványolóink, vas -
verõink és egyéb mesterség-történeti emlé keink
kutatása– mint egy-egy kuriózum – csak elvétve
jelenik meg jelentõsebb értékmentõ prog ramok -
ban is. Mindenekelõtt nagyon hiány zik az össze-
hangoltság, szinte kaotikus állapotok alakultak ki.
Az építészek a néprajz, az etnográfusok az épí -
tészek asztalára utalják e témát. Saj nos, az építé -
szeti karokon vajmi keveset foglal koznak e szak-
területtel. Ez idõ alatt egyre pusztul az Erdélyben
még mûködésében fellelhetõ, teljes molinogene-
ológiai emlékanyag. Az idõvel dacolva még min -
dig mûködnek a krassovánok kanalas malmai, a
felsõháromszéki darálók, a marosmenti gatterek,
de már-már végnapjait éli a Hargitaalja utolsó
ványolója, a szentkeresztbányai vasverõ kalapá -
csait maga alá temette a mennyezet.

Mindemellett mégis egyre gyakrabban
fogalmazódik meg a divatos kérdés: eltelt-e az idõ
a hagyományos néprajzkutatás fölött? Mit tegyen
a harmadik évezred néprajzkutatója? Van-e még
szükség rá? Hogyan tovább? A választ talán az idõ
adja meg, de közben mindenképpen dolgozni kell,
mert másként e területen az idõ múlásával a fel -
adatok lassan megoldják önmagukat.

Szeged, 2002
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Sfârºit de mileniu – amurgul 
morilor tradiþionale 
din Transilvania? 
(Rezumat)

Lucrarea prezintã obiectul ºi istoricul
cercetãrilor molinologice din Transilvania ºi din
Pãrþi (Banat–Criºana–Maramureº). Punctele de
cercetare alese constituie o probã reprezentativã
pentru acest teritoriu, în care numeroase etnii au
dezvoltat o culturã materialã similarã. Instalaþiile
abordate sunt acþionate manual sau de forþa apei,
sunt instalaþii pentru produse alimentare, pentru
prelucrarea þesãturilor, precum ºi alte instalaþii
tehnice. Molinologii români ºi maghiari au o
colaborare exemplarã în privinþa cercetãrii lor.

Turn of the Millennium or 
the Evening of the Traditional 
Mills in Transylvania
(Abstract)

The topic of the paper is the molinologi-
cal research of Transylvania and of the Parts
(Romania), a region having more ethnical groups
but a similar material heritage. The paper dis-
cusses mills and other technical installations
merely driven by water. The cooperation
between the Romanian and the Hungarian
researchers is exemplary but between the two
discipline, the ethnography and the history of
architecture not at all. The priorities in the saving
of the building heritage are others.
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