
/ / I / 

maloiaépitészet 





P O N G R A C Z PAL 

R É G I M A L O M É P Í T É S Z E T 





PONGRACZ PAL 

RÉGI 
MALOMÉPÍTÉSZET 

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1967 



Lektor: E N D R E Y W A L T E R lörténész 

FI^IEIOS kiadó: S O L T S A N D O R igazgató 
FelcIo! s ie rkes i ló : Dr . P O Z S O N Y I Z O L T A N oki. épilészmírnök 
Copr . : Pongrác^ Pál, [966 
E T O : 72J.4 



B E V E Z E T É S 

А történelemkutatás számos szintézissel gazdagította 
már fejlÖdéötörtcncti ismereteinket, azonban mind ez 
ideig adós maradt önálló technikatörténeti összefoglalás 
készítésével. Bár egyes tudományágak részletesen foglal
koztak a termelési viszonyok fejlődéstörvényeivel — s 
ennek következtében tisztázott a termelés alapvető társa
dalmi rendje —, az anyjigi t^írmelés technikai fejlődése még 
sok tekintetben feltáratlan. 

A termelés technikai részének, a termelőeszközöknek 
tanú Imánytizása a műszaki-technika-történeti kutatásra 
vár. E témakörben megjelent tanulmányok elsősorban a 
termelőerők közötti kapcsolattal foglalkoznak. így jutnak 
el ahhoz a megállajiításhoz, hogy a technikai fejlődés lát
szólag (isszefolyó, de részletes elemzéssel jól elkülöníthető 
szakaszait a munkaeszközök és a természeti enei^iaforr ások 
igénybevételének fejlettsége jellemzi. Amíg a technikai fej
lődés kezdeti szakaszán az ember ni unkamozgását helyet
tesítő berendezések alig számottevő részei a termelésnek, 
addig a fejlett technikai létesítmények közvetlen emberi be
avatkozás nélkül képesek a termelési folyamat elvégzésére. 
E lényeges különbséghez vfizető fejlődési folyamat egyes 
állomásai jól elkülöníthetők. Mindegyiket új energiaforrá
sok, energiaátviteli és mozgásátalakító szerkezeti megoldá
sok jellemzik. 

A termelésben részt vevő mechanizmusok fejlődéséhez 
közvetlenül hozzátartozik a technológiai színteret biztosító 
és a termelőberendezések védelmét szolgáló éi>ítészet ki
alakulása. Az egyetemes építészettörténet azonban mind
eddig mellőzte az ipari építészet értékelését. Néhány álta
lános építészeti értékű, kiemelkedő ftmtosságú, késői alko
táson kívül nem foglalkozott sem a kézmű- és manufaktu
rális ipar, sem a kibontakozó gyáripar építészetével. A ki
alakuló gyáripar építészete nagyjából ismert előttünk, azon-



Ъап а kézmijvesipar technikai felszereléséről, más szóval 
a malmok építészetéről annál hiányosabbak iamereteink. 

A malom a középkor legjelentősebb termelőeszköze volt. 
Emberi, állati erővel cs a természet mozgásenergiájával 
működő berendezései a legkülönbözőbb munkafolyamato
kat végezték. Résat vettek az anyag előkészítíísében, fel
dolgozásában és megmunkálásában. Bár a malmok törté
netével több irodalmi mű foglalkozik, mijezakl értékelésü
ket és fejlődéstörténetük áttekintését számos feltáratlan 
Összefüggés s további tái^yi ismeretanyag hiánya nehezíti. 

E tárgyi ismeretanyag összegyűjtésére irányuló kutatás
nak sürgetője éppen a még fellelhető emlékanyag gyors 
pusztulása. Ma már csak elvétve található olyan objektum, 
ahol az épület- és a termelést végző berendezések elválaszt
hatatlan szerkezeti egysége hűen tükrözi a kései kézműves-, 
illetve manufakturális ipar termelését és az ipari kultúra 
kialakulására okszerű bizonyítékul szolgál. Hazánkban a 
fejlődés korábbi szakaszát bemutató létesítmények elpusz
tultak. Csak a XVIII. és XIX. sz.-ban épült, még szórvá
nyosan létező emlékek segítségével rekonstruálható ipari 
építészetünk fejlődésének kezdeti szakasza. A múlt század
ból ismert, többnyire manufakturális ipari emlékek — legye
nek egyetemes vagy népi építészeti eredetűek, magukon 
viselik a korai kézműipar építfezetének sajátos vonásait. 
Ezek az emlékek a modern ipari termelés kialakulásában 
és építészetében történelmi jelentőségűek, és rajtuk keresz
tül megismerhető az ipari építészet kialakulásának, fejlő
désének sokrétűsége. 

E feldolgozás keretén belül a különböző iparágak energia
forrás szerint esoi>()rtosított létesítményeinek műszaki 
elemzésére törekedtem. így nem foglalkoztam sem az egyes 
iparágak történetével, sem a technológiák kialakulásával. 
Célom a felhasznált energiaforrás, a technológiát szolgáló 
meí^hanizmusok formáló, alakító hatása alatt létrejött 
eajátos építészet — a teehnológiai berendezés és az építé
szet kezdeti szintézisének — bemutatása. Az egymást átfe
dő témakörök; a technikai, gazdasági, társadalomtörténeti 
Összefüggések, valamint az emlékanyag topográfiai szét
szórtsága miatt nem készülhetett e tanulmány a teljesség 
igényével, csupán egy kutatási szakasz ei'edményeit ismer
teti.' 



AZ IPARI ÉPÍTÉSZET KIALAKULÁSA 

M A L O M É P Í T É S Z E T 

1. ábra 
Hibjlórudas kézi őrlfikö 
ábrázolás a Xl^ . szá/adból 
(H. Gleisberg; 
Teelmikgesitíhtc 
der Getreidemühle) 

Az anyagi termelés kezdeti fokán az emberi energia éa a 
szerszám szintézise képezi a termelés alapját. E folyamatba 
a szerszám energiafokozó tényezőként kajwsolódik be, 
vagyis az ember fiziológiai elégtelenségét pótolja. A kö-
mozsár és a kézi őrlőkő, eszköz, amivel helytől függetlenül 
termelhet. Mégis egyes termelőtevékenység csak meghatá
rozott Feltételek között bonyolódhat le. A magok összezú-
zását száradon — esőtől védett helyen — a nedves bőr 
puhítását, törését a szárító napfénytől védett, árnyékos 
helyen végezheti. iVIár a primitív technológiai folyamat kü
lönböző követelményekkel lép fel — teret követel, a termelő 
a hellyel szemben igényeket támaszt. 

A tudatos téralkotó építőtevékenység kialakulása után 
a termelési folyamat ia helyet kap a végtelen térből lehatá
rolt, kisebb emberi közösség szükséglettíhcz zsugorított, fa
lakkal határolt térben; az épületben. Hosszú ideig kedve
zően alakítható feltételek mellett folyhat itt a közvetlen 
szükségletek kielégítését szolgáló termelés. Az árutermelés 
megindulásával, a munkafolyamatok differenciálódása kö
vetkeztében elkülönül a munkatér a más funkciókat kielé
gítő terektől. Rz a folyamat egyes iparágakban igen lassan 
bonyolódik le, mert még a X V I I I - X I X . sz. kézműipari 
műhelyeiben is találkozunk közös lakó- és munkahclytér-
rel. Az épület azonban mind nagyobb és nagyobb szerepet 
tölt be a termelési folyamat, a technológiai feltételek bizto
sításában, valamint a felhalmozott anyag és szerszám vé
delmében. Külön műhelyek — a lakótértől elkülönített 
helyiségek — később önálló épületek épülnek. Ezekben a 
termelő ember va^y szűkebb emberi közöSKCg termelőtevé
kenysége folyik, tapasztalatok alapján kialakult technoló
giai folyamat szerint (1. ábra). 



А korai kézműipari műhelyek előbb íisszevont technoló
giai színterek, amelyek már a termelés kezdeti differenciá
lódása folyamán tovább tagolódnak, újabb igények kielé
gítéséhez alkalmazkodnak. Számottevő fejlődés mégiö a fel
használt energiaforrásban bekövetkező változás hatására 
bontakozik ki. Az emberi és állati erő helyettesítése a ter
mészet — viz, levegő — mozgásener^áival, további kom
ponensekkel egészítik ki a termelést. Éppen e tényezők ha
tására energiafelvevÖ és továbbító berendezések kapcsolód
nak az egyre tökéletesedő munkaeszközökhöz. A termelés
ben részt vevő elemek számának növekedésével pedig vál
tozik a technológiai keretet szolgáló éijület szerepe. Az 
energiafelvevő, továJibító és megmunkáló berendezések 
tartóvázai összekapcsolódnak, sőt azonosulnak az épület 
szerkezetével. Így az épület, illetve az épület szerkezete 
neracsak térhatároló, hanem egyben technológiai elem; 
Összetettebb, magasabb rendű funkciót tölt be, vagyis köz
vetlenül részt vesz a termelésben. Ezáltal olyan színtézis 
jön létre, ahol az épület egy-egy jelentíJs része, szerkezeti 
eleme, egyben a technológiai folyamatot végző mechaniz
mus része is. Kzzel a kezdetleges háziiparból egy sajátos 
építészeti ág bontakozik ki, amelv a kézműiparban önálló
sul és megteremti a korai ipar építészetet. 

A kézműipar mechanikus mozgást igénylő ágaiban — 
ahol az anyag előkészítésében és feldolgozásában az ember-i 
erőt korán felváltja a természeti energia — alakul ki a 
malomépit-észet. Nevét valószínű a kézi őrlőkövekről — 
kézimalmokról, állatmalmokról — kapja, mivel feltehetően 
az őrlökövck meghajtására alkalmazzák először a természet 
mozgásenergiáit. A forgó rendszerű kézi őrlőkövek hajtására 
alkalmasnak bizonyult a folyóvíz és a levegő mozgásener
giájának kiaknázása (2. ábra). Ez a korai kapcsolat a ké-
öőbbiekben is determináló marad — még azokra a létesít
ményekre is, amelyekben a munkaeszközök nem folytonos 
körmozgást (pl. forgó rendszerű őrlökő), han<!m szakaszos 
mozgást (pl. kalapács, kölyü) végeznek (3. ábra). Megje
gyezzük, hogy a forgó rendszerű őrlőkővek kialakulását 
megelőzi a szakaszos mozgással működő, dörzsölő rendszerű 
magőrlő és a törömozsár alkalmazása, jóllehet a természet 
raozgásenergiáit nem a korábban alkalmazott törö-zúzó 
kalapácsok, hanem a körforgást végző munkaeszközök 
működtetésére használják fel. 

2. ábra 
A VÍ7. mozgásenergiájának 

1еша.чипа1ана forgó 
rendszerű — állandó 

munkamo/.gá-sú — munka-
евкк07. működtetésére. 

A kézi Örl6k6, 
H ví/K-/.in1,es foTgássíkú. 

vixikepék, 
С egytengelyes vi/imnlom 



3. áb r a 
А vSü mov.gásenergiájáiiJiU 
felhaaználásii ül.ö reiiilszei'ü 
— szaktiszos munki i -
mo/gású — munkaes / .kö? 
mű к ötlt e tésére . 
A mozsár . В függölegfiK 
forgásMíkú vizjkerék, 
С kiiliipácK (kölyii) mii lom 

A középkor kezdetén már számos iparágban alkalmazzák 
a víz és a levegő raozgáaenergiáit, de valamennyi szakágban 
таЬгюкпак nevezik az energiahasznosító és termelő me
chanizmusok együttesét. Csaknem valamennyi antik és 
élő nyelvben a malom fogalmán — a XIX. sz. elejéig — 
mindazon kézmű és korai manufakturális ipar építészeti 
létesítményeit értik, amelyekben emberi, állati vagy ter
mészeti mozgásenergiával működő termclÖmechanizmusok 
dolgoznak. Tehát egyaránt malmoknak nevezik az őrlfí, 
hántoló, törő, zúzó, tépő, tömörítő és daraboló munkagé
pekkel működő létesítményeket, az energiaforrástól és a 
szolgált iparágtól függetlenül. 

A XII. és Xl l l . sz.-ban Európa-szerte meginduló váro
siasodás fokozza a kézművesipar kibontakozását. Kezdet
ben a városok lakossága túlnyomó többségben földmű
veléssel foglalkozik, de minden város magába foglalja a 
későb}»Í, megerősödő polgár.ság csíráját, a kereskedők és 
kézművesek csoportját. A városi lakosság tagozódása és az 
áruforgalom növekedése lényeges változásokat hoz a kéz
művesség és az ipar fejlődésében. A személyi vagy kisebb 
közösség igényeit szolgáló, háziiparként űzött kézművesség 
komplex munkafolyamata tovább differenciálódik. Szét
válnak és önállósulnak az egyes munkafázisok. A feldol
gozóipar elkülönül a t<;rmclőipartiól, és mindegyikük külön 
ágakra, mellékágakra oszlik. ,,Ily módon a fejlődés aira 
irányul, hogy nemcsak minden egyes termek, hanem még a 
termék minden egyes részének előállítása is külön iparággá 
alakuljon át ." ' 

P<mipejiben feltárt posztóüzem tanúsága szerint még a 
termelés minden fázisa egy épületben zajlott le. Az épület 
alaprajzát Neuburger, A.: Die Teehnik der Altertums c, 
munkájában közli. Hőt még a XVII]. .sz.-ban is előfordult, 
hogy egy épületben több —egyébkent már jóval korábban 
önállósult — iparág kapott helyet. Tudunk arról, hogy 
Kosicén (Кавэап) 1796-ban a Város Weiss Lajos posztó
készítővel kötött szerződés alaj>ján dologházat lé,tesitett, 
A dologház nyolc szövőszékkel, festőműhellyel, kallóval 
volt felszerelve. 

Az iparágak kialakulása ал építészet további differenciá
lódásához vezetett. így a posztó készítés korábban egy mű
helyen belül végzett műveletei önállósulva, külön-külön 
é})ületben, egymástól független létesítményekben bonyo-
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lódtak le. Különvált a kártoló {kártolómalom), a szövő 
(szövöműhely), a kalló (kallómalom), a nyíró (nyírómö-
hcly), a featö (festőműhely). A budai jogkönyv a XV. sz. 
elején már 58 iparágat különböztet meg Budán.'^ Alig né
hány évtizeddel később, 1440-ben Sopronban 52 iparág 
volt.^ Ez időben az iparcsoportok közül a va^- én fémipar
ban kovácsoló kalapácsmalmokat (hámorokat), huzalhúzó 
malmokat, a textiliparban posztómegmunkáló kalló vá-
nyoló-tépő malmokat, a bőriparban esertörő-bőrpuhító 
malmokat, a faiparban fürészmalmokat, az élelmiszeripar
ban lisztelő-őrlő-hántoló malmokat, az olajiparban olaj
ütőmalmokat — gépi felszereléssel rendelkező megmunkáló
műhelyeket építettek. Kz a differenciáltság még a XIX. 
században is fellelhető. 

A malmok fontos szerepet töltöttek be a középkor folya
mán. В irtok adományozások, királyi és feudális hűségjutal
mak, oklevelek gyakran említik.* 

A magyarországi társadalmi éa gazdasági fejlődés alap
ját tekintve, a XII— XIII. sz.-ban az ipar főleg a mezőgaz
dasági terméket feldolgozó iparágakra korlátozódik. Kö
vetkezés kcp[)en a malomépítészet a kezdetben önellátásra 
berendezkedett egyházi termelőközösségekben — kolosto
rokban — és a feudális birtokokon bontakozik ki. A feldol
gozandó nyersanyagtól függően lisztclö-, daráló-, fűrréiz-, 
kalló-, csertörő-, olajütömalmok épülnek. Egy-egy kolos
torhoz és udvarházhoz több malom is tartozik.^ Később a 
malmok nemcsak az udvarház közvetlen szükségletét lát
ják el, hanem árutermeléssel is foglalkoznak. A biztos jö
vedelem, valamint az udvar szükségletének kielégítése ér
dekében különíts figyelmet fordítanak építésükre, üzemel
tetésükre és javításukra. Egykori uradalmi utasításokban 
gyakran találunk szigorú int«zkedéáeket. Thököly Imre 
1684-ben gazdasági utasításai között írja: ,,Poszt(3-kallóÍnk, 
portön'í-malmunk, vízhányató kerekünk, amely jószágunk
ban vagyon, udvarbíránk mindazokat úgy csináltassa, hogy 
azokban és azok által leendő munkában fogyatkozás ne lé
gyen, ha udvarbíránk causaltatik a fogyatkozásért, kárun
kat fizeti meg maga."" A jövedelem természetesen számos 
tényezőtölfügg; leginkább a malom kapacitásától - terme
lőképességétől — vagyis, hogy milyen techrűkai fokon épül, 
a felhasznált energiaforrást milyen hatásfokkal tudja hasz
nosítani. Tudjuk például, hogy az esztergomi érsekség kör-
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4. ábra 
\'Í!'.Ímiilmok Pápán, 
a Tapolfia menten. 
A XIX. század második 
felében huszonkét malom 
dolgozott Tapolcán; 
többségük gahonnörló, 
néhány kalló- és papiros
malom 

möcbányai IÍHZ telő mai mának jövedelme 1587 —89-ig, há
rom év alatt 2175 quartalc búza (búzamérték, űrtartalma 
vidékenként váltakozott 25—100 liter között), pénzérték
ben kifejezve 147G Ft 15 dénár. A molnár fizetése évenként 
78 Ft-ot tesz ki, a malom fenntartása és egyéb költsége 72 
Ft-ba kerül. E költségek levonása után is a malom tiszta 
jövedelme meghaladta az 1000 Ft-ot.^ 1594-ből való fel
jegyzés szerint a jászberényi Hozmán bég ötkereki^ malma 
évi 300 kíiböl gabonát jövedelmezett." 

A tatai és gesztesi Eszterházy uradalomban, a reform
korban 35 vízimalom működik, közülük 11 Tatán és Tó-
városon. A malmokat még a XVIII. sz. második felében 
építik az azidőben korszerű francia „Belidor-rendszer" 
szerint. A malmok természetben és készpénzben jelentős 
jövedelmet biztosítanak. 1845-ben pl. a malmokból szár
mazó bevétel 8328 p.m. gabona és 13 194,50 Ft készpénz 
volt." Pápán a XIX. sz. végén még 16 malmot tartanak 
nyilván (4. ábra). 

A gazdasági előnyök sokszor bonyolult jogi vitákat és 
hosszú pereket szülnek. Számos vitára ad alkalmat a víz
jog. A malomhelyért és az energiahordozó folyóvízért sok-
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szór ádáz küzdelem folyik. A hűbérúr gyakran új mederbe 
vezeti a folyót, így a meglevő malmok víz nélkül maradnak. 
157{l-ben „Jurisieh uram a Gyöngyös vízét elvágatta folyá-
aából. Meg nem hagyá a szombathelyieknek töteni, tizen
három kerék malom áll veszteg szárazon."^** A XVI. sz. 
utolsó éveiben Rákóczi Zsigmond a Bodrog vizét vezeti el, 
hogy a vele perben álló Homonnainénak — Dóczy Fruzsi
nának — 12 köre járó malmát üzemképtelenné tegye. ̂ ' Más 
esetben a felek egymás között egyezségre lépnek, és közö
sen használják a malomcpítésre alkalmas folyószakaszt. ^̂  

A földesúri malmok fenntartásáról, gátak és vízvezető 
csatornák javításáról, anyagellátásukról úrbéri szerződés 
alapján a hűbéri telejjülések lakosságának kell gondos
kodni." 

Miután a malomépítKi a feudális regálék közé tartozik, 
elszegényedett nemesek, szabad |)olgárok és jobbágysorsú 
mesteremberek csak előzetes engedéllyel, esetleg a vízjog 
megváltásával építhettek malmot.^* Az ilyen malomhely 
vagy malom használat után liért fizettek. ^̂  

A Xl l l . sz.-ban a városi kiváltságok szajiorodásával az 
áruforgalom 6я a városi ipari termelés hatására a települé
sek is megszerzik a malomtartási jogot. A feudális függő
ségből szabaduló polgárság gazdasági-ipari feltörekvése, 
valamint a külföldi — Németiirszagból. Bajor-, Stájer- és 
Szászországból Magyarország félé irányuló iparserkentő be
telepedés fokozza a városi kézművesipar kibontakozását. 
Valamennyi szabad város igyekszik kiterjeszteni jogkörét 
a malomépítésre alkalmas helyekre. Kivételes esetekben 
kisebb községek is élveznek — kiváltságuk révén — ma
lomtartási jogot, de ezek legtöbbször a mohón terjeszkedő 
városi malomtartási jog területi kiterjesztésének áldozatai 
lesznek.'" 

A malom birtokosok malmaikat v a ^ maguk kezelik, 
vagy bérbe adják. A maguk kezelésében levő malmokban 
örlömolnárokat tartanak, akik részesedésért dolgoznak. 
A városi malmok molnárai ,,megrögzött" esküt tesznek, 
amiben szolgálatukról, hűségükről ünnepélyes külsőségek 
között nyilatkoznak.'' A malom teljes gondját átveszik, 
örködnek gazdasági és morális rendeltetése felett. Fehér
váron még a fiatal legényektől is esküt vesznek, ha azok a 
városhoz szegödncük, még akkor is, ha alkalmazásuk csak 
egy évre szól. 
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А malmok leginkább fából épültek, nemcsak a mecha
nizmus — a gépi berendezés —, hanem az épület is. A XVII. 
sz. előtt köböl épült malom alig akadt az országban. A 
feljegyzésekben szereplő malmok a felhasznált energiafor
rástól függetlenül csaknem kivétel nélkül fából készül
tek, leginkább boronafalas vagy sövény-, esetleg deszka
borítású vázas malomházzal. Ezekről levéltári anyagból 
tudunk képet alkotni, mert a XIX. sz. második feléből is
mert, megmaradt kézműipari malomlétesítmények legfel
jebb a század elején épültek, vagy közben átépültek. A le
írások egyszerű épitöanyagok használatáról tanúskodnak. 
A görgényi vár inventáriumában a kásatörőmalom ,,erös 
tögyfa talpakra lábokra, boronabol fel van róva, rósz szalma 
szuppal fedet".'^ Ugyancsak innen ,,egy erüs, tölgy fa tal
pakra, boronákbol fel rótt jó szalma fedelű, két alól csapó 
kerekű lisztelö malom"-ról tudunk.^" Legelterjedtebb volt 
a bortmafalázat, zsúppal, náddal, zsindellyel és deszkával 
fedve. A mezőbodoni (Torda m.) Bethlen inventáriumban 
olvasható .,Ezen malom ház a' megli irt Tó végiben vagyon 
Borona fából vagyon csinálva nád suppal jól megh fedve".^" 
Deszka, illetve hasogatott farönk lefedésről 1725-ben fel
jegyzett Bánffy javakban található adatok tájékoztatnak. 
,,Vagyon a Gsemafalvi patakon. . . egy fellyül tsapo egj 
körű Malom, melynek Malomháza gömbölyeg bükfákból 
sas modgjára van kirakva, fedele hasogatott bükfákból 
való".^^ Épültek azonban deszkafalazatú malomházak is, 
mint az ,,Aranyoson. . . vs-gyon egy nagy köre építtetet 
Malomház, sorvadozott Sendclyezes alatt, három oldal 
deszkából van csinálva, egy darabja megint kitvan tapaszoa 
szövénnyel".'^^ A bocsi malom malomháza pedig ,.sövénnyel 
font Idvül-belül tapaszos".^^ Köböl épített malomházzal 
elvétve találkozunk. Számos, XVII —XVIII. sz.-beli levél
tári anyag átnézése közben csak egy-kettőre bukkantunk. 
Hyen az Alvinczi borbereki udvarházhoz tartí}zó malomról 
Szóló feljegyzés ..Vagyon a felső vár alatt egy köre forgó 
malom, melynek malom háza köböl épittetet.. ,"-" Nálunk 
a XVlil . sz.-tól kezdve terjed el a kő. tégla, vályog építő
anyag használata a malmok építésénél. Több helyen ren
deletek tiltják szilárd építőanyag használatát. így Szentes 
és Hódmezővásárhely környékén még a XIX. sz. elején a 
szélmalmokat is csak vályogból engedik építeni. 

A háborúk alatt a hadak egymás előtt felégetik, elpusz-



títják а malmokat az élelmezés és ellátás megnehezítésére, 
a hadseregek utánpótlásának megbénítására.^^ Más eset
ben megegyeznek a malmok kölcsönös kímélésére. A XVI. 
és XVn. sz.-ban a magyarországi hadviselés emlékiratai 
között sok ilyen rendelkezés taJálhatíS. A XVI. sz.-ban a 
végvári harcok során számos hallgatólagos egyezmény jön 
létre a két fél között, hogy a malmokat megkímélik, védel
mük alá veszik. Az ónodi (nyolc bokor kőre járó) nagy 
malomról írják: ,,Kzen malomnak penig oltalma ilyen 
volt, hogy az török reá nem ment kárt tenni vagy rabolni; 
e contra az magyar katonák is az egri malomba kárt tenni 
vagy rabolni nem mentenek."-" Több esetben írásos meg
egyezés kötelezte a feleket a malmok megkímélcsére. A fi
zetői malmot hosszú ideig közösen használta a komáromi 
udvarbíró és az esztergomi bég.-' 

A magyar ember a lisztelö-őrlő malmot szent és kiváltsá
gos helynek tartotta. Nemcsak a puritán tisztelet, hanem 
törvényei s főleg egyházi morálja késztette erre. A malmok, 
bár műszaki létesítmények voltak, fontos társadalmi szere
pet is betöltöttek. Hosszú időn keresztül asilumok voltak, 
ugyanolyan menedékhelyül szolgáltak a bűnözőknek, mint 
a templomok vagy a főúri kaűtclyok udvarai. A malom 
épületében lopni, káromkodni, szeszes italt tartani, duhaj
kodni súlyos vétek volt. A világi hatóságok és az egyház 
gondosan ügyelt a malmok társa<lalmi szerepére — a mal
mokra vonatkozó rendeletek betartására. A XVIII. és a 
XIX. HZ.-béli tanács jegyzökönwek számos esetet említe
nek. A halasi tanács Hartyáni Istvánt, amiért a kenyeret 
káromolta, 50 pálcára és a városból ,,végképp<!n való kita-
karodásra" ítíílte.^^ A kenyér és istenség fogalma össze
fonódott az erkölcsi felfogásban, és különös tisztelet fordult 
a malmok, mint a kenyér előkészítésének helye, egyszer
smind az ,,élet forrása" felé. Találkozunk olyan esettel, 
amikor a malmok közigazgatási tanácskozás színhelyéül 
szolgálnak. A szárfizmalmokban — amelyekről ezután esik 
szó — a kerengősátornak terebélyes zsindelyes fedele alatt 
a nagykeréken körbeülve tárgyalnak.-* A községi malmok 
felügyeletéről a városi tanács gondoskodik. Elsősorban a 
beszedett vám nyilvántartását — malomrovásokat, később 
raolnárkönyveket — ellenőrzik, de figyelemmel kísérik a 
malombeli munka minőségét és a malom rendtartását is.^" 
Településen belül a malmok az építésre alkalmas hely, 
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energiaforrás szerint csoportosulnak. Régi helynevek és 
utcanevek őrzik létük egykori emlékét még a XX. sz. elején 
is. Csermalom, C.sertörőmalom utca (Cluj), Szeles utca 
(Debreoen, szélmalom meUctt). Több esetben egész utca-
soroJíat foglaltak el (5. ábra). Szárazmalom utca, Malomköz 
(Kecskemét). 

A technológia — másként a termelési tapasztalatok, a 
termelőeszközök — vagyis a technikai berendezések fejlő
désével a kom]}le.\ munkafolyamatokat végzÖ munkahe
lyekből munkamegosztáson alapuló üzemek jönnek létre, 
amelyben a munkaenergiát, munkaeszközöket és munka
anyagokat a célszerű anyagmozgatásra és a termék előállí
tására irányuló tervszerű technikai kooperáció ka[>csol 
össze. Az árutermelés differenciálódása következtében a 
lő —30 segéddel dolgozó céhüzemek a XIX. sz. 30-as évei
ben — mint a nagyszebeni, nagydisznódi posztókészitő 
üzem — tőkés kooperációval dolgozó üzemmé alakul át.^' 

A Magyarországon kialakuló ijiarhálózatot a földesúri 
nagybirtokon létesített vagy ennek tőkéjéből alapított ipari 
vállalkozások képezik. A nagybirtokon fűrészüzemek, 
papírmalmok, hamuzaírfőzők, üveghuták épülnek. A nagy
birtok tőkéjéből lisztelőmalmok, gyapjúfeldolgozó üzemek 
jönnek létre. 

Az általános iparfejlődés ingadozása következtében a kü
lönböző iparágak egyenlőtlenül fejlődnek. A gyakran vál
tozó gazdasági és politikai viszonyok hol egyik, hol másik 

5. áb r a 
S Kára гти Imo к 
11 mull. .чкй.и1к1 u to lsó 
negyedé ben Cegli4|pn 
(aquiirell) 
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i pa r i nak teremtenek kedvező vagy kedvezőtlen feltétele
ket, így Debrecen már a XIV. sz.-ban fejlett gyapjúiparral 
rendelkezik. A XV'I. sz.-ban Kőszeg, Nagyvárad, Brassó, 
a következő századokban Veszprém, Tata ptisztóipara emel
kedik vele egyenlő rangra. Ebből következik, hogy a gyap
júfeldolgozás mechanizálása szorgalmazza a kalló-, hán
toló-, tépő-, tömörítő-gyapjú malmok építését. 

A XIX. sz. végén, amikor a magyar nagybirtok és az 
osztrák töke érdekei ösHzhangba kerülnek, a bőséges és ki
váló minőségű hazai gabona feldolgozása a lisztelő-malom-
ipar fellendülését segíti elö. Kkkor a magyar malomipar 
jelentf'ís helyet foglal el a világ iparában. Néhány kivételtől 
eltekintve azonban alig jutnak túl a természet mozgás
energiájának hasznosításán. Kevés a gé|>i erőforrással mű
ködő ,,mű-malom", pedig több mint 2(1 (Ю0 „natúr-malom" 
dolgozik ekkor az országban. Az üzemi jellegű termelés (s 
a gépi erőforrás felhasználása a század közepén erőtlenül 
indul. Még a kedvező feltételekben bővelkedő Krdélyben 
is csak 85 pokróc-fabrika, 3 gyapjú és gyapjúfonó vállalat, 
1 len- és kenderfonó, 56 fahámor, 4 rézhámor, 17 ecet-
fabrika, 12 nagyobb szeszfőzde, 10 papirmalom, 3 cukor-
fabrika, 4 bőr-fabrika és 5 kőedény-fabrika működik ez 
időben.*^ 

Jelentősebb fejlődós a század utolsó negyedében bonta
kozik ki. Az új manufakturális üzemek építészetileg a kéz
műipari műhelyektől leginkább nagyságrendileg különböz
tek. A differenciáltabb termelési folyamat nagyobb igényt 
támaszt mind szerkezeti, mind építőanyag tekintetében. 
A csarnok jellegű nagy terek lefedésére igényesebb szerke
zet, a megnövekedett méretek miatt pedig a teherhordásnak 
jobban megfelelő anyag szükséges. Még a technológiai kö
vetelmények is igényesebb szerkezetet követelnek — na
gyobb, nyitható ajtófelühfteк, szellőzőberendezések stb. 

A felismert és alkalmazott új energiaforrások, a termelő
gépek megannyi új, alakító, formáló tényezői az ipari épí
tészetnek. Ezzel azonban befejeződik egy kor, amely közel 
két évezredig, az ijjar kialakulásától a gyárij)ar kibontako
zásáig tart, amelyben a közéjikor megteremtette az ipar és 
építészet kapcsolatát. Lezárul a malom építészet története, 
és egy új fejezet kezdődik, a gyáripar építészete. 
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М А L о Л! É Р í 'Г Ö К 

А malmokat faragómesterek és faragómolnái'fiк építik. 
A molnárok valójában nem őrléssel, hanem előbb malom
építéssel foglalkoznak. Értenek az ácsok, asztalosok, bogná-
i'ok, kerékgyártók, hajóépítők mestei'ségéhez; egyszóval 
faragó mesterek. Minden falunak, városnak, udvarháznak 
van malma, ahol mindig megtaláljuk a molnárokat mint 
közvetlen az udvartartáshoz vagy a település mestereihez 
tai'tozó személyeket. Sokoldalú tevékenységük miatt bele
tartoznak az ácsok, bognárok, kerékgyártók, hajóépítők, 
asztalosok nagy családjába. Mivel a lamest-tsröéghez jól 
értenek, malomépítésen kívül folyószabályozáöhoz, gát
építéshez, híd- és házépítéshez, gazdasági szerszámok, egy
szerűbb gépek készití!séhez egyaránt igénybe veszik mun
kájukat. A törökök ]586-l»an a Dunán Esztergom és Pár
kány között magyar molnárokkal építtetik meg a hidat. 
Sokszor a had.seregek szekereit, ágyúit is molnárokkal ja
víttatják.^' Bornemissza Gergely — Kger kapitánya — 
1554-ben a királytól kér faragómestercket, akik száras-
malmokat és ágyúkat tudnak csinálni." Előfordul, amikor 
ismeretlen, külföldről behozott gép üzembe helyezésénél 
molnárok szorgoskodnak, több-kevesebb sikerrel.^•' Л mol
nárok tehát nem őrléssel, hanem malomépítéssel foglalkoz
nak. A XVI. és a XVII. sz.-ban, sok helyen még a XVIII. 
sz.-ban is a molnárokat faragó mestereknek tartják. Az őr
léssel foglalkozó ,.molnárt" őrlőnek, őrlő mesternek, ma-
lommestemek nevezik.'" Az őrlőmolnárok elnevezése esak 
az utóbbi két évszázad alatt válik ismertté. Egy 1581-ben 
keltezett oklevél egyértelműen leszögezi ,,A Magyar mol
nár nem őrlő, hanem faragó mester volt",*' Következés
képpen a kalló-, olajütő-, fűrészmalmok kezelőit is mohiá
roknak nevezik. A molnárok között az írott emlékeik meg
különböztetnek: gátköto molnárokat, bárdos molnárokat és 
faragóraolnárokat. Ezek valószínűleg szűkebb foglalkozá
suk nevét viselték. így a gátkötöraolnárokkal különböző 
malomgátak építésének, javításának említése során talál
kozunk. Kezdetben ők készítik az őrfás-, pallós- és fenék
gátakat, zselépeket stb. Később valamennyi vízimolnárnak 
előírják a gátak javítását, karbantartását,'^ 

A középkorban s még a XVIII. sz.-ban is a többi faragó
mesterek közé számítják a molnárokat; közös céheket al.a-
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pítanak, sokszor azonos munkát végeznek a bognárokkal, 
ácsokkal.^* Üjváron a mesteremberek között a molnárokat 
is felsorolja egyik írott emlékünk: ,,Solutio carpentariorum 
Paulo Molnár et Georgio Molnár", A XVI. és XVII., sőt 
a XVIII. sz.-ban a molnárokat ajíonosnak tartják az ácsok
kal. Többnyire az ácsok céhéhez is tartoznak.''" A céhleve
lek közül számos található, amelyben a molnán>k az asz
talosokkal vagy bognárokkal kerülnek közös céhbe.^^ Elő
fordul olyan eset i.s, amikor a pékekkel bírnak közös céh-
szabályzatot.*'^ Több helyen azonban külön céhet alakíta
nak. 1550-ben Bars vármegye molnárai I. Ferdinándtói 
megerősített céhlevelet kapnak, amelyet Lcopold 1691-ben 
ismételten megerősít. Hasonlóan a Nyitra megyei és Vas 
megyei molnárok királyi megerősített oéhlevelet nyernek 
I. Ferdinándtól és Miksától. A XVII. és a későbbi száza
dokból számos céhlevél maradt fenn.*-'' A vízimolnárok leg
több helyen a középkor derekán céhekbe tömörültek.''^ A 
szélmolnán»k csak a XIX. sz. első felében alapítanak céhet. 
Ennek oka, hogy a szélmalmok s ezzel együtt a szélmolná
rok száma csak a XVIII. sz. második felében emelkedik 
jelentősen. A XIX. Hz.-ban pedig a cchrendszerben már a 
bomlás jelei mutatkoznak és új szervezetek alapítását ткшт 
támogatják társadalmi indítékok. A szélmolnárok, eddigi 
kutatás eredménye szerint, Debrecenben és Kecskeméten 
alakítanak céhet. Kiskunfélegyházán hasonló szervezetet 
akarnak létrehozni, de a városi tanács több ízben felvetett 
kérésüket valamennyi esetben elutasítja. Mivel a XVIII — 
XIX. századfoi'duló táján az árutermelés fellendülése kö
vetkeztében az előző évszázadokhoz viszonyítva nem ta
pasztalt méretekben bontakozik ki a malomépítés, a faragó-
mesteraégct tanult építőmestereken kívül szekercével ügye
sen bánni tudó szegény emberek is vállalkoznak malmok 
építésére. Ezek azonban már nem tudnak szervezetbe 
lépni; törekvéseiket a városi tanácsok meggátolják.*^ 

A malomépítés a vándorfoglalkozások közé tartozik. Az 
utl varházak hoz, városi tanácsokhoz tartozó faragómolná
rok elsősorban az uradalom, illetve a város területén dolgoz
nak, de messze vidékre is eljárnak építeni. 

A molnárok — mint a többi mesteremberek — egymástól 
tanulták el a mesterségbeli fogásokat, a faragás és a fameg
munkálás ismeretein túl az épületszerkezet, gé])i berende
zés konstruálásának módszereitésaméretezésliez szükséges 
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(KÍKkunfó!(!Ryliá/ii. 
KÍKkiin Mú/.pum) 

tapasztalati ismereteket. Miután tervek nem készültek, 
csak a hagyományosan kialakult és mesteriből mesterre 
szálió tapasztalatok szolgáltak a géj)i berendezések mérete
zésére éa hatásfokának biztosításái'a a mesterség mívelé-
sében különös szerepet kap a céhszervezet. A céhek féltett 
gonddal örködnek a mesteraégbeli tudás felett. Perről tanús
kodnak a vízi- és szélmalmok gondos szerkezeti méretezése, 
harmonikus formaképzése és a belsőkben található gaz
dag népművészeti értéket képviselő fafaragások, amit fa
ragó-őrlő molnármesterek írtak, véstek a iába, 

A nemzedékről nemzedékre szálló ismeretanyag jiroviib 
fiális éjHtkezéshez vezetett. A XVllI —XIX. sz.-ban Ma
gyarország különböző vidékein önálló malom építészet fej
lődik ki. A vándor malomépítö molnárokon kívül letelepült 
raalomépítők tevékenykednek a hajóépítőkkel közösen. Is-
mei-etes, hogy Szegeden vakJságos hajóépítő manufaktúra 
alakul, amely az or.szág egyik leghíresebb hajóépítő mű
helye. A hajóépítő superek elégítik ki a helyi és vidéki vízi
malom-szükségletet is. A XIX. HZ. elején ez a céhen kívül 
álló i|iarág még tovább fejlődik; egy 1812-es összeírás már 
megkülönböztet hajóépítőket és malomépítőket. Az előb
biek száma 192, a malomépítőké 37. A .szegedi malomépítők 
az ország más vidékeire is készítenek vízimalmokat, fize-
gedről visznek malmokat a Felső- és Alsó-Ti.sza, a Duna, 
Dráva, Száva és a Maros mentén levő településekbe.^" 

Másik ismert XIX. sz-i maloméjiítö központ a Kiskun
ságon alakult ki, ahol a szélmalmok egész sorát építette fel 
Késik András faragómolnár (6. ábra). Rajta kívül Hunti 
Antal és Kis Ferenc fara^ró molnárok tevékenységéről tu
dunk még. Mindegyik több malmot éjútett, egyik-másik 
évenként két-három szélmalmot is befejezett. Erről tanús-
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kodik két kőpad eleje; az egyik Kiskunfélegyházáról a kö
vetkező felirattal: „Ezen három -kövűSzéima-lmot Kiííkun 
-Félegyházai lakos molnár mester -Késik András- és Hunti 
An -taly készítették -az Ur Isten- stgitette őket. Ez a kilen 
-cedik ma- lom mely készült -karjaimon -Tarcsd- meg oh Fö 
-Hatalom 1852-ik Nyáron"; a másik Kiakunlacházáról: 
„Késik András -készítette az Ur- Isten segítette ez -Kétt 
Karomon- El Készült ez 10-dik Szélmalom -tarts meg Oh 
Fő hatalom mikor kisül -ha kérded már az -18ő2-ik Nyáron" 

Dokumentumok hizonysága szerint a faragó molnárok je
lentős szerejiet játszottak a manufakturális ipar építészeté
nek kialakulásában is. Tapasztalatuk s a mesterség művelése 
során kialakult műszaki érzékük nélkülözhetetlen volt a 
mérnök és műszaki szakemlierhiánnyal küszködő ország 
iparának fejlesztésében. Kelemen Benjámin írja Wesselényi 
Miklósnak 1837-ben egyik levelében, amelyben a magyar 
malmok korszerűsítését akadályozó, mű.szaki felkészültség 
alacsony színvonala miatt keserűen fakad ki ,,, . .de teszem 
azt fel, hogy állíthatnánk mi is egy ilyen Malmot. Ennek 
minden részei Niederlandba készültek, csak egy fog törjön 
ki az egészből hoi van hazánkban műhely s művcaz ki ilv 
munkán igazítá.st tehessen ? talán két század múlva itt is 

Piipíi'Dialom liT'vmj/.ii 
II X i X . s/.á-/,.i(l р|,чГ> foUil.öl 
(MűsKíiki Mü/,eum 
t e г V mj /-g .\' üj t eirni II у 1̂  h Ö1) 



leszi addig pedig, hogy a jelent li asznál hassuk csak oly 
gépelyeket kell szereznünk melyeket honunkban fel állít
hatunk s ha bomlanak itt igazíthatunk is" 

Az egyszerű faragómolnárokon és népi építÖmestereken 
kívül mérnökök és építeszek is foglalkoznak malomépítés-
set. Buda visszafoglalása után a győri és komáromi malmok 
teliermentesítésére l'esten Nicola de la Vigne mérnök tervei 
szerint malmot építenek.^" A tervezés a XVII —XVIII. 
sz.-ban leginkább költségvetés-készítésből áll. Tervrajzot 
csak a XVIII. sz.-tól kezdve készítenek. A költségvetés 
körültekintő, igen pontos, minden anyagot felsorol. A d'u'ys-
gvőri papírmalomhoz 1773-ban készült költségvetés előír 
1П20 m^ követ, 42 liOO db téglát, SIO hordó égetett meszet, 
81П0 hordó folyami homokot, a zúzómiíhöz 130 db bükk, 
52 db tölgy tönköt, illetve gerendát, a padozathoz 400 db 
tölgvdeszkát, a fedélszékhez 690 db fenyíígerendát, 3360 
db (leszkát, 1800 db lécet, 70 (КЮ db zsindelyt.^» Faragó-
molnárokon, mérnökön kívül kivételes technikai érzék
kel rendelkező ismert konstruktőrök is készítenek malmot; 
tudunk arról, hogy Gábor Áron több szárazmalmot épített. 
Egykori fizetési jegyzék szerint ,,Gábor Ái4m Asztalosnak 
egy Theka meg fe.4t&éért. . . 2 f. 24 xrt assignáltatni ha-
tároztatott — száraz malom epitesere 90 f."̂ ^ A magvar 
barokk c])ítészet jeles mestere, J''ellnc!r Jakab Tatán számos 
malmot éjn'tett. A Nepomucenos-, a Miklós- és a József
malom, tervei alai)ján épülnek. A XVIIJ. sz. második felé
től műszaki tervkészítés előzi meg a malomépítést. A XIX. 
sz.-ból sok malomterv maradt ránk, és számos esetet isme
rünk, amikor méretezett műszaki tervek szerint é])ítkeztek 
(7. ábra). Hódmezővásárhelyen 1874. jún. ]8-án Marcso 
István mérnök tervei alapján építettek szélmalmot. A tech
nikai ismeretek kiterjedésével, az árutermelés fokozódásá
val mindinkább háttérbe szorul a tapasztalatok szerint 
folyó építkezés. A megnövekedett igények kielégítésére 
elégtelennek bizonyul a faragómesterek hagyományokon 
alapuló ösztönös méretezőkészsége. Uj szerkezetű, méretei
ben megnövekedett epületekre, termelékenyebb gépi be
rendezésekre van szükség. Ezeket már csak méretezésééi, 
gondos számításokkal ellenőrzött tervezéssel lehet biztosí
tani. Ezzel azonban az ipar építészete újabb fejlődési sza
kaszához, a manufakturális ipar építészetéhez érkezik, 
amely a gyáripar kezdetét jelenti, 
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MALOM T Í P U S O K 

Mivel a malomépítészet számos iparághoz kayicsolódik, 
az épület és a belsÖ gépi berendezés viazonyát tekintve pe
dig — még azonos iparágon Iielül is — változatos szerkezeti 
megoldásai alakulnak ki, az áttekintés egyszerűsítéséért 
megkíséreljük rendszerezését. 

A rendszerezést az épület, a belső mechanizmus szerke
zeti és működési elve alapján célszerű elvégezni, mivel a 
konstrukcióbeli különbségek e vonatkozásban a legeltérőb
bek. Ebből következik, hogy a felhasznált energiaforrás 
— az energia hasznosításának módja — a technológiai fo
lyamat, illetve a szolgált iparág képezi a vizsgálat kiindu
lását. Miután az épület szerkezeti és fbrmajegyeít, a gépi 
berendezés működési elvét a felhasznált energia határozza 
meg, legkézenfekvőbb a felhasznált energiaforrás szerinti 
csoportosítás. Bár az energiaforrás szerinti csoportosítás 
sem lehet teljes, mert egy energiaforrás-csoportba csaknem 
valamennyi iparágat s a legkülönbözőbb meehanizmuK-
rendszereket is megtaláljuk. Igaz ugyan, hogy akad iparág, 
amely kizárólag egyazon energiaforrásra épül, t'l- fűrész
malom nálunk csak vízenergiával működik. Egyedül Hol
landiából ismerünk szélenergiával működő fű rész malmokat 
a XVI. ez.-ból.^ Nálunk is felmerült ugyan a gondolata 
más energiaforrás felhasználásának fürészmalmok hajtá
sára, de esupán terv maradt.^' Aszerint, hogy <így-egy terü
leten milyen energia felhasználására volt lehetőség, a terü
letre jellemző iparág annak sajátosságait viselte. De a tecli-
nológiai folyamat, illetve a termék jellege ezerint is külón-
böző szerkezeti rendszerek alakultak ki (pl. a kallómalmok 
egymástól oltci'ő mechanizmusai). Az Alföldön, a középkor
ban emberi és állati erőforrásra, a késő középkorban a létező 
vízenergia felhasználására, később a levegő mozgásénergíá-
jának kiaknázására törekedtek, az ország hegyvidékein pe
dig csaknem kizárólagosan a vízenergiára települtek az ipari 
létesítmények. Ebből következik, hogy az energiaforrás sze
rinti csoportosításnál nem hagyható figyelmen kívül sem a 
topográfiai hely. sem az időfaktor. 

Leegyszerűsítve, kizárólag műszaki vizsgálat alapján 
a malmok a hasznosított energiaforrás, a meclianizmusbeli 
különbség és végül rendeltetés szerint a következők lehet
nek: 
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EMBERI tS ÁUATI ERŐVEL MŰKÖDŐ MALMOK SZÁRAZMALMOK 
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21 alulhajló 
2.2 középenhajló 
2.3 [elülhajló 

jjszlelő daráló 
olajiilő 
fűrész 
vizemeiö 
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А továbbiakban а munkavégzés munkafolyamata szerint 
két csoportra oszthatók; legismertebbek a folyamatos mun
kamozgást végzők pl. örlökövek, zúzó-, tépn-, tömörítöhen-
gerek. iSzámos iparágban azonban a szakaszos munkamoz
gást végző törő-, zúzókalapáesok, kölyük terjedtek el. Ezek
nél az energiaforrás folyamatos mozgását megszakítóberen
dezés szakaszos mozgássá alakítja, н így a köi-mozgásból 
emelő-ejtő mozgást végző folyamat jön létre. Más esetben 
hajtókar közbeiktatásával húzó-toló mozgással működű 
munkagépeket hajtanak (fűrészek). Mindkét típusa külön
böző iparágakban egyaránt elterjedt. A folyamatos munka
mozgást végző mechanizmusok az élelmiszeriparban (liazte-
lők, köleshántolók, paprika-, sóőrlők) épjtúgy megtalálha
tók, mint a gyapjúfeldolgnzó iparban (kártoló*, tömörítő-, 
tépőhengerek). De a szakasz(w munkamozgást végző gépek 
is csaknem valamennyi iparágban elterjedtek; az élelmi-
.szei'iparban (olajütők, almatörők), gyapjúiparban (kallók), 
papíriparban (zúzókalapáesok), faiparban (fűrészek) stb. 

Más, egyéb szempontok szerinti rendszerezés is lehetsé
ges, azcínban ezekre a kapcsolatokra a fejezetekben tárgyalt 
energia szerint esoportíisított malomépítí-szct tárgyalása so
rán hivatkozunk. 

A MUNKACÉP MŰKÖDÉSI ELVE SZERINT A MALMOK LEHETNEK 

köRFOHCÓ • DERAANENS MUNKAMOZCÁSÚ 
ÖBIÖKÖVEK- HENCEREK' CÖRCŰH 

VÁITOZÓ MOZCASIRÁHyÚ .PERIODIKUS AUNkAMOZCtóÚ 
KuUnííC504-KÖLVÜK>HA]TÓKA«0S GÉCEK 

SÚRLÓDOK 

lisz telő daráló 
hánlofó 
hereoubófejtó 
paptiksOrló 
söd í l ö 
feslékórlö /sielléörlö/ 
borsörlö 
köszörülő 
tubákörlö 

GÖRDÜLÖK 

objü lö 
almalöró 
ecetsaj lo ló 
sóör lő 

uroK • TÖRÖK 

kalló 
с ser törő 
csonllörö 
kölörö 
olajülö 
ecel bajtoló 
kender törő 
makklorö 
máklörö 
paplrkészilö 
puskaportörö 

DARABOLOK 

szecskázó 
fűfé szelő 
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к м и к H l É S Á L L A T I К К (") V К L M Ű K Ö D Ő 
М А 1. М ( Ж , S Z Á IÍ Л Z М А L . М О К 

8. ábn i 
J á r c á n y o s syjiivi/.niiilom 
Ki чк II11 tV> ] сц \-11 á zi'i 11 
II X X . яу.. oif'ji'ii 
(Fo tó . Kiski]nf('l("(fyli)'i/,ii 
K i s k u n M ú w u n i . 
nofíul ív tár ) 

E.V E H( l 1 .Л. К i: \.V E V O 
t S T О \" Á lí li i T Ö К Z E li К E Z E T E К 

A kezdetlegBK technikai mozgiVselvek felismerésével a ter
mészetet alakító ember muukamozduhitai l ioz alkalmaz
kodó munkaeszközök alakulnak kí. így az ijtfigetésnek — a 
kömozsár, a dörzsöléKiiek — az őrlnkö k'sz az eszköze. A tö-
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röraozsár mellett már az egyiptomi technikai kultúrában 
ismerik a dörzsölés elvén működő zúzókövet.' Mivel azon
ban a váltakozó mozgá«irányií munkaeszközök termelé
kenysége igen alaesony, a törekvés mindinkább a perma
nens munlíavégzésö eszközök kialakítására irányul. Való
színű, a föníciai-szíriai népeknek köszönhető a forgórend
szerű őrlőkő megalkotása, amely forradalmasítja az ókori 
technikát, és a fejlődés láncreakcióját megindítja. A Föld
közi-tenger vidékén i.e. V.-Vl- sz.-ban már használják a 
forgó rendszerű Őrlőkövet. Ez az őrlökö kör alakú alsó rész
ből és azon forgó felső kökorongbóláll (9. ábra). A két követ 
különböző keménységű kövekből, leginkább mészkőből és 
lávából faragják. 

Mindkét munkaeszköz évezredekig végigkíséri a techni
kai fejlődést. Nálunk a múlt században Szarvason még sok 
helyen mozsárban törték a gabonát. 

Páratlanul fárasztó és lassú munka volt ezeken a primi
tív eszközökön a minimális szükséglet biztosítása. A közép
korban alkalmazott kézi őrlŐkövek teljesítményéről a So-
cial Historv of Ancicnt Ireland c. munkából tájékozódha
tunk. A mű szerint két ír nő IC font (1 font = 0,45 kg) lisztet 
őröl 1 óra alatt. ̂  

A polgári használaton kívül könnyű szállíthatóságuk 
miatt a hadseregek félszer»;léséhez tartozik. EItérjetiésükét 
e tény is nagymértekben elősegíti. Minden öt római kato
nára egy kézimalmot rendszeresítenek. Megtaláljuk a kézi 
őrlőköveket a középkor Iia<isoregeinél, a későbbi végvái'ak 
és a tengeri hajók berendezése között is. Eger várában só-
őrlésre használnak ilyen követ (látható az egri vármúzeum
ban). 1661-ben a Duna menti végvárak tárházaiban nagy
számú kézimalmot tárolnak. 1661. február 25-én 520 kézi
malmot rendelt Montecuceoli serege részére, Magyaror
szágra.^ A múlt században, sőt a XX. sz. elején még hasz
nálják az Alföldön darabos só őrlésére (sörmény) és a népi 
fazekas mesterek műhelyében a cserépedények fényezéséhez 
használt zománc őrlésére (gelléőrlő). A kézi őrlőköveknél 
jóval termelékenyebbek már Pompeji és Ostia ásatásainál 
előkerült római őrlökövek (10. ábra.) Ezek szintén két rész
ből állnak: egy alsó, kúp formájú állóköből — a calitusból 
és ezen forgó kettős kúp formájú vésett felső forgókőből 
— a métából. A gabonát a méta felső, .szabad kúphengerébe 
öntötték, onnan forgás közben a calitusra vésett, sugarasan 

IL 

'•). á b r a 
Kézi őr lökövek 

• Hál-anglitií, 
b skóciai бг1йк6 

i.e. I . vagy I I . SK&zudból, 
с római őr lökö 

i. s'/.. I I . s'i&r.a,dhói 
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10. ,\\.i;, 
Pomjifji öilííiiialmok 
és II/ iLlíiti\innRy.1 DM 
forgóko mcts/clp 

cllieiyezkedö trirÖL-Hatorriákoji a kövL-k közi'í ktii'iilt. A inci;-
nciilt ííalxiriát a faiitiLM alján кГи'ЬеГпи'! vályú lofíta lel. 

H kí'í konKtru kei úját az antik nrléHnii'id riiiTarlalmasíti'i 
felismerése t e t t e lelietővó. amely az öi'k'í-malotn iparban 
az örk'íhengerek feltalálásáig az őrlőkőreiidszereli alajjját 
kéjíezte; ez pedisr a fnríJiSki'; fiiíffieKzté.se.' A kézi őrlökövek 
R'IMI'Í íbrsjiikuvci valanierniyi tí])ns esetén teljen t^úlyiikkal 
rielLezedtek az aiséi állóköi'e. A római i'irk'iki'i felső foryá-
része viszont feltámasztócsapágyoii forgott, nem neheze
de t t súlyával az alsó köre. Kzáltal csökkent a két kő kö
zötti súi'lódás. riövelhetővé vál t az őrlőfeliilet és ezzel a 
teljesítmény is. Sőt, a felismerés nemcsak a termelés meny-
nyisé^ére, hanem a termék minő-sé^ére is k iha to t t . Az őrle
mény finomságát addifi e.sak tőiibszőri őrléssel lehetett 
liiztositani. Hjzzel az új körendszerrei. a két öi'löfclük^t kö
zötti távdlsáíí szaliályozíisáva! dinéreneiiiltabi) minőségi 
igények elégíthetők ki. Kelfiiggesztés nélkül egyébként le
hetetlen volna a nagy siirkkló felület miatt a malmot f(jr-
gatni . Még igy is a rabszolgatársadaiom egyik legkegyetle
nebb miinkae.4zközének bizonyidtak ezek a . .vérmalmok". 
ahogyan az irodalom löbii helyen említi. ' ' 
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А kisebb köveket emberi erővel forgatták, a nagyobba
kat állatokkal hajtatták. 

A XIX. sz. végéig számos helyen használt kézi forgó 
rendszerű őrlőkövekbal korán kifejlődnek a kozlöműves 
kézimalmok. Ezek inkább a görög rendszerfi, korong for
májú kézi őrlőkövekhez hasonlítanak, mintsem a pompeji-
ostiai római kövekhez; az előbbitől a formát, az utóbbitól 
a felső kő felfüggesztésének gondolatát veszik át. Terme
lékenységük jóval magasabb a forgó rendszerű kézi őrlő-
kövekénél, mivel a munkavégző kövek forgássebességét 
közbeiktatott forgássebesség-fokozó áttéteilel növelik (11, 
ábi'a). A középkori ábrázolások között több, műszaki hite
lességgel megrajzolt kerckmüves kézimalom ismert. Kgyik 
ilyen, az HHO-as huszita háborúk idejéből származó rajz. 
Л műszaki hitelű ábrázolások mellett külíJnösen a XV. é.s 
XVI. sz.-ból vallási tárgyú feljegyzések és ábrázolások is 
őriznek kerékműves kézimalmokat bemutató anyagot." A 
XX. sz. elején még több helyen használják Erdélyben és 
Dunántúlon. 

A forgásátviteli áttétel alkalmazása újabb аНотада a 
malmok technikai fejlődésének. Eddig :iz Őrlőkövek for-
gásisikja egybeesett a hajtí'i enei'giaforrás mozgássíkjá
val. A kézzel hajtott kézi őrlőkövek forgássíkjával pár
huzamos síkban mozgott a kéz; a lóval, szamárral vonta
tott pompeji-ostiai örlőkövek forgássíkjával azonos síkban 
hatott a vonóerő. Most a közlőmű segítségével megváltoz
tatható az energiafon'ásból adódó forgássík. A hajtóej-ő 
függőleges síkban hat, a munkavégző kopár pedig víz
szintes síkban forog. Mint a felső kő felfüggesztésével, 
ez esetben is a közbeiktatott szerkezet két jeientt'ís tényező
vel gazdagítja a technikai berendezést: a forgássík megvál
toztatása fejlettebb konstrukciót, a forgássebesség növelése 
pedig termelékenység-növekedést eredményez. A forgássík 
megváltoztatása a továbbiakban tág teret nyit a különböző 
energiahasznosító és felvevő szerkezetek alkalmazására. 

Az ókor technikai konstruktőrei a legolcsóbb energiának 
— az emberi erő korlátlan kiaknázására ennek az alkal
mazkodni tudó energiaforrásnak — sajátosaágaihoz ido
muló felvevőszerkezeteket hoznak létre. Közöttük legis
mertebb a taposókerék, A taposókerék első, ismert ábrázo
lása kSirakusából maradt fenn; első leírásai i.e. III. és I. 
sz.-hói származnak. A bizánci Philon vízemelésre, Vitru-

11. á b r a 
AttPtpIes [ióy.i örlölííi 

12. áb r a 
Tiiposólípn^kkcl m ű k ö d ű 

rónmi pmelögóp 
(róniiii s i romlrk 

i. Я/. I. S7A-/Au\áh6\] 

l : l—14. á lmi 
Külsöjár t i tú l!ipOHÓker<ík 

II wiel i i ' /kai (L''ngvRlor.4j'.ág) 
sóbAn.vábiin ( X \ " — X V I . s z . ) 
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vius (4[icl<'>i!aniklHiy. fsiii'li'ikiii.'k javasolja. ' Kurai ál)váz(ilá-
-sok a taiHWÓkorfkokft t'meiőfr(''l>ckk(.'l fi:yiilt nmlat ják be 

12. álira). Л közi'jikoiliaii a hailászatlian is s/,crL'|i(.'t kiiji 
- ha ta lmas HzárnHZíM-LJakat í'L'f?/.ít('iick vele — síit iiiüf: 

Lfiiiiardii da \ ' infi is Icihas/iiálja tK'i;yiii\ ciíi automatájá-
Im/. A knz(''|)kia' iit'vt's nu''mnkL'i — (liaii.s .Maiiiuis i'-n .Agri-
lola — liáiiyafchonókiiá! alkalniazzák. К mi?n'írit'j;l)C'ii a 
.W ' I I I . ós \ I . \ . SZ.-ÍÍ; lia.sztiálják. lj£V Krakkó KziiniHzéd-
.sáíiában W'ioliczka HÓbáiiyáiliiiti míir a. X I X . sz. (dojén ia 
mfdiüdtK'k Mvímó taposókerckck. köziiliik (íijy ma is mii-
kiidi'íki'íjfs. A továbbiakban I'Van секс о di (!ii>r;ío Martini 
('•s (íiiilliano dii SiiiijtalU) vázlalkönvvei számos ilyon rnoiOia-
niKrmust örökítet lek mt'íf. .Alkalmazásidi tehát eíjyaniiit ki
terjed a tecmelnijiai'liad. hányákhati (i'olvoni'ikei'ék), feldnl-
íTozóiiiarhan (malm()k] оя az é]JÍtői|iarlia]i (emel('%é]iek), síit 

. ^ a ha(iás/,iitl>an is. 
A középkorban a tapiisókerék az emberi eríi és teljesitő-

ké)>eKséíí niiiximális kihasználása miatt a szcnvedéí; szim-
n'ihima, iífiidkiviil fárasztó munka a taposókerékbun dol-

iíozni. ami t legtöbbször rabokkal véfíeztetnek." 
A ta)josómalmot szemléletesen \ ' e ran t ius Faiistiis írja le 

,,!\lachiriae Xovae" c. X\ '1 I . sz.-liaii készíiit !minkájál>an. 
Hazai írott <'mlékeinkből azonban nem derül ki. ичцу mi
lyenek voltak a ta])osókerekek malmainkban. 
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Az emberi erővel hajtott taposókerekek közül a római 
(lombormüvek és a középkori ábrázolásokhói ítélve a belsŐ 
taposású kerék a legősibb, de a XIX. eöt még a XX. sz.-ban 
is alkalmazzák. Aunyban 1895-ben 39, 1901-ben 13 taposó-
kerékkel Jiajtott malom működik. 

A tapoBÓkerék három fő részből áll; kerékrámából, kül
lőkből és az energiát továbbít<í tengelyből. A kerék 5 — 6 m 
átmérőjű, fából készült, széles hengerpalást vagy kerék
abroncs. Középpontjában helyezkedik i;l a tengely, amely-
hez a keréktalpat páros keresztküllők rögzítik. A kerék 
belső felületén lépcsők vagy fokok helyezkednek el, amelye
ken a malomhajtók felfelé ta])Osva mozgásba hozzák a ke
reket. Egy-egy ilyen óriáskerékben 20 — 25 ember dolgozik. 
A kívül taposó kerék azonos az előbbivel, csak a járófelület 
a kerékpalást külső oldalán helyezkedik el. A kerék lénye
gében egy korlétra, a két kerékráma — perecek — között 
lépéstávolságra í'ogak helyezkednek el. Használnak egyes 
és páros kerekeket is. A páros kereket három perecből ál
lították össze, tehát két ember taposhatott a járómezőben. 
A kereket fogain felfelé mászva hozták működésbe, s a 
malommeehanizmus a kerék tengelyéhez kapraolódó köz
lőmű által hasznosítja a létrehozott forgásénergiát (15. 
ábra). A hajtóerő mindkét esetben a taposókeréken álló em
berek súlyának a tengelyre képzett nyomatékából adódik. 
Tehát a tengelyre jutó nyomaték a súrlódás figyelmen kí
vül hagyásával; 

M=Pv; 
ebből szemléletesen következik, hogy a nyomaték csak az 
erő nagyságának vagy a kerék átmérőjének, illetve a nyo
matéki karnak növelésével fokozható. A taposómalmok 
sajátos típusait képezik a ferde síkban forgó, taposótárcsás 
tiprómalmok (16. ábra). Az energiafel ve vő — forgatónyo
matékot képező kereket itt egy sik tárcsa helyettesíti. Mi
vel működési (ilve és szerkezeti megoldása azonos az állati 
erővel működő tiprómaloméval, ismertetésére ott té
rünk ki. 

Annak ellenére, hogy az ókorban a legolcsóbb energia
forrás az emberi erő, már az ókori Görögországban, de főleg 
Rómában az emberi erő helyettesítésére állati erőforrást al
kalmaznak. Görögországból, valamint a római birodalom
ból fennmaradt tuddsítások szamárral és öszvérrel hajtott 
malmokról számolnak be.* Császári rendeletek gyakran in-

15. ábm. Taposókerekek 
A belsójámtú кегйк — a 
tengelyre ható forgatónyo
maték: M—• Pa, Й kül só já
ratú kerék — tengely forgii-
tónyomatéka: M = Pr. С 
felsöjáratú kerék — a ten
gelyre ható forgatónj'Oma-
ték: M = Pb vagy it P kom
ponenseiből ÍEG) adódik 
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II). álira. 'ri|ii-nmiilom 
librá/.olíifia llilll-lii'll 
(Вй1'к1сг.ч: Tli.'i'ii m m 
(TliLcOliniirum n m i i i n ) 

n.i ' ihriL. Líiviil von l i i l on 
pompeji gi íbonamiilül i i : 
római ifliof 
(Bossf rl — Züfli if t/si ' l i m; n 111 
ИоНан UIKÍ Honi) 

: ^ ^ ^ ' ^ 

trákcdiifk makmiliajló állatok tnlajdiiüjojri kc'i'dcseibcíi. 
\ 'alcntiniamia éa \'alen.s ri'nnai császárok .4ti4-lien az egyik 
íofrlalkozáKát [elliagy») ргкиск (.•licndclik, ho^ry inühelyét 
állataival, rabszolgáival ów malmaival adja át ntódai i iak. '" 
I'()ni[i(.'ji ófí Ostia siitíid«Mbfn állatmaliTutk diilir'>znak. ame
lyek l'liniiiM Hzerint i.e, ITI-től küzdve Rómában ia eltei'-
j i 'd tükJ ' Kzeki'öl a malmokról «zánioK ábrázolás m a r a d t 
fenn. amt'lyek kíiziil i.c. az I. sz. Iiól l íurysakts római sü tő
mester sírümiókt't díazítö reliefek a légi sin cr teb bek (17. 
ábi'a). A rómaiaknál - de még a iiép\'áiulorlás idejön más 
fiirói)ai népeknél is — a «zamarat liasziiálják malomhaj-
tásra , |il. a germánokná! az i.e. IV. .sz.ban. Kz idöli'il már 
lóvontatásii malmokat is említenek. Galliában AnsuiULis a 
pennán ln'xlítás idejétől (i.e. 3Iíl — 3il5-ből) lóval ha j to t t 
Tiialnmrnl íi ' . '- Ey.vk a malmok tiilajdoiiképjien a római és 
ostiai. ill<'t\'e bozzájnk ba.sonlii cgyszeiű. á t té te l nélkül 
liajtoii őrlőkövek. Tiüibnyii'e ii^yanczí-kct emberi erővel is 
haj tot ták. Állati erővel működő maimaink legelterjedtebb 
tíl)n.sa a lóval vonta to t t , járókerekes tJzárazmalom. Kz a 
malom bár később alaknl ki. mint a taposó kerek ékkel haj
tott makim mechanizmus, mégis lői'gássik-váltciztatás nélkül 
alkalmaz energial 'ehevő- és fiirgássebií.sség-növelő szerkeze
te i . Л immkameehanizmns hajtására ha.sznált. lóval (ösz
vérrel. ritkábl)an ökörrel) x imtatot t jái4')k('rék vízszintes 
síkban forog. .Л Hl —14 m á tmérőjű járókerék küllői közé 
fogott állat vonóerejét a jáiv'ikcrék továbbít ja a sebesség-
l'okozó át té te l á t ján a mmdíavégzfí berendezésnek. A hasz
nosí tható energia nagysága a vonóerőtől és a járókerék á t 
mérőjétől, illetve a kerék tengelye és a vonóerő vektora (be
lógás helye) között i távolságtól függ. Ha a járókerék tenge
lyétől lí,' távolságra P,. vonóerő hat , akkor a munka-
meehanizmns haj tására á t a d o t t erő nagysága {P)'. 

R ' 
Kbből kövelkiwöen a haj tot t tengelyre á t ado t t foi'gató-
nvomalék (.1/) a si'n'lódáw okozta veszte.ségek figyelmen kf-

P=-

liairvá-sa mellet t : 

Vizsgálatunk esetében a v<inóerőt 
akkoi- a tentrelvnvomaték; 

( Л ) , ha l-nek v<-ttiik. 
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lo ji |2m 
18. ábra 
Jérgánj'os sKárazmalom 
enpruiiiliasznositásiL 

.1/ = ^/^,.. 

Ebből látszik, hogy a bei'ogás helye és a tengely közötti 
távolság növelésével egyenes aránvl)ívn níivekHzik az erfi 
hatásfoka. (18. ábra.) 

Emberi és állati erővel malmok a legkülönbözőbb ipar
ágakban épültek. Tudunk lisztelÖ, kendertörő, olajütö, 
heregubófejtő, káíiahántoló szárazmalomníl. 7>e egyaránt 
használták a járókereket a bányaiparhan, sőt a mezőgaz
daság gépesítése kezdetén is alkalmazták gépek hajtására.'^ 

A taposómalmok sajátos típusát ké|»ezik a ferde síkban 
forgó, taposótárcsás tipróraalmok. Böckler Theatrum ma-
chinarum novum-a (1661.) és Agricola (1556.) szerint arra 
lehet következtetni, hogy előbb ezek is emberi erővel mű
ködtek. Ezeket leginkább lóval tiportatták, már Böckler 
is írja: „vigyázni kell, hogy a lovat úgy állítsák, hogyannak 
hátsó lábai a gerendelyen túl legyenek, liogy így a kerék 
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19. ábra. Tiprónialom 
energiiihasznositásfi. 
A függőlege.s Pt eröhöl 
a korong síkjában hntó 
Ph erö P„ komponense képe/. 
fo rgiit6n у о maf î k ot 
n tengelyre 

20. ábra 
Tiprómalom mets/.etfl 

és hajtószfirkexete 

hajtása annálkényelmesebb legyen. "A ,,lómalmok" (tipró-
raalmok) a középkori váro.sokban nagy szei'epet játszottak. 
Rothenburg ob der Tauber malmáról jegyezték fel: ,,1516-
ban a lómalmot az örlö területen építették ót járat tal . . . 
ennek a malomnak háború idején amikor nem volt víz.. . . 
mindig kitűnő hasznát vették különösen 1645-ben amikor 
minden malmot elfoglaltak".'•* MáraXVI. sz.-ban ismere
tes Nemetí>razágban a lóval tipró, kerékkel dolgozó gabona
malom. Egykorú rajzról ítélve elvileg azonos a XV'III. sz.-
ban használt tiprómalmok 1е1ганал"а|. Máshol Ökröt és bi
valyt alkalmaztak a malom hajtására.'^ A ti]irókerék ener-
giahasznosításának elvi rendszere eltéi- a taposókerekekétöl 
és a járganyos hajtástól, ahol a hajtóerő ii'ánya szöget zár 
be a forgássíkkal (19. ábra). Ebből következik, hogy annak 
csak bizonyos hányadát képes hasznosítani. A vízszintessel 
]»1. 2rj°-os szöget bezáró tipró kerékről, amelynek átmérője 
Й,П m és a keréken 5(iO kg mozog, a tengelyre ható forgató-
nvomatek: 

Pa=P sin 20°, 
P« = 5(K)-{),292, 

tehát az 500 kg-ból hasznosítható 500-0,292=146.0 kg. 
Ennek forgatónyomatéka, ha a kar 3,5 ra, 

' Л/=146-3,5 = 511 [mkp]. 
Л tijtrókerék két fő részből áll: gyámokkal alátámaeztott 
küllőzetre épített, kap!»szkodólécekkel ellátott járófelü
letből és a küllők végén nyugvó fogazott perecből. Ez adja 
át a forgást egy vele kapcsolódó tengely orsókerekének 
(20. ábra). 
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TAPOSÓMALOM 

А szárazmalmok egyik legősibb típusa a taposókerékkel 
működő, emberi erőt haeznoaitó tajiosómalom. Alkalmazá
sának kezdete ismeretlen; csak igen későn, a XV'. sz.-ban 
ír róla Verantiua Faustus (említett művében). Mivel azon
ban a taposókei'ék teelinikai alkalmazása már az ókorban 
elterjedt, valószínű, hogy mint energiaforrást a malom-
meo kan izmusok hajtására is használták. 

Hazánkban még 1858-ig, Hódmezővásárhelyen a Kinizsi 
u. 20. sz. alatt működött Vörös Dániel taposómalma. A mal
mot Kiss Lajos leírásából ismerjük. *̂ Ezenkívül л malom 
modelljét a város múzeumában őrzik. A modell alapján 
mutatjuk be rekonstruált elvi-szerkezeti rajzát (21. ábra). 
Bár a modell elemeinek méretaránya valószínűtlennek 
tűnik, mégis liozzá vető leges képet nyújt a vásárhelyi tapo
sómalomról. A leírásból és a modtsUről látszik, hogy a ma
lomépület két részből állt: a hajtószerkezetet — taposó-
hengcrt — macába foglaló tapasóházból és a malomházból. 
Az épület favázas, nyújtott téglalap alaprajzú, nvereg-
tetővei fedett. A tető középső harmada a malomház felett 
kiemelkedett a taposóház gerincmaga.ssága fölé. A kiemel
kedő |)adlástérben helyezték el az őrlőkövet. 

A malomház favázas szerkezetű volt. Kitoltőfala nád
pallóból (iiádtutajból) készült, mindkét oldalon vastag 
tapasztassál. 

A taposóházban vízszintea tengelyen 6 —7 m átmérőjű, 
7 —8 m széles henger forgott. A hengert keresztküUök tar
tották. Belső felületét lépcsősen alakították ki. Ezen tajjo-
sott négy-öt erős ember. A henger a lépcsőkön felfelé járó 
emberek súlya alatt elfordult, és a tengelyvégre erősített 
fogaakerékátviteli szerkezet segítaégével hajtotta az őrlő
kövek függőleges tengelyét. Az energiaátvivő szerkezet és 
az őrlőkőrendszer azonos volt a kézi hajtású közlőműves 
malmoknál bemutatott megoldásokkal. 

A taposóhengert három-hat ember forgatta. Négy-öt 
erős, nagy ember 1 óra alatt 1,5 véka (vidékenként változó 
gabonamérték; 1 véka 12—25 liter) búzát őrölt meg. így is 
csak többszöri felöntéssel tudták finomra örülni, mert az 
összeszoruló kövek súrlódása olyan nagy volt, hogy két-
három ember súlya nem tudta legyőzni. 
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21. (ibríi. TaposóiTidlom 
rekonstrukuiÓH i-íij/.n 

A kerék taposása fárasztó, kimerítő munka. Taposás köz
ben pihenni, ,,szuszogni" kell; innen kapta nevét: szuszi
malom. 1904-ben rendeletet hoztak betiltására, mert 
,, agyon cm esz tette a malomtipró emberek erőit és testét". 
A hódmezövásárliolyi taposómalommal megszűnt hazánk
ban az emberi erő alkalmazása malmok hajtására. 

T I P 11Ó M A b О M 

Ez a malomtípus is eltűnt a századforduló táján. Még a 
XX. sz. elején Varsányban (Veszprém m.) dolgozott egy 
tiprómalom (22.ábra).Ezenkívül tudunka — már említett — 
kecskeméti tiprómalomról.'' A tiprómalom elv! rekonstruk
ciós i-ajzát a leírások és vonatkozó adatok felhasználásával 
szerkesztettük meg (23. ábra). A varsányi tiprómalom két, 
egymásra merőleges hossztengelyi^, téglalap alakú, nyereg
tetős épületből állt. Л magasabb, nyitott oldalú favázas 
épületrészben (tiprórészben) építették be a tiprókereket, a 
tiprókorongot. A kerék a vízszintessel mintegy 20 —25''-ot 
bezáró ferde síkban forgott. J,cgmélyebb peremrésze a 
tipróház padlószintjével azonos szinten állt. Felületét radi
kálisan elhelyezett csúszásgátló lécezéssel látták el, és szal
mával kevert földdel v a ^ nedves homokkal terítették. 
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'22. áhrii 
T iprómi i lom jiii'ókoi-oiigjii 
(\'iLrK!lnv. \'f'.4>'.prí^m m. . 
I'IIO. 
Kold! N'ójmij/.i Mij/.'4im 
lli'U:ili\'1i'll-M| 

2:Í. úhni 
Ti}ii-i)miiloni 
i'iij/.;i 

i-i'lionsi i-\il;rii')s 
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А tiprószín favázas nyitott oldalfallal, kötőgerendás 
szaruzatra nádtetővel épült. A malomház csak a tipróház 
felöli oldalán nyitott, liárom oldalról vályogból falazott, 
nyeregtetős épület. Itt foglalt helyet a forgásátvivö szerke
zet és a malomkő. A malom szerkezete azonos a közlőműves 
kézi őrlőmalmokéval, csak lényegesen nagyobb. 

J A В G Á N Y О S M A L О M 

Az állati vonóerőt liasznosító szárazmalmot már a közép
kor derekán ismerik Magyarországon. írott emlékeink 
ugyancsak a XV. sz.-ból említik; közöttük Pozsony város 
adókönyve, ahol 1434-ből lóval hajtott szárazmalom után 
líivetett adóról találunk bejegyzést. *̂ 1449-ből pedig Páz-
máron működő szárazmalomra hivatkozik egyik ínjtt em
lékünk.'" A XVI. sz. közepén Tinódi Lantas Sebestyén 
írja ,,Az két száraz malmot főttig elronta". Ugyanebből a 
századból ökörrel hajtott malmot is említenek okleveleink. 
Dfibreeenben (1556-ban) a vároHi tanács feljegyzésében ol
vasható ,,ut molan aridam quam dominus judex Stephanus 
Kalmár in vico Bodogfalvaerecxit".'" 

Okleveleinkben azonban a szárazmalmok körül sok a 
bÍ7,onytalanság. A feljegyzésekből nem minden esetben de
rül ki, hogy az említett malmok kézi köziőmfives száraz
malmok vagy állati erővel vontatott járgányos szárazmal
mok voltak-e.^' 

A XV. és XVI. sz.'ban sok szárazmalom lehetett Ma
gyarországon. 15i)7-ben kelt jegyzőkönyv szerint Kecske
méten 16 szárazmalom-molnárra vetnek ki bírságot sza
bálytalan mérték használata miatt.- ' 1640-bcn, a debre
ceni nagy tűzvésí: alkalmával 17 szárazmalom pusztul el.^^ 
Valószínű. Iiogy ezek az adatok a városban levő malmok
nak csak egy részét érintik; ennél jóval több lehetett mind
két városban. Evlia Cselebi leírása szerint Budán (lÖ63-ban) 
150 ló- és ökörvon tatás 11 szárazmalom működik.-^ Megbíz
hatóbb adat az 1715-ös debreceni összeírás, amely szerint 
Debrecenben 48 szárazmalmot tartanak nyilván.-^ 

Vízben szegény vidékeken és a végvárakban előszeretet
tel építik, mert a várakban, erődített településekben levő 
vízimalmok az ellenség által elzárt hajtóvíz hiányában 
gyakran használhatatlanná válnak. így a XVI. és XVII. 
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24. аЪги 
S хагаита lmok 
Kecskeméten 
а XIX. sz. elején 

sz.-ban, többek közöt t a dunai л-ízimalmokon kivül, a ko
máromi vá rban levő szárazmalmok látják el a ka tona
ságot.-^ 

A X J X . sz. összeírása szerint a szárazmalmok számának 
csökkenése szembetűnő. 1863-ban 7066 szárazmalom volt 
Magyarország terüle tén; 1883-ben már (ísak 3197, csaknem 
fele a húsz évvel előbbinek, kÖzcl ugyanennyi idővel később 
1906-ban 619 szárazmalmot tün te tnek fel s tat iszt ikai ada
ta ink.- ' Részletesebb adatok szerint Kecskeméten a X-IX. 
az. elején 81, Szegeden (1806-ban és 1807-bcn) 17 száraz
malom után adóznak.-^ Makón (1824-ben) készült térkép 
54 szárazmalmot t ü n t e t fel. Szarvason (1822-ben) 13, Oros
házán a század közepén 33, Hajdúljöszörményben 95 szá
razmalom működik (24. ábra) . 195()-ben még Vámosoro-
sziban dolgozott egy, de a tarpai szárazmalommal együt t 
már csak a malomház van meg; Mekényesen áll még egy 
elhanyagolt olajütő szárazmalom és Nagykőrösön a Kecs
keméti u. 42/a sz. a l a t t egyik szárazmalom malomháza. 
Ezenkívül a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum őriz néhány 
szerkezeti elemet a csólvoepálosi szárazmalomból. Csupán 
Szarvason m a r a d t meg napjainkig működőképes állapot-
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25. ábra 
JárÓH/.ín és mnlomiiá/, 

leggyiikrabban ulkíilmítKott 
kapcsobiliii 

(í járÓHzín, Ь malomház 



2(>. áhri i , A szarvíisi 
TonkiL-fí-Ie S7,ánizmiilom 
beépítíisi vá; t la ta 

ban egy múlt század második felében épült lisztelö-koles-
hántoló szárazmalom. 

A szárazmalmok a városon belül vagy a városon kívül 
közvetlenül a település körül épülnek. Kecskeméten teljes 
utcát képeznek a XIX. sz. közepén. A malomházak anya
guknál fogva tűzveszélyesek. A zsúp-, nád- és szalmatetök 
könnyen tüzet fognak, és veszélyeztetik a városi lakóháza
kat, Kecskeméten rendelkezés tiltja a nnílt század közepén 
a szárazmalmok építését a város belterületén. I(i27-ben a 
kassai szárazmalmok szalmatetejének javítását rendelik 
el, mert beázik és csúfítják a várost.-* 

A szárazmalom rendsaerint két részből áll: energiafel-
vevö járószínből (malomalj, keringó'sátor) és mak)mházból. 
A kör vagy sokszög alakú járószínhez egy-két, ritkább eset
ben három malomház csatlakozik. Ismeretesek külön járó
szín nélkül épült szárazmalmok is (25. ábra). Ezeknél az 
energiafelvevő szerkezet a malomházban helyezkedik el. 
Ilyen olajütö szárazmakwn működött még 1961-ben a 
Baranya megyei Mekcnycsen és a Veszprém megyei Szent-
jakabfán. 

A Járászínes szárazmalmoknál a 10—12 fa-, kő- vagy 
téglaoszlopoki'a helyezett, szalmával, náddal, esetleg zsin
dellyel, ritkábban <:sercppel borított sátortetővel fedett 
szín képezi a malomépítmény tömegét. A járószínhez viszo
nyítva a malomház lényegesen kisebb. Ezzel szemben a 
közös térben elhelyezett energiafel vevő és munkagép össze
vont épülettömege — malomháza — jóval nagyobb. 

A járószínes szárazmalmok közül először a szarvasi 
Топка Sándor-féle (Szarvas H., Б е т József utca 26. sz.) 
malmot mutatjuk be (26. ábra). A malmot cseh mester
emberek építik 1836-bari. A századfordulóig búzát, kukori
cát, árpát őrölnek benne; li)12-ig кöleshántolást és here-
gubófejtést vállal; 1962-ig köles hántol ássál foglalkozik, a 
tulajdonos haláláig. 

Az Országos Műemléki Felügyelőség a malmot műem
lékké nyilvánította. Részletes felmérésére 196((-ban került 
sor. Korábban készült felvétel alapján Nagv Cvula ismer
teti a Néprajzi Ért«sítö 1956, XXXVIII. évf.-ban,-''" 

A malom járószínje 9 szabadonállo és 2 malomházhoz 
csatlakozó téglapilléren nyugszik. A pillérek 255 — 265 
cm távolságra helyezkednek el egymástól. Belső érintö-
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körük átmérője 14,3 га. Felső, vízszinteBen kiképzett váll-
részükön nyugszik a tetőszerkezetet tartó 10x21 cm szel
vényméretű, fenyögerendából horgos illesztöf.'sapo lássál ösz-
szeállítotL koszorúgerendázat. Erre az ácska]>csokkal meg
erősített körbefutó koftzorúgerendára fekszenek fel a pillé
rek fölött ellielyezkedö főszarufák. A fedélszék 12 db 
21X 21 cm szelvényű fÖBzarutiól (élszaruk) és a főszarufához 
csatlakozó 20 db 12x12 cm szelvényű mellékszarufából áll. 
A mellékszarufák a pilléreket áthidaló talpgerendákra tá-
raa.4zküdiiak fel, A fŐszaruzatot a tetőtér felső harmadában 
csillaggerendázat (csillagház) fogja össze (27. ábra). A csil
lagház középpontjában álló tölgyfa gerenda felső végéhez 
kapcsolódnak a főszaruk. A tölgyfa gerenda — huszárge-
reuda — tetőn kinyúló részét dísze-sen, lándzsahegyfor
mára faragták. 

Közvetlenül a csillagház felett csatlakoznak a főszaruk-
hoz a mellékszaruk lapolt illesztéssel, kovácsszeges kötéssel. 
Valamennyi egymás mellett levő mellékszarufa párhuzamos 
egymással. A szarufák alsó vége a koszorú- és a hídgeren
dákra támaszkodik fel, és túlnyúló végük képezi ая ereszt. 
A tető 12 szögű gúla, amelynek élét a főszaruk képezik, A 
főszaruk közötti felület sík. A héjazat zsindelyből készült. 
Ma már csak a tető felső részén és az élszaruk felett van 
zsindely, a közöttük levő sík felületeket hornyolt csei-éji 
fedi (28. ábra). 

A tetőt tartó pillérek között 120 em magas léckerítés 
határolja a járószínt. A szín déli oldalán három pillér köze 
szabadon msu'adt, aho! a vontatólovakkal bejárnak. Ezzel 
a bejárattal szemben még egy kis kapu maradt szabadon. 
A Rzínbeo helyezkedik el a járókerék (bálvány, keringő, 
tengely, nagykerék tengely) tölgyfából faragott 4,80 m 
hosszú, mindkét végén acélcsapban végződő tengelye, alul 
cölöpökhöz rögzített talpon (bálványtalp), felső része pedig 
járomgerendák között kialakított csapházban forog. Alsó 
részén, ahol 12 db 6.32 m hosszú, 10X12 cm keresztszel
vényű küllők kapcsolódnak hozzá, valamint a tengely felső 
részén 47 cm, máshol 30 cm átmérőjű. A küllők végeire 
támaszkodik a járókerék talpa (kerlngőtalp). Innen — a 
küllők végétől a tengely felé mérve 70 cm-re — vasesavar-
ral rögzített, 10x12 cm keresztmetszetű fenyőfa függesztő-
karok kapcsolódnak a küllőkhöz. Ezek tartják a nehéz 
talpat. A küllők cs a karfák csatlakozásánál a tengelyben 
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27. Alim 
.IíirÓ4/íii i'MÍIlagfítir<'nilá/iitji 
FI köt'Sfii'rpjulíikkíil 
l'S Ч IlPIgyliCri'k tPllg''lyi''Vcl. 
TdiikJi-fr-lc Nwirii/.mjilom 
(.S/.iirvíis, Bi'ki'.s m.) 

2K. ЛЬт 
A jíiiV)K/Tn-k'4r'ngci si'ilor 
'••in n in loml iá / гчпМлко/.аки 

lellépő cKiwiwónvimiatrk reiiesztö liatiisát csavarnil те<г-
sznrí tott vaspántok [.4zarvii.s]iáiit(>k] jíátdlják. 

A járókerék ta lpá t 12 <lb П ) х 1 ' fin-es tiilgyfáiiál fara-
gíitt ívdarabdk alkotják. A talpolemek a küllők fcbt t 
illeszkednek, közel УГ) cm IKISSZI'I .szalagvaH (ráfvas) gyámo-
litással. amit liárom 8 mm átméi'i'ijíí c-Havar fog össze. A tai-
])ak akere.sztfák (kiillök) végeire t ámaszkodnak ; illesztésük 
mindiff a keresztfák végeire esik. A ferde lajjolásaal illesz
te t t tal]iak alat t !I5 em liosszi'i, talpszélességn bevágás.sal 
illesztett aláti't kerül. .Л talpat 1 — ! faszög rögzi'ti az alá
té thez. Kzenkíviil a ta lpak alsú-felső lapján кihegyezett és 
áeska|3oésszerűen a ta lpakba vert szálvas <satlakozili há
rom (-savarröírzitéssei. 

A tal])ak végei ere<letileg — így más malmokban, pl. a 
vánioKoroHzi szárazmalomban is — egymásra helyezkedtek. 
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Ezáltal а fíjgak nem azonos síkban forogtak. A ferde fog
sorok az orsó csöveit nem egy helyen érték — ennek követ
keztében megnövekedett a kopási felület — így tovább tar
tottak a csövek. 

A jái-ókerék átmérője a fogak külső érintökörén mérve 
13,20 m. Kerületén a forgássíkban radiálisán 4'20 db 8 cm 
kiülésű, egyenként 28 cm hosszú akácfából készült fog he
lyezkedik el. A fogak között 5,5 cm távolság van. A talp
fából kiálló rész a fog feje, koptatórésze. A fogak szárai a 
talpon keresztülnyiilnak, és a talp belső érintőjénél egy-egy 
vasszöggel rögzítettek. A radiális fogazaton kívül még álló-
fogazatú járókerekek is épültek. Különösen Nyugat-Euró
pában terjedt el ez a rendszer. Ez esetben azonban a járó
kerék talpmagassága a padlószinttől 1,20— 1,80 magasság
ban helyezkedik el, mert a. vonóállat a kerék alatt körbe
járva húzza a kereket. A járókerék fogazata az alkalmazott 
áttételrendszertől is függött. Ott, ahol a munkaeszköz for
gássíkja megegyezett az áttétel és a járókerék forgássíkjá
val, a radiális fogazatot építették. Ahol pedig az áttétel 
forgássík-változással járt, a kerék forgássíkjára merőleges 
fogazatot alkalmaztat. 

Radiális fogazat esetén — így a szarvasi szárazmalom
nál — a keréktalp a padlószinttől l,(lü m mageisságban he
lyezkedik el. A járókerék tengelye alul két 150 cm és két 
160cm hosszú, 12x17 cm keresztmetszetű gerendábólösz-
szerótt, rámára fektetett hídgerendán (bálványtalp) áll. A 
hídgerendát tölgyfából faragták. Közepébe 12x12x9 cra 
kovácsoltvas i>erselyt vésttik, amelyben féltojás nagyságú 
csapágypersely ben, közel félgömb alakú bemélyedésben, 
acélcsapon forog a tengely. A jjerselylap alá homokot vagy 
salakot tesznek, és vasékkel szorítják a hídgerenda vája
tába. A perselyt két darabból, csavarral összefogott desz
kalappal (porvedovel) fedik le. A hídgerendát mindkét 
végén — ahol a rámára felfekszik — két-két ék támasztja 
alá. Ezzel állítják a járókerék síkjának magasságát, 

A tengely felső (!sapja a járomgerendák közé fogott kap
csológerendába illesztett perselyben forog. A járomgeren-
dázat fiókszarufa vasta^ágú, és egymástól 8 cm-re fekvő 
párhuzamos gerendapárból áll. végeikkel egy-egy főszaru-
fához illeszkednek. Középen — a kihajlás megakadályo
zására — merőleges gerendapár rögzíti másik két föszaru-
hoz. A járomgerenda süllyedését — függőleges irányú állí-
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29. á b m 
А nugykpiv'k tengpl_vc^n<^tl 
alsó vós/e (S /urvas , 
Tonkii-féle s/uniznaii lom) 

tását — pedig a csillagházhoz kapcsolt vasesavarfüggesz-
téssel egyenlítik ki. A járomgerendák között csavartenge
lyen elfordít hatóan lielyezkedik el a kapcsológerenda. En
nek megemelésével a járókerék tengelye félrebillenthető, 
i'igy, hogy a kerék talpa egyik oldalon a padlózatot érinti, 
másik oldalon mintegy 170 cm-re emelkedik fel. így tud
ják a vonóállatot a kiillők közé vezetni. A kapcsológerenda 
a csigaház egyik gerendájába vésett csigán átvetett vékony 
kötél segítségével kezelhető. A kötél vége a keringő bejá
ratánál a koszorúfába erősített karikához van kötve. 

A bálvány felső részét is a süllyedésnek megfelelően lehet 
állítani. A sátor, valamint a bálvány egyenlőtlen süllye-
dé.se miatt, a ki- és bekapcsolás biztonsága érdekében, a 
vízszintes irányú beállítást páros ékekkel végzik. A süllye
désből adódó függőleges utánállításra a járom gerendától a 
csillagházig futó anyáscsavarral végződő felkötővas szolgál. 
L'gvanezt segíti elő a bálvány alatt levő ékekkel emelhető 
viigv síi 11 veszthető talpgerenda is (29. ábra). 

A talpfák küilüi közé fogták a vonóállatot. Egyik küllőre 
villás ágú vonófát erő.sítettek. Az ágak végén levő hámfá
hoz fogják a lovakat. A kcttí'is huzatófa mögötti küllő
közben helyezkedik el az egyes huzatófa egy hámfával, a 
harmadik ló befogására. 

A járókerék rendszerint az óra járásával ellenkezőleg 
forog. Átlagos fordulati sebessége 2 ford/perc. Egy pár ló
val 3 óra hosszáig húzatnak, másfél óra húzás után néhány 
perces pihenővel. 

A malomliáz szénporos téglából épült, tapasztott fala
zattal, sátortetővel. Eredetileg két járószín tartozott hozzá. 
A malomház is nagyobb volt, és két egymáshoz kapcsolódó 
malomház között raktár állott. A malomház két végéhez 
csatlakozott egy-egy járószín. Később az egyik járószínt 
lebontották, ezt követően pedig a hozzátartozó malomhá
zat és a hozzátartozó raktárát bontották le, és a meglevő 
malomházat is megrövidítették. 

A malomház tetőszerkezetét 7 pár, egymástól 1,00 ra 
távolságra elhelyezett szarufa tartja. A belső tér egy része 
padlásolt. 

A malomházban bonyolódik a technológiai folyamat. Itt 
helyezkedik el a kőpadon az őrlő és hántoló munkagép, 
A kőjiadot akácfából és tölgyfából faragott 160 cm ma
gas, 2 0 - 2 5 cm-es oszlop tartja. Az oszloppárokat híd-
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•ли. ii\,v:,. Járóri/.iii 
iiijiloniliiii'. rdoli 11 K/.e 
u nugykfri 'kkpl 
i'.4 H/. ог.чбккл! 
(Swirviis. Toiikii-fi4c 
v/i'irii/.iiiiilom) 

gerendák fogják fjasze. Jízek ta r t ják az 5,65 X 1,50 m-es vas-
tiig tölgyfa deszkából ró t t k6|>atlot. A kőpad szintje 1,2(1 m 
magasan ált a |)adlószint felett. Elején fenyőfából készült 
59 cm magas korlát van. A kö])ad alja elöl hedeszkázott , a 
járcSszíii felöli oldala ny i to t t . 

A kö])adon lielyezkedik el a káaahántoló- és a darálókő. 
Alattuk a járókerékhez ka])osolódó orsók (3(1. ábra) . A 
járókei'ék radiális fogazata a köleshántolóko függőleges 
forgástengelyű nagyorsójába illeszkedik. A niigyorsó két 
szilfából faragott , 60 cm átmérfíjij, 4 cm vastag kon>ngból 
ca a konmgoít szélére Illeszkedő 10 db , egyenként 52 cm 
hosszú, 4 cm átmérőjíí somfából faragott csőből áll (erre 
somfát használtak, mer t az kemény és s imára kopik, a 
súrlódása kisebb). A csövek távolsága megegyezik a járó
kerék fogközeivel. Az or.só felső T(i cm átmérőjű részében 
32 db akácfából készült fogat helyeztek el. A fogak radiáli
sán. G cm-re állnak ki a talpból . A két korongot H db négy
szög keresztmetszetű hosszú szárú anyás vascsavar fogja 
Össze. Mindkét korongot melegen ráhúzo t t vasahrnncs szo
rítja össze a repedés és a csövek kihullásának meggátlására. 

A iiagyorsó korongjait faékek rögzítik a 140 cm hosszú, 
felső végén 5 X 5 . alsó végén 4 X 4 cm-ea kovácsoltvas ten-
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gelyhez (szálvaehoz). A tengely alsó vége 140 cm hoBszú, 
18x25 cm keresztmetszetű tölgyfából faragott, talpge
rendába rögzített perselyben forog. A perselyt - mint a 
járókerék tengelyénél — itt is porvédő takarja. A tal|)ge-
renda végei egy-egy 45 cm magas segédoszloj» kengyelébe 
illeszkednek, ezáltal magassága és oldalozó helyzete ékek
kel szabályozható. 

A nagyorsó fogai a kisoraó csöveibe kapcsolódnak. A kis-
orsü a hántolókő tengelyére (szálvasára) van rögzítve. A 
szálvas méretei hasonlóak a n agy orsóé hoz; hossza 115 cm, 
felső része 5X5, alsó része 4X4 cm-es kovácsoltvas. A kls-
orsó korongjai 25 cm átmérőjű, 5 cm vastag kőrisfából ké
szültek. Közöttük 8 db somfából faragott. 33 cm hosszú 
csövekkel. A tengely alsó vége 120 cm hosszú, 20x18 cm 
szelvényű tölgyfából bárdolt, hídgerendába rögzített per
selyben forog. A liídgerenda egyik vége a köpadtartf» osz
lopba mozgatható csapolássa! illeszkedik. A csap alatt 
emelőékek vannak. Másik vége keresztgerendán fekszik. A 
keresztgerenda egyik vége 1,00 m magas segédoszlop ken
gyelében mozog. Alatta ékek vannak. Másik végét egy füg
gés z tők onzol hoz kapcsolódó 26 cm hasszú szárnyas facsavar 
tartja. Ennek segítségével lehet a követ állítani (emelni). 

A kisorsó tengelye keresztülhalad a vitorladobon. A dob 
átmérője 96 cm, magassága 26 cm. Benne a szálvashoz 
csavarral rögzített két, egymásra merőleges, 46X21 cm 
nyárfadeszkából összeállított vitorla. 

A vitorladob felett helyezkedik el a négy ékkel rögzített 
padkő. A padkő használt örlököhől készült, közepén a kő-
lyukba 18 cm átmérőjű — két csőtéglához hasonló — a fara
gott szilfából készült csapágyat (tőkét) helyeztek. Kbben fo
rog a szálvas hengeres nyakrésze. A szálvas nyakréazére 
olajozott kenderkócot csavarnak, amit a tőkéhez csavaro
zott két fémtárcsával szorítanak le, hogy a por ne hulljon 
a csapágyba. 

A padköre építették a kőalját. A kőaljat állati szőrrel 
kevert agyagból készítik, három egymásra hordott réteg
ből. Felszíne a közepe felé tányérszerűen kiképzett. 

A kőalj felett a szálvasra nehezedik a felső Forgókő; át
mérője 98 cm, vastagsága középen 8 cm, súlya kb. 115 — 120 
kg. A kő közepén 20 cm átmérőjű lyuk helyezkedik el a 
keresztvas számára, amely a szálvas fejszeru kiképzéséhez 
illeszkedik. 
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А forgókÖ alsó felületén középről kiindulva bevágások 
futnak a kő széléig a kövek közé kerülÖ mag sodrására és 
a levegő vezetésére, valamint a kő kötésére. 

A kőalj felülete és a forgókő forgássíkja párhuzamos. A 
foi-gókö forgássíkjának a szálvasra merőiegesen kell állnia, 
hogy a kö emelésével a két kö közötti távolság minden fel
színi pont közótt azonos legyen (a beállítás technológiáját 
Id. Nagy Gy.: Utolsó működő szárazmalom c. idézett 
munkájában). 

A köveket fenyőfából készült 112 cm átmérőjű dob (ké
reg) fogja körül. A dongákból álló kérget két vasabronts 
fogja össze. A kéreg tetején garattartó keresztfán helyez
kedik el a garat, alatta az adagoló kisgarat, amelyet a kő
pad elejére futó zsinórral lehet szabályozni (31. ábra). 

A kőpad másik munkagépe a lisztelő- vagy daráskő. 
Mint a hántolókőnél. itt is az energiát a nagykeréktől orsó 
veszi át. Csakhogy a daráskő orsója közvetlenül kaiicsoló-
dik a nagykerék he z. Az orsó tengelye 5X5 cm négyszög 
keresztmetszetű ktívácsolt vas. Erre rögzítik merevítöékek 
-segítségével a két 42 cm átmérőjű, 5 cm vastagságú koron
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gok közé fogott 11 db 45 cm hosszú, 4 cm átmérőjű, somfá
ból faragott csövekből álló orsót. A csövek közül három 
kiemelhető. Kzáltal megszüntethetÖk a nagykerék fogai, és 
az orsók csövei közötti illeszkedés nélkül siklanak át a kis-
orsó csövek nélküli részén. Az orsó tengelye 175 cm hosszú, 
20x30 cm keresztmetszetű, tölgyfából faragott hídgeren
dába vésett jierselyben forog — a hántolóköhöz hasonlóan 
— porvédő deszkaborítással ellátott perselyben. A hídge
rendaegyik vége emelöcsavarral emelhető. Ezzel szabályoz
zák a kövek közötti távolságot, vagyis az őrlemény finom-
ííágát. Minél nagyobb a kövek közötti távolság, annál dur
vább az őrlemény. A szálvas vízszintes szabályozását pedig 
ékekkel végzik. 

A kőpadon két szorítógerenda közé ékelt kő — a padkő — 
fölött forog a felső (darás) kő. A szorítógerendák és a padkő 
közét csiriaes kenderkóccal tömítik, ékekkel rögzítik. A 
l>adkő közepén a szálvas csapágya helyezkedik el a hántoló-
kőnéi ismertetett megoldással. A szálvasra erősítve, a pad
kő tányérszerű mélyedésében forgó, S-alakú két kotróvilla 
forog az őrölni való továbbítására. 

A darálókő 102 cm átmérőjii, 1(> cm vastag, középen 
20 cm átmérőjű furattal. A felsÖ kö alsó síkjában 45 cm 
hosszú, 16 cm széles és 3 cm vastag keresztvas illeszkedik. 
A keresztvas közvetlenül az orsó tengelyéhez kapcsolódik, 
így a tengely emelésével a felső követ is lehet emelni. A kő 
és a keresztvas közét olvasztott timsóval öntötték ki. A 
bántoiókőnél csirizes kenderkóctömítést basználtak, mert 
a gyorsabb forgás esetén fellépő dinamikus igénybevétel
nek a timsó nem felel meg, máshol ólommal öntötték ki. A 
dará-skövet kotrófüllel ellátott ráf fogja körül, amely for
gás közben a kő és a kéreg között összegyűlt darát a lefo
lyónyílásba kotorja. A padkő mellett 20X20 cm lefolyó
nyílás van. A kö fordulati sebessége 120 ford/pere. A kopárt 
kéreg fogja közre. A fenyőfából készült kéreg átmérője 
15 cm. magassága 27 cm. Rajta helyezkedik el a 14(1 cm 
hosszú, egymástól 54 cm távolságra levő párhuzamos ké
rész tgerendákkal összekötött garattartó. A garattartó ke
retébe mélyed a nsigygarat, amelynek alsó nyílása előtt 
iengörögzítéssei lóg a zsinórral szabályozható lejtésszögű 
kisgarat. A garattartó keresztfa egyik gerendájához csa
varozzák mozgatliató kötéssel a rázófát, amelyet a kölyuk 
bütyökkel ellátott ráfja forgás közben mozgat. A zúzófa a 
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kisgaratot tartja állandó vibrálás alatt, hogy a szemen 
őrölnivaló egyenletesen görögjön rajta keríwztül, az adago
lás egyenletes legyen. 

A szarva.si szárazmalmon kívül egyik legtaniilHágosalib 
fennmaradt cmlékanyagunk a vámosoroszi szárazmalom. 
(33. ábra). Mivel ennek mechanikai berendezései és é])ület-
szerkezeti mcífoldása csaknem teljesen azonos a szarvasi 
szárazmaloméval, leírásái'a nem tériink ki, de felmérési rajzát 
bemutatjuk, fgy mód nyiiík aira, bogy megismerjük két 
tájegység azonos malomtípu.sának kialakítását és a szerke
zeti részmegoldásokban rejlő egyező és eltérő sajátságokat. 
Az összehasonlítás révén szeml)ctűn(í az alföldi malomtípus 
és a kii vétkez ők ben ismertetésibe kerülő dunántúli .száraz
malom közötti különbség. 

A jártjszínes szárazmalmokon kívül épültek közös ener
gia-munkaterű malomházak is. Ezekben az energiafel
vevő szerkezet a malomházban helyezkedett el. Ilyen két 
olajütő szárazmalom működött .Mekényesen még a század 
negyvenes éveiben, Kgyik, a falu Loren nevű ré.szén levő, 
1946-Í2 működött; a másikat, a falu felső részén épült 
Schmiat-féle malmot, 1946-biin állították le. Kz a malom a 
falu 219. sz. telkén állt (:u. ábra). A telek körülépitett 
udvaros, az utca felől nyitott. A malom alacsony, a lakó-
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épületeknél jóval szélesebb, fehérre meszelt, alul kék szinűre 
festett lábazattal épült, vertfalú, nyeregtetős épület. 

A malomházban két 25X25 cm-ea, 15,8Ü m hosszú mes
tergerenda helyezkedik el, egymással párhuzamosan. Az 
egyiket — az építés után jóval később —, mivel erősen le
hajlott, faragott oszloppal alátámasztották. Az oszlopot 
díszítő szándékkal megfaragták. A falon és a mestergeren-

;Í4. ábra 
A mekfínyesi sKáraímalom 

felmérési rajv.ii 
(Bamnyit m. 

Felmérte: TilUii Ernő) 
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A то1{Гчпч>ч1 -i/i'ira/.niiilom 

(iákon 22 d b 2 í l x 2 0 cm-CK. egyciikcnt 20.74 m mcretfi fe
nyőből faragott fiókgerendák fck.szenek. A fíókgereiidák 
vegeibe illeszkednek a függesztett fedól.szcket kéjiczö szaru
fák. A héjazat oseré[iböl kóKziilt. 

A inaiomházban ;t nagykerék foglalja el a legnagvobb 
belyet. Tengelye rövidebb, mint a Járószíiies malmokban 
levné. .Л kerék ta lpa a tengely felső harmadában levő kar
iakra (küllőkre) támaíízkodik. Ké t .sorban 6 —(i. egyenként 
4,3ö m hoHKzi'i, 12X<í cm-es karfa lieiyezkedik el. A tengely 
alsó végétől 50 cm magíiaságban 12dli , 4,;i,5^4.5l) m hosszii, 
12XÖ cm-es ferde karfa nyúlik ki. A ferde karfák felwő 
vége a vízszintes karfákhoz illeszkedik. A nagykerék 12 db 
tölgyfából faragott talpból áll. A tal])akat egy-egy csavar
ral a karfákhoz rögzítették. A karfák végei a lá té t re támasz
kodnak, ami t 4 — 4 anyáscsavarral . 8—10 faszegget köt
nek össze. .Minden taljiívlien 34, a kerékbe ö.sszesen 4П8 
akácfából i'aragott, a nagykerék forgássíkjára merőleges, 
lefelé álló fog illeszkedik. A fogak 23 — ЗП cm hosszásági'iak, 
fejrészük 5 —7.Ö em hosszú és 3.3 cm széles (35. ábra) . 

A keréktengely (bálvány) alul vascsapban végződik, és 
lehorgonyzott ta lpgerendába illesztett csapágyban forog. 
Felső vége a mestergerendák lioz kaiK^solódó gerendapár 
közé fogott csapágyba illeszkedik. A felső csapágy a la t t , a 
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halványon, szíjtárcsa van. Ebben a nagykerékben nem a 
küllők közé fogják a lovat — a ló a nagykerék alatt jár —, 
mert annak forgássíkja a i)adlószint fölött köze! 2 m-re 
helyezkedik el. A háml'át a küllőkhöz csavai'ozott függőle
ges gerenda tartja. Két húzatóhely van, ahol a lovak 
liúznak, a tal|>akat alátámasztó ferde karfákat magasabbra 
ékelték a nagybáiványha. A nagykerék a zúzóhenger orsó
jához kapcsolódik. I t t a magok összezúzására henger szol
gált. A henger gerendavázra erősített, vaskeretbe ágyazott 
rézcsapágyakban forgott. A hengerek hossza 27 cm. Távol
ságukat egymástól vascaavarral szabályozták. A henger 
négy oszlopra helyezett hídgerendázaton nyugszik. Felette 
a tartógerendavázba csapolt vázon lielyezkedik el a garat. 
Alul pedig a hengert tartó oszlopok között az őrlemény 
összegyűjtésére szolgáló láda áll. 

A malomház technológiai sorrendben másik fontos be
rendezése a pörkölőkatlan. Vályogból és téglából épített 100 
cm hosszú, 95 cm széles és 75 cm magas, hosszirányban 
lejtő katlanon kör alakú, 70 cm átmérőjű vastepsi helyez
kedik el. A topsi közepe tányévszerűen mélyül, pereme 
9 cm; a katlan oldala felől 15 cm széles, 20 cm hosszú csur
gója van. Ezen kaparják ki a forró, megpörkölt anyagot. A 
pörkölődő magot a nagytengelyről hajtott keverő keverte. 
A tepsiben egy 95 cm-es, a függőleges vastengelyre erősí
tett, 65 cm-es ujjnyi vastag négyszögletes keresztmet
szetű keveröszárny forog. A ke verőszárnyat a nagyten-
gelvröl szíjhajtással forgatták. Mivel a keverő és a nagy
tengely között igen nagy távolság volt, a fiókgerendákra 
szíjtartó görgőket szereltek, s ezen futott a hajtóazíj. 

Harmadik lényeges berendezése ennek a szárazmalom
nak a prés. A prés vízszintes síkban mozgó, olló módjára 
nyíló gerendapár. A két, tölgyfából bárdolt 5(í X 45 cm ke
resztmetszetű, 6,13 m I10S.SZÚ szorítógerenda egyik végükkel 
a 3,25 m hosszú, 30X20 cm, tölgyfából készült talpgeren
dán fekszik. A súrlódás csökkentésére a talpgerenda köze
pére kis keresztmetszetű hajlított gömbfát szegeltek, ezen 
csúsznak a szorítógerendák. A talpgerendába 2 db 54, 
illetve 57 cm magas, 24x25 cm vastag cölöpöt ékeltek. A 
cölöpökhöz feszül préseléskor a szorítógerendák vége. A 
szorítógerendák kerék felöli végeit vaspánt szorítja össze, 
és a csavarral rögzített kampós tartóvassal a fiókgerendára 
fektetett kiváltóra függesztették. 
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А szorítókeréknek egymásra merőleges 2 pár kereszt-
küllője van. A küllők 2,10 m hosszúak, 10X10 cm vasta
gok. A küllőpárokat 16 — 18 cm-re helyezték el egymástól. 
A kerék talpa négy darabból áll. A talpakban 20 fog; egyik 
oldalon 10, másik oldalon szintén 10 kajjaszkodó fogantyú. 
A kerék tengelye csavaros, a tal]) földbe süllyesztett. 

A szárazmalmok leginkább őrlő- lisztelőmalmok voltak. 
Ezenkívül építettek hántoló- és mángorló-, valamint törö-
malmokat is. Járókerekes szárazmalmokat építettek Őr
lésre (lisztelő), hántolásra (köleshántoló}, gubótörésre (here-
giibótörő), olajütésre (magtörő), kender törésre. Ennek 
megfelelően körendszerrel és kalapácsokkal működő szá
razmalmok léteztek, őrlésre — hántolásra forgó-kőrend-
szerrel működő; olajütésre, kendertörésre kalapácsos mal
mokat építettek. Gubótörésre mindkét típust alkalmazták, 
A kalapácsos rendszerű, járókerekes szárazmalom valószí
nűleg hazáTikban is ismert volt. Tárgyi emlékanyag azon
ban nem maradt fenn. írásos feljegyzésekben találunk uta
lásokat, de ezekből nem rekonstruálható a malom szerke
zeti megoldása, legfeljebb működési elvére kapunk némi 
tájékoztatást. 

Nem lehetett elterjedt malomtípus, mert levéltári ada
tokban is igen ritkán elvétve szerepel. Leginkább kender-
törésre alkalmazzák. Hivatkozásokban főleg azokon a vi
dékeken fordul elő ahol a kenderfeldolgozás jelentős helyet 
foglal el házi és kézműiparban. Kzeket a malmokat állati 
erővel működtetik, lovat, öszvért használnak a vontatáshoz. 

Kedvező lehetőséget nyújt a hazai kalapácsos száraz
malmok szerkezetének tanulmányozásához a nyugat-euró
pai, még fellelhető hasonló tárgyi emlékanyag. Mivel kö
zép-európai és a nyugat-európai kendertörő és az őrlőmal
mok között működési elvet tekintve alig van kimutatható 
különbség, legfeljebb szerkezeti megoldásban jelentkezik 
eltérés. A malom gépi berendezése és a malomház kialakítá
sára elfogadható tájékoztatást nyerhetünk. Ilyen száraz
malmot mutat be Anders Jespersen : Report on Watermílls 
1957. III. c. munkájában (36. ábra). Érdekessége e malom
nak, hogy a járomkerék vertikális fogazatú. így a közlőmű 
egyszerű megemelésével az átvitel megszüntethető. Másik 
érdekessége, hogy feltehetően a járókerék vontatása a kerék 
alatt történhet, mert az egyébként pontos felmérési rajzot 
közlő ábrázolásból nem derül ki a küllők egyenletes elosz-
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36. ábra 
Járókerék alatt vontatott 
gabonaörlö — kendertöro 
szárazmalom felmérési raj/.a 
(Német orsv.ág, Kniendorf, 
épült 1797-ben. 
A. Jespersen; 
Report on Watemiills) 
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tása miatt a vontató állat befogásának a helye. Mivel a 
küllők között a talp közelében csak 2 méter távolság van, 
ami kevés a mozgó állatnak, valószínű az előbbiekben ismer
tetett raekénvesi szárazmalom vontatási elvén müdödik 
ez a malom is. Meglepő, hogy nem több a padlószint és a 
küllők síkja közötti távolság sem, amiből arra lehet követ
keztetni, hogy alacsony - póni - lovakkal vontathatták. Tu
dunk ugyan emberi erővel hajtott járókerekes szárazma
lomról is, de ez esetben a járókerék forgósíkja és a padló
szint között derékmagasságnyi távolság van, hogy öllel, 
karral maga eiőtt tolhassa a körbejáró ember a küllőt. 
A Jespersen által bemutatott malom 1797-ben épült. Rövid 
jellemzésében lómalomnak nevezi, következésképpen el 
kell fogadni energiaforrásként az állati erővel történő von
tatást. 

Figyelmet érdemel azonban, hogy ebben a szárazmalom
ban őrlő és kendertörö_berendezés épült. Az Örlőberendezés 
és a kalapácsrendszer nálunk is jól ismert és alkalmazott 
megoldást tükröz. Egy másik igen különös szárazmalom
típust mutat be A. Jespersen előbb idézett munkájában. 
Ez a külső járórudas malomtipus számunkra teljesen isme
retlen (37. ábra). Ez az 1823-ban épült lentörő malom 
négy kalapáccsal működő külső vontatású kalapácsmalom. 
Gépi berendezése kevésbé meglepő, mint inkább a szerkezet 
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és az épület kapoaolata. A függőleges nagytengely tető 
feletti részére ható forgón у omaték és oldalirányú erőhatá
sok eredőjét az épület vázszerkezete hordja. Méginkabb 
meglepő a nagytengely és a tető — a héjazat — szerkezeti 
kapcsolata, ami alig lehetett tartós és beázásmentes. Való
színű, hogy felmérés-ábrázolási tévedés is közrejátszik, 
mert az 1946-ban felmért köze! egy és negyedszázados ma
lom lényeges szerkezeti eleme az ábrázolásból lemaradha
tott. Feltehetően a nagytengely tető feletti részén a héja
zat fölé simuló, a tengelyhez rögzített és azzal együtt forgó 
deszkából, bőrből vagy egyéb anyagból készítve palást 
(csonkakúp) védhette a beázástól a malom berendezásét. 
A közlés így is figyelmet érdemlő. Hasonló megoldások
kal csak a vízemeJö és bányaemelő berendezéseinknél talál
kozunk. 

37. ábni 
Malomház, körül forgó, 

vonórúddal hajtott 
száraKmalomfelmérési rajza, 

N у ugat- Európából 
(A. Jespersfin: 

Report on Watermüls) 
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А V Í Z M O Z G Á S E N E R G I Á J i T 
H A S Z N O S Í T Ó M A L M O K , V Í Z I M A L M O K 

V Í Z I K E R E K E K 

A technikai ismeretek bizonyos fokán lehetőség nyílik a 
természet mozgásenergiájának felhasználására. Elsősorban 
a víz mozgásenergiájának felismerése nyújt tág teret az 
emberi és állati erő helyettesítcsére. Feltehetően a korai 
virágzó vízkultúrával rendelkező népeknél fejlődik ki a víz 
mozgásenergiájának hasznosítása. A föníciaiak és egyipto
miak már ismerik az öntöző kereket. Tyrus vízellátását 
szolgáló víztározó medencék túlfolyóinál a föníciaiak hat 
malmot építettek.' Európában valószínű a törökök elő
nyomulása miatt Trákiába és Kelet-Ruméi iába telepített 
szíriaiak hozzák át. 

Néhány antik író már vízi erővel hajtott gabonamalmok
ról tesz említést. Közöttük a kisázsiai Amasiából származó 
Strabo, aki Geographiea XII. с munkájában írja, hogy i. e. 
120 —63-ig ,,Cabiraban volt Mithridates királyi vára és a 
vízimalom". Másik forrás a thessalonikéi Antipaternek— 
aki feltehetőleg Cicero kortársa volt — egyik epigrammája, 
amelyben a vízimalom feltalálását üdvözli. Mindezek azon
ban a víz mozgásenergiájának technikai hasznosításán túl 
semmiféle fel használás módot, szerkezetet nem közölnek. 
Többet nyújt már Marciis Vitruvius PoDio római építesz 
és mérnök Architeetura c. munkájában, aki X. könyvében 
részletes műszaki leírást közöl egy római vízimalomról. 
,,Ugyanúgy (mint a folyóba merülő kerekeknél) működnek 
a vízimalmok is, amelyeknél egyébként minden ugyan
olyan, csakhogy a vízikerék van felszerelve. Ez egyszerre 
forog a lapátkerékkel, ugyanabban az irányban. A fogas
kerékbe kapaszkodóan van egy második kisebb, vízszin
tes helyzetű fogaskerék, amely álló tengelyre van felszerelve, 
ennek felső végén levő vasból készített dupla fecskefarok
szerű kiképzése nyúlik be az őrlőkbe. így a fogaskerék fogai, 
azáltal, hogy a forgattyú csapjaiba belekapaszkodnak, a 
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malomkövet forgásba hozzák. A gépezet felett függő tölcsér 
a gabonát állandóan a malomkövekhez tereli és e körül-
forgatás révén szétzúzódik". 

Ebben a Vitruvlus álta! szemléletesen leírt római vízi
malomban felismerhető nemcsak az egész középkoron át, 
hanem az újkorban is és a XIX. sz. első feléig általánosan 
használt malomforma. 

E leírás kétséget kizáróan meghatározza az energiafel
vevő vízikerék helyzetét, az energiaközlő berendezést és a 
munkavégző szerkezet kapcsolatát. Ijétezett azonban már 
az ókorban ennél lényegesen egyszerűbb — energiáközlö-
mű nélküli — malom is, ahol a vízikerék és a kő ugyanazon 
a tengelyen volt, a mindkét elem vízszintes síkban forgott. 
Ezt a vízimalmot egyszerű technikai rendszere miatt fej
lődéstörté netileg a legrégibb formának tekinthetjük. Rühl-
mann a horizontális vízikerék e. munkájában- írja: „Az 
őrlőmalom malomkövének szokásos mozgás módja, a vízi
kerék konstruálásának egyszerű elgondolásához vezetett, 
amely ennek a mozgásnak az értelmében, vagyis horizon
tálisan egy tengely körül forog." Bennet és Eldon History 
of Corn-milling c. könyvükben arra következtetnek, hogy 
Strabo előbb említett munkájában vízszintes síkban forgó 
vízikerékkel működő malomról ír. Ezek az állítások azon
ban nem nyújtanak megnyugtató magyarázatot a két ener
giafelhasználási mód korára és eredetére, s kétséget kizá
róan nem bizonyítják egyik vag;y másik ösibbségét. A víz
szintes síkban forgó vízikerék további használatára enged 
következtetni — analógia alapján — a szélenergia haszno
sításának kialakulása. Ezt az energiaforrást ugyanis előbb 
az arab-keleti technikai kultúrában vízszintes síkban forgó 
vitorlákkal kezdik felhasználni Európában, csak később 
terjed el és alakul ki a századunkban is ismert, közel függő
leges síkban forgó vitorlarendszer. 

Egyes kutatók a vízszintes síkban forgó víz- és szélener
gia felvevő elemeket az ősi kínai kultúra termékének tekin
tik.^ Mindez azonban kétséget kizáróan még nem bizonyí
tott. Miután mindkét forma — a vízimalmoknál a XIX. 
sz.-ig Európa-szerte, a Balkántól Skandináviáig ismert — a 
vízszintes síkban forgó vízikerék a vízenergia felhasználásá
nak egyik módját jelenti, nem kizárólag fejU'ídéstörténeti 
forma vagy kezdetleges technikai megoldás, amelyet más 
— fejlettebb és tökéletesebb — konstrukció kiszorít. Gya-
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за, áhm 
Mzs/.intes síkban forgó 
vízikerákkel működő 
muloni riij/^ 1430-ból 
(H. Gleiaberg: 
Techniohgesichte 
der Getreidemahle) 

korlati alkalmazása a malmokat kialakulásuktól ])usztulá-
sukig végigkíséri. 

A legrégibb európai forrás 1430-bül a huszita hál)orúk 
Anonymusának képes kézirata, amely egy vízszintes sík
ban forgó vi'zikereket ír le és mutat be. ..Item, vagyis egy 
vízimalom, amelynél a kerék lapjával a vízen nyugszik és 
я tengelye felfelé áll. Bz egy jó malom és tiinea szükség 
fogaskerékre" {38. ábra). Érdekes, hogy Leonardo da Vinci 
vázlatai között leginkább vízszintes síkban forgó vízikere
keket találunk, ezek is kanál vagy legyezöformájú lapá
tokból állnak. Ezek az ábrák valószínűleg mintaképül 
íízolgálnak későbbi kiadványokban szereplő technikai raj
zokhoz is.* 

Hegyvidékeken, gyors vízfolyású patakokkal átszőtt 
területen: a Balkánon, Jugoszláviában, Romániában még 
manapság is működnek horizontális vízikcrekekkel hajtott 
malmok. Albániában, Ülsi«zor.4zágban, az Alpokban, Spa
nyolországban, Portugáliában éppúgv, mint Írországban, 
Skóciában, Izlandon, Észak-Kurópában: Norvégiában, 
Svédországban, de Európán kívül is: Palesztinában, Kau
kázusban, Dél-Araerikában — a víz mozgáacnergiáját hasz
nosító malmok virágkorában — elterjedt volt. 

1960-ban Romániában, Olténiaterületén, Stoieeni község
ijén még működött két lisztelömalom, vízszintes síkban 
forgó vízikerékkel. Ezek közül az egyik egy, a másik két kő-
párral dolgozott. Vízikerekeik átmérője 1,62 m. A lapát
szárnyak kanálformára faragott fíjzfából készültek. A lapá
tok 32 cm átmérőjű agyba illeszkednek, egymás mellé csa
polva. Az agyat a lapátok alatt és fölött vasabroncs szo
rítja össze (39, ábra). A kerék tengelye egyik malomban 
30X30 mm kovácsolt szögvasból, a másik malomban 
10X10 cm szelvényméretű tölgyfából készült. A tengely 
alsó vége vascsapban végződött, felső részéhez pedig a kŐ 
keresztvasa csatlakozott. A vizet közel 45° lejtésű szűk 
deszkacsatomán vezették a lapátok homorú felületére. A 
csatorna iránya mozgatható, igy a vízsugár a lapátokra 
vagy a la])átokat elkerülve zuhan alá attól függően, hogy a 
kereket működésbe kell hozni vagy leállítani (40., 41, ábra). 

A vízszintes síkban forgó vízikerekek energiahasznosí
tása igen alacsony fokú. Kétségtelen, avíz folyássebességé
nek fel fokozásával a forgá^sebesség kedvezően befolyásol
ható anélkül, hogy áttétel közbeiktatására szükség lenne. 
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HltfijedéNel IV 11 kü\<)n\uy/j") Ici'lmikai kiimkal а1Г()};(') alkal-
mazjÍKiU éppen с kodvezö ttdajdiiiisáiín иг.щулглу.'/.л. A tel-
jeHÍtniénvmivclés kényw/A'ríti'i liatáfia nyomán, valamint az 
(intiizőkiiltnra ti'i'liiiikai tapa.szlalatai révén ;i víz.sziiite-
sen fbtíii') \ ízikeci'kekkel kí)/,cl i'ifvidi'Iben kialakid a f'íisifii'ílc-
yes fnrjiá.swíki'i viV.iken-kck rend.^zere. .Annak ellenért', hniiy it 
\ ' t trnviiis által lein í'íi<;5r('ileiíes wikbaii fm-̂ réi vízik(írék cncr-
sjiájál kíizbeiklatott k(i:',!őim'i wefíítsi'-iíével tudja л vizs/.inteK 
síkliaii mííkiidÖ mutdíafiéplx'z továbbí tani , már a kora kö
zépkorban a lejTfUerjfdt'.'bb eneririaiélvcvi'í rendszerré fej-
li'idik. Néiiieiyok iiiíy vélik, iiojry a í'oj;askerékáttétcl keleti 
tuliíliiiány. és a római áttt'tele.s vizimalnm ГсИаЬ'Оа.ча ('lőtt 
;iz öntiizt'ses \ ízknlti'irával rendelkező népek itiái 'alkalmaz
ták. A wzéirvánvoNan napjainkig használt járgánvns á t té-
tt.'les vízcmclők к(П'а azonlmn i.4iiit.'i'cllun. Az ó-t-iryipl()mi. 
ilk'tvf iiz i'ikori keleti öiitijzt'-sefi teelinika kizárólag mei'ítn-
rúddal és v(ídres lánemoi'ítövcl dolfítizik. A Л)цл.чкеп?к(зке1 

\iís/.illli>!. sUiball forKÓ. 
kiuiiiliis hipálii vi/.iUfrék 

(llomiiiiiii. Slnifcni. |!)';n.) 
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40. &hni 
Kjiniiliis Ijipátú vi/.ikpn»); 
mükíiil(''S kojílifn 
(Romunia , Ktoii-fTii liltiO. 

41.йЬг11 
Sikliipntos. vi/.4/.intos 
sikljim Гогцо vi/,ikf44'k 
(IMiiiii) 

az egyiptomiak valószínűleg a görögöktől saját í tot ták el. 
Arisztotelész ugyan 330 körül említést tesz fogaskerékről, 
azonban leírására nem tér ki. Sőt i. e. I. és I I . sz.-ban az 
alexandriai Heron is használ fogaskereket.•'' A fogaskerék
át tétel eredetet ezért inkább Görögüi-szágban kell keresni. 

Tisztázatlan még a függőleges síkban foi-gó vízikerék 
eredete is. Vitruvius a vízemelö meri tőkereket és a vízi
malmot együt t említi . Sehol sem találunk azonban utalást 
arra, hogy Egyiptomiján vagy másu t t keleten ismerték 
volna a folyt) ál tal haj'tott lapátos vízikereket. jóllehet i. e. 
230 korul Phikm ismertet egy csillag alakú kanalas kereket, 
amely egy merítŐvcdcr láncának hajtásái-a szolgál." 

A vertikális vízikerékböl, fogaskerékáttételböl és forgó
malomból álló kombináció kétségtelenül római ta lá lmány, 
míg ennek a kombinációnak egyes alkatrésze a fenti fejte
getések szerint valószínűleg g<>rog eredet». Sajnos Vitruvius 
malom leírásaiban Iiiányoznak a kövek, fogaskerekek és a 
vizikerék formájára vcmatkozó adatok. líeek és Feldhaus 
kétségbe vonja, hogy a rómaiak a forgásátviteli á t té te l t , 
a fogaskerék kombinációit ismerték, vagy azzal rendelkez-
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tek volna. Mások, pl. Jacobi' joggal utalnak arra, hogy már 
a legrégibb olasz és német Vitruvius kiadások (1511-, ill. 
1548-tól) valószínű — egy már nem létező — antik ábra 
alapján ábrázolnak fogaskerekeket. Perdöntő azonban, 
hogy a római villák és települések ásatásainál különhözö 
malom alkatrésze ken kívül római gabonamalom jó állapot
ban maradt áttételművét is napfényre hozták, amely két
ségtelenné teszi, hogy ezeket a napjainkig használt közló'-
műveket már a rómaiak is használták a malmaiknál.* 

A Vitruvius által leírt vizikerék a folyóvízbe süllyedő 
lapátokra ható impulzuserőt hasznosítja, vagyis a forgás
tengely alatt folvó víz mozgásenergiáját alakítja át forgó 
mozgássá — az egyenes irányú mozgást körmozgássá — 
forgatónyomatékká. Kevésbé bizonyított, hogy a forgás
tengely felett a kerék felső érintősíkjában vezetett víz im
pulzuserő hasznosítására történt-e kísérlet. Sagui említ 
ugyan felső hajtású gall-római malmokat Barbegalban i. e. 
II. és III. az.-ból.* Állítását éppúgy, mint Stroch és Tegaue 
véleményét — miszerint az athéni Agorán i. e. V. sz.-ban 
felső hajtású vízimalmok léteztek volna — Hermann 
Gleisberg ellenbizonyítás nélkül kétkedve fogadja.'** 

Alul csapó vízimalom első ábrázolását az 1170 körüli 
időből ismert Hortus deliciarum-ban, Herrad von Land-
sperg főnöknő egyik lelki képes ábc-jében találjuk, amelyen 
nemcsak az alul csapott vízikerék, hanem a malom többi 
része: az áttétel, valamint a kőj)ár az etetögarattal és a 
rázórúddal együtt világosan fclismerlietö (42, ábra). Ezen
kívül Brüsszelbői 127()-böl származó miniatúrán szintén 
egy alul csapott vízimalom ábráját látjuk. 

A kerékre ható impulzuserö alapján kialakult rendszerek 
szerint ismeretes: forgástengely alatt hajtó (alul csapott), 
forgástengely felett hajtó (felül csajintt) és a forgástengely
hez közel hajtó (derékba csapott) vízikerék. 

A kora és késő középkorban az alul csapott hajtóművet 
ott is használják, ahol a felül csapott vízikerék alkalmazá
sának minden feltétele megvan. A felül csapott vízikerekek 
legrégibb ábrázolásai a Sachsenspiegcl különböző kéziratai
ból (XVI. sz.) és Luttrell zs ol tároskön у véb Öl (1340 körül) 
származnak. További felül csapott kereket láthatunk Kon
rád Kyser (14{)5) göttingeni Bellifortis kéziratában, vala
mint a buxheimi kolostorból való legrégibb keltezésű fa
metszeten, egy Cliristophorue ábrán 1423-ból. 

42. á h m 
Alul csiipolt vÍKÍkeri''k]«íl 

m ű k ö d ő iDiilom rjiJKii 
I I 7 0 korül i idökhöl , 

Blermcl von Li indsperg 
H o r t u s cleliciurumából 
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гл. ábni 
Egyperuoes , ксгск/ЛкиНок. 
nyelpsliipálo/.ii tú ví-zik^ri-k 
(Románi i i , Ákosfiilvii. 1958.) 

44. й Ь т 
Ej^yporeüPH, iiycIi'M 
g y á m o l í t o t t liipíilii 
vi/.iltprők 
(С'кря'/.l reg. Ziilii m. . I í)-""! I. 
F o t o : Nópmj/.i ,Mii/i4mi 
(ii>í;n1ivlí'irii) 

A VLzikerekek teljesítménye — az energia nagysága — a 
víz sebesíícgcvel és tömegével, az ütköző felület nagyságá
val, valamint a nyomatéki közé]>])()nt (tengely) és a hatás
pont (impulzuserö) közötti távolsággal arányos. A techni
kai fejlődés minőségi ugrásai során létrehozott i i jalihkonst-
rukfiók túlnyomórészt ta|)aKztalati eredményeken alajíul-
riak. líár a görög t udomány kétségkívül már segítette ki-
himtakozásukat , mégis a fizikai törvényszerűségek tuda
tos vizsgálata, a célszerű gyakorlati összefüggések ku ta tása . 
11 reneszánsz gondolkodóinak munká ja nyomán fejlődött ki. 
I^Kmardo: T r a t t o del moto e misura de i ra ( |ua v. munkája 
korának természet tudományi tapasz ta la ta i t gyűjti össze. 
, ,Ha egy meghatározot t vízmennyiség egy vízikereket moz
gat , és ha a víz nem növelhető sem mennyiség, sem pedig 
nagyobb esés, sem gyoi-saság ál tal , úgy az ál tala kifejtendő 
munka a d o t t . " " 

A folyóvízzel haj tot t vízemelö kei'ekek és eliből kifejlődő 
haj tóművek vízikerokeí meriilésből nvert ütközéssel mű
ködnek, t ehá t a víz rnozgásenergiáját ha.sznosítják. Szá
mos formai niegoldá.sát ismerjük ezeknek az ..alul esapó" 
vízikerekeknek. Az egy.szerfi meizéiiíthető.ség miatt legel-
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4"). i ' i l i ivi 
Kgypfírecert. kcr'i'.-i/.l liíilkifi, 
kí't'okliilt gyumolít.ott 
liipátü vS/.ilíPri'l; 
(líomi'miiL. Dolir:i ЯнуаК' 

terjedtebb a kereszt kii Hős, egypereccs. radiális lapátozásii 
vízikerék {43. ábra]. A lapátokat ékekkel rögzített villafák 
tartják a perec külső ívén. Nagyságukat a szükséges telje
sítményigény határozza meg. A kerék átmén'ij'e 1,0—2,0 m, 
a lapátok 30x45 cni magasak és 4S —őOc-m szélesek. Toroc-
kón (Rimetea, Románia) lit58 októberében még működő 
lisztelőmalom vizkerekén 32X50 cm-es lapátokat alkal
maztak. Kzeket gyantatartalomban gazdiig vörösfenyőliől 
faragták. A tartóvillák anyaga tölgyfa, gyertyánfa. A villa-
Kzár középtáján vaskarika rögzíti a lajíátnt, ami egyben 
összetartja a villa szárait. A lapátok méretüknek megfelelő 
szélességű deszkacsatornába merülve állnak a víz folyásá
nak i'itjába. Az ütközőfelületek iiagy.sága é])|)cn ezért korlá
tozott. Különösen szélességüket tekintve, mert a csavaró-
nyomaték miatt a lapátszárak tönkremennek. Kzért az 
oldalirányban erő.sen túlnyúló tájiatokat lögófákkal kötöt
tek össze, ezáltal nemcsak méreteiben, hanem formailag is 
i'ij keréktípus alakult ki (44. ábra). Különösen a sebes 
fnlyású patakok mentén igen elterjedtek viiltak ezek a de
rékba csapó rendszerben éjnilt, kis átmérőjű (1,2— 1,5 m), 
széles (50 —üO cm) lapátozatú vízikerekek (45. ábra}. 



4(í. á b m . К(Чрсп!С(:к, 
híLJlítotl liipiilii vi-/.ikfn4i 
(IVipji. Vi'M'/.próm m.. 
Pii[i-T4Mli)m) 

47. >Uini 
Ki-1 pi-ívcfK. iMJIÍloit lji|)álii 
Ü1 kö/őliipori vi"/.ikrMV'k 
(Talii. Komárom m.. 
Miklós-malom) 

Knnól öMMzfítt'ttfclib. (1(! sokíízoroHan iiiigyobb tcijesiitmó-
nyfi a {liL|)lii |)ár<is kcroMztkiillŐN. kótíiyöi'íif'. i'adiálU (Чгсп-
dezé.sfi, Hzi'li.'s la|)át(ikkal ellátott vízkci'ék. A lapátokat 
firyKZorü ('kfkkcl i'öirzitftt , . la | iá tkan)k" tar t ják . A lajiát-
karok i's a la|)átok ívben l iaj tottak, i'S a vízfolyás irányára 
konkáv oldalukkal fordulnak. Ilyen \Í7.kei'ékkel di)lí;ozott 
|il. ii ))ápiii Mester-ma lom {40., 47. ábra) . A la]iátok iffcn 
^íyakran ..V" Inrmáji'i vályút képoznek a ])creeek között. 
Lassabb folyású, de bö vízhozaiiiú palakokon — íiliol a 
víz felirvorsítása ncliezolib — széles kerekeket építet tek. 
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А perecek közét megnövelték, így a lapátok szélessége 
az 1,5 — 2,0 m-t is elérte. Ezeket a vízikerekeket a folyón 
keresztül épített gát elé, a folyóvízbe merítik, és a lapátok 
előtt a gátba vágott zúgóvágatokon keresztül vezetik rá 
a vizet (48. ábra). 

Az alul csapó vízikerekek teljesítménye a folyóvíz adott
ságától — selieaségétől, víztömegétől — és a kerék jellem
zőitől — lapátfelületek nagyságától, formájától, a kerék 
sugarától - függ. A keréktengelyre jutó energiamennyi
séget (teljesítményt) a kerületi erÖ (P) és a kerék nyoma
téki rádiusza (fí) adja meg. A kerületi erŐ nagysága a víz 
és a lapátok jellemzőiből számítható ki. Egy folyásirányra 
merőleges, álló ütközőfelületre ható erő (P) az impulzus
tétel alapján: 

ff 
ahol у a víz súlya kg/m^, F az ütközőfeiület nagysága, 
с a víz sebessége m/sec én g a, nehézségi gyorsulás (9,81). 
Miután a kerületi erő nagysága a víz sebességének négyze
tével arányos, a kerék teljesítménye a víz sebességének 
fokozásával növelhető legeredményesebben. Méretezés nél
kül — pusztán gyakorlati tapasztalat alapján — épített 
vízi к erek éknél minden esetben a folyókeresztmetszet csök
kentésével érték el a vízoszlop sebességének növelését. Csak 
kivételes esetben és leginkább mérnöki tevékenység ered
ményeként épültek változtatható ütköző felületű, lapáto-
zatú kerekek. Az áramló víz keresztszelvényének csökken
tésére leginkább szűkülő keresztmetszetű csatornákat al
kalmaztak, mert könnyen építhetők és jó hatásfokúak vol
tak. Ismeretes, hogy a vízhozam {Q = Fc) a folyó bármely 
keresztmetszetében azonos (§, = Q^), ebből következik, 
hogy: 

% F, ' 
vagyis a keresztmetszet csökkentésével egyenes arányban 
növekszik az áramlás sebessége. 

Alul csapó járókerék energiateljesítményének megisme
réséhez vizsgáljuk meg egy felmért kallómalom vízikere
két. A kerék 0,46X0,30 m szelvényű csatornába 3,4 m/sec 
sebességű vízbe merülő 0,25x0,40 m (F = 0,l m^) méretű 
lapátokkal rendelkező, 1,02 m középsugarú nyeles lapát-
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4S. ú b n i . -Merül.' 
,Ч/.(ЧРК liipálú vízikpri'b 

(fíomáiiiii, Ari-nni, 10fiO.) 

kerék. A hajtóecn (Рк) nagyságát л munkasebesség függ
vényében fejezziik ki: 

yF PK = -
í7 

•c(c— и). 

ahol a у víz siilya kg/m^, P iiz ütközőíeliilet, r a víz fiilyáai 
sebessége, i/ a vízkerék kerületi sebessége és r/ a gravitáció. 
Mivel az impulzusern legnagyobb értéke ri = 4 kerületi se-
beííség esetén mérhető, tehát az álló la](átcikra ható leg
nagyobb erő (Рц): 

Pr.= 
yPv^ l í ) 3 . í l , l ..4.42 \\M^ 

= 117.8 jk ' 
9.81 fi,81 

A legnagyobb munkateljesítmény akkor lehetséges, ha az 

с 

vagyis ., 
/V = J ^ = .ő8.i)|.kg[. 

A tengelvteljesitménv N = Pi(. Legnagyobb értékét az az 
AN 

и sebesség adja, amikor differenciálhánvados eltű-
dw 
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nik, tehát u = —nél. így a járókerék legnagyobb teljesít

ménye : 

ahol jj, a súrlódási tényező (0,8), Рк a kerületi erő és az 
и a kerületi sebesség. A kerék fordulatszáma ennél a telje
sítménynél : 

Az alul csapott merülölapátú vizikerekek energiatelje
sítményének megismerésére vizsgáljuk meg az Arkani köz
ségben (Románia, Olténia terület) működő, 1960-ban fel
mért kalló vízikerekét. 

A vízikereket hajtó keresztgátba épített zsiliptábla alól 
kifolvó víz sebessége (c): 
c = (iÍ2g (Я-А) = 0,97-2-9,81 (0,95-0,30) = 3,46 [m/sec], 
ahol f (0,97) veszteségtényező, II vízmélység a duzzasztó
gát előtt és A a kontrahált szelvény mélysége. Ez esetben 
az / '=I,42-0,22 = 0,31 m^ lapátfelületre ható kerületi erÖ 
{PK)> a teljesítmény legnagyobb értéke mellett: 

a járókerék teljesítménye (N) = PEU, a — esetén: 

A járókerék fordulatszáma (») ennél a teljesítménynél: 
m-a 9,55M 9,55-1,73 ^n = rf j / л 7) = - = —^ • = — = 30,5 [ ford/percl 

A kalapácsok működtetéséhez azonban megha tá rozo t t 
fordulatszámra van szükség. Ál ta lában a kalapácsoknak 
két másodpercenként kell lecsapni. Mivel minden fordulat 
a la t t kétszer emelkedik és ü t egy kalapács, másodpercen
ként negyed fordulatot végez a járókerék, vagyis 

Ji = 0,25 [ford/másodperc]. 



А járókerék kerületi sebeseége (щ) ennek megfelelően: 

2nr 6.28-0,54 ^^^ r ,1 щ = - ^ = — ^ = 0,84 [m/8]. 

Már ismerjük a kívánt fordulatszámot, illetve a járó
kerék kerületi sebességét. Számítsuk ki a kalapácsok moz
gatásához szükséges energiát (E). A kalapácsok a vízszin
teshez viszonyítva 12° dőlésszögű síkban mozognak. Sú
lyuk egyenként 57,96 kg.Ahátlapon feliépö súrlódás követ
keztében az emelőerő (Pe) a következőképpen alakul: 

Pe=Pm + Ps, 

vagyis a kalapács tömege (P}«) és a súrlódás miatt szüksé
ges erőtöbblet (Pj) összege határozza meg. Pm=P cos a = 
= 57,96 -0,951 = 55,12 [kg], a súrlódás miatt szükséges erő
többlet í (0,25) súrlódási tényező mellett^^ 

P , = Í P s Í n a = 0,25-57,96-0,309 = 4,47 [kg]. 

Az emelőerő: 

Pe = P,n -I- P . = 59,50 + 4,47 = 59.50 [kg]. 

A kalapácsok működéséhez szükséges teljesítmény belső 
energiaigénye (Nb) az egyéb súrlódásból adódó energia
szükséglettől eltekintve, az emelési pont kerületi sebességé
vel számítva (Í7e = 0,64 m/s): 

-, PUe 59,50-0,64 ^ . ^,.p^ 
^* = ^ ^ = ^ ^ ^ = 0,0 [LE]. 

Közepes vízállás esetén (Я = 0,50 m) a zsiliptábla alól 
kifolyó víz sebessége: 

Ci=xp2g (Я-Л) = 0,97-19,62 (0,50-0,30) = !,92 [m/s]. 
Az energiaigénynek {Nb) egyenlőnek kell lennie a mű

szaki hatásfokkal csökkentett külső teljesítménnyel (Л''*-
val): 

Nb=iiNt; ebből 1У̂  = ^ ^ = 4 ф = 0,62 [LE], 
jj. 0 ,8 

vagyis a kerületi erő 0,62= , amiből 

69 



Рк = 
lÓNt _ 0,62-75 

ы ~ 0.84 
= 55,3 [kg]. 

yF 
Az ütktízöfelület nagysága (F) a P = ——• r\c—ii) egyen

letből : 

F=- Pg 53,3-9,81 
- = 0.26 [m^]. 

yc(c-u) , 103.1,92-1,08 
A merülési mélység pedig az ütközőfelületböl számítva, 

az 1,42 m széles lapátok esetén: 

F=ab; 0,26 = 1,426; t ehá t 6 = - ^ = 0,18 | m ] . 

Következésképpen közepes vízszintmag:i«ság esetén a. 
zsiliptábla alól kifolyó víz szel vény magasságát úgy kell 
megválasztani, hogy a lapátfelület több, mint báromne
gyed része merüljön az áramló közegbe. Minél magasabb a 
duzzasztott vízszint, annál a lacsonyabbra kell állítani a 
zsilipet: vagyis a kifolyó víz kon t rahá l t szel vén у magassá
gának vál tozta tásával csökkenteni kell az akt ív ütköző-
felületet. Megjegyezzük, hogy a kifolyónyílás vál tozta tá
sával változik a vízsugár sebessége, ami módosítja a kerek 
teljesitmciiyct. Kz a különbség azonban nem jelentős, és 
a teljesítmény tá jékoztató jellegű számításában elhanya
golható. 

Szembetűnő, hogy a számítás nélkül, pusztán mesterről 
mesterre szálló gyakorlat i tapasz ta la tok alapján mérete
zett vizkerekek teljesítménye mennyire megközelítette a 
malom működtetéséhez szükséges tényleges energiaigényt. 
Az előbbi számításból lát l iató. hogy a 22 cm széles lapát-
felületből 18 cm szélesség szükséges akt í \ ' ütközőfelület 
felhasználására, hogy a k ívánt energia biztosítva legyen, s 
mindössze 4 cm ütközőfelütet-szélesség jelenti a biztonsá
got s a várha tó energiatöbbletigény kielégítésének lehető
ségét. 

Az elmondot takon kívül megemlítjük, hogy az áramló 
térbe merülő ütközöfelületekre ható erő nagysága sok 
komponensből tevődik össze. Ezek részletes elemzése ese
tünkben mellőzhető, ezért csak röviden foglalkozunk né
hány jelentősebb tényezővel. Ismeretes, hogy aa áramló 
vízrészecskék viszonylag vékony rétegben r á t apadnak az 

l"*. , 
J:--4 

\b 
íBRFrr'"^ü 

-чиш 
^m 

l^ 

| i 
— 

Ш 
* ^ ' b '• • 

4Í), ívbni. Víz-venetepsalorna 
— fílrósí/iniilom vi^ikprpkG 

e lő t t 
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ütközöfelületre és azzal együtt mozognak. A felületre ta
padt határréteg és az áramló részecskék között súrlódás 
lép fel. Nagyobb áramlás esetén még egy örvénylő réteg 
is képződik a határréteg felületén. Az ezekből eredő hatá
sok azonban elenyésző kom]»onenseÍ a tengelyre jutó nyo
matéki tényezőknek. Jelentős erőt a számításainkban be
vezetett lítpátfelliléteken fellépő ütközŐerö és a lapátfelü
letek mögött keletkezett szívóhatás gyakorol. Az áramló 
részecskék a lapát ütközöfelülete előtt összetorlódnak, és 
tehetetlenségük folytán nyomóerőt fejtenek ki. Kitérésük 
után szintén tehetetlenségük miatt nem képesek az ütköző
felület mögötti teret kitölteni, s az így keletkezett ritkított 
térben nyomáscsökkenés áll elő, ezáltal a ritkított tér szívó 
hatásából a nyomóerővel megegyező értelmű húzóerő hat 
a lapátfel ü letek re. 

Általában egy-egy malom csak egy típusú energiafelvevő 
szerkezettel működött, legfeljebb számuk változott. így 
egy, ritkábban négy-öt, esetenként ennél több vízikerék-
ke! is épültek malmok. Ismerünk azonban alul és felül 
csapott víziker ekekkel működő malmot is. Takács Hermán 
jászberényi nyomdász Album Lehel városáról с munkája 
II. kötetében közli a jászberényi külső malom képét. A 
malom egyik vízikereke felül csapott, a többi alul csapott 
volt. A vízkerék hajtásához a sebes folyású, kis vízhozamú 
patak vizét közvetlenül, a bővebb vízhozamú folyókét 
malomárok segítségével használják fel (49. ábra). Szélesebb 
folyókon gátakat, zugokat építettek, amely a vizet a 
malomárokba vagy a kerekek alá terelte. A duzzasztógátak 
kifolyóit és a malomárok vízhozamát zsilipekkel szabályoz
ták. A zsilip előtt sűrűn levert cövekekből rácsozat készült 
a víz szűrésére {50. ábra). Ezen a rácson fennakadtak a 
kerék lapjaiban kárt okozható, görgő kődarabok, úszó fa
ágak vagy egyéb tárgyak. A vizikerék előtt a csatorna szin
tén zsilippel zárul (51. ábra). Ennek megnyitásával hozzák 
működésbe a vízikereket és szabályozzák a teljesítményét. 
A merülő - alul csapó — vízikerekekhez a i>atak vagy 
folyók teljes szélességébe keresztgátat építettek és csak a 
kerék előtt hagytak szabályozható elfolyót, A gátat leg
inkább 0,5—1,0 m sortávolságra a folyó medrébe vert 
tölgyfa tartók (örkarók, fenékkarók) közé font gallyból ké
szült fal közé rakott kőből, hantból és trágyából építették. 
A keresztgátakon elzárható nyílást hagytak a hajók szá-
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mám. А tiyíkis méreteire vonatkozó ada tokat I77:í. már
ciusában 11 Szanio.4 vizsgálatára kikíiklött bizottság jelen
tésében tiilálinik. A vizsgálat szerint a vizet ,.erősen vissza
t a r t ó " kSzuliánvi (éle fiát átfolyónyílá.sát íl ölre (17 ni) kell 
kiszélesíteni.'^ A bizottság siralmas álla]ji)tot fest a lolyn 
íjzabályozásárnl ,,s hogy a víznek rendes folyása se legyen 
széltében — hosszában . . . oldal és fenékgátolatokon forgó 
. . . malmnkaf éjiítenek". A Szamoson tühii. mint negyven 
malom till —7ii (ile.s gátakkal a \'iz szaliad lefolyását aka
dályozta ; ái'vizeket. mocsaras á radásoka t okozva. Az ener
giafel li aszná lásn a к e m»)dját helytai-tótanács i-endszabá-
lyozza, végül is uralkodói rendelet szünteti m e g . ' ' A gá tak 
közótl az egykori leírások megkülönböztetnek íireggáta-
kat , fiókgátakat, v ízvetögátakat , o ldalgátakat , fenékgá-
takat , koronásgátakat , l i idasgátakat, A gátakfm a vízi kerék S/.íirónii'K. 

Г)П. í^iliiii 
\'1/.уе/.р|Л i-sii lomák 

i's liTclő/silíjick 
(I tornánia . .4]iosfii]viL. 

l!)r.S.) 

ij I. á b m 
vi / ikpri 'k i'líill 
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52. ábrii 
HiijAmaiom \ iv.ikr'n'kt-
{1'ку.|]||. Kiii-'-Kiskuii m, 
in.-.ö.] 

(.'Inti : í , n - 2.Ö iii-cs szabad liciyct hagyiiivk n zsilip .számára, 
;iftit'!t\4'i a кегч'к mííkiKlr.st'-t wzabályí)zzák. Ha a zsilipet 
megnyitják, a viz a kcri'k ia|íátjail)a iilküzik. A kcii'k-
zsiliji záp-ásával a ki'réklnl távnlahh, a ifát íiiliitt bukik á t 
a víz, a ксп'к nyuiíaloinlian marad . 

.Az alul csaimtt vízikcn'k cncr'giaátN itclónck (.-ivrii rm'í-
kíidnek a lassú folyása lolyúkiai a liaji'inialmdk vizikfickci. 

Az ID.'JO. évi jé^ácadás által í'l|ai.sztított úszódi laijú-
makim 5.4п m szók-s bipátktirékkol dolfíuzotl. A ketx'k-
teiiíjt'ly lel támasztására a malnmlnizlaiz цогспЛаккак liajn-
lii'ddal ka[ic,s(iit \ íilgyliajó ( t á rha j " v, tiaidiái-) szul^ált 
i7->->. ábra) . .A hqiátkiM'ék yyürfíit kiii'áblian labiíl. a \ V I I . 
sz.-tól vasliiil készítik, ami'lyckrc sjyantálian í-azdafí viiiíis-
rcnynbi'íl Ifirészflt 11,4П —(i..i(i ui széles deszkala]i(ikat cxa-
variizuak lel. A \ íz smirá.sa a lelKa'íiiinyzutt liaji'ik kiiziitt 
lor^fatja a la; iát kereket. A liaji'iiiialdfii vízikerekékez lia-
snnló a nu'rJili'i \ ízikerék. ICredetéroi laaii állnak reiidclke-
zésiinkre aibitcik. Rövid utalást ta lálunk l.nrica; Xuovii 
t ea tn i e. kiiiiy véiieri. HiiiT-böl. Hazai alkalmazáKáró! annyit 
t udunk i'sak. IIOÍTV a . W I J I . s / . lmi i a Szaninson é.s a 

:^- /^y^-
'<'*1Й 
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Korüsijii inükikhick IÍRTÜIÖ vízikerckkel hajtot t malmok. 
A Magyar Hírmondó — ITSd-baii — leírást kíizöl az állí
tólag akkoi- találiiiáiivMzámba menő merülő vizikerékröl. '^ 
Ilyen merülő vízikerckkel mííkíido lisztelömalmot ta lál tam 
még I!)(J(i-ban a Román Néjjköztársaságban végzett tanul
mányú t során, a Szaraoson. A vízikerék egyik csapszege 
függőleges sík közé helyezett, d n k k ö t é l r e függesztett csap
ágyban, másik vége t a r t ó i-öl<)|iók]-e helyezett, konzolgü-
i'endákról lelógatott lenííöcsaiiágyca támaszkodot t . A ke
rék emelését cs süllyesztését csigákon á tve t e t t drótkötelek 
csörlésével szabályozzák. A vízikereket emeiés közben kö
vei telt léckosái' ellensúlyfizza. A foi'gásenei'giát kovácsolt 
lengölánc továbbít ja a malomliáíílnjl kinyúló főtengelynek 
(53. ábra). 
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54. ál im 
Felül cvsapoll vi/jl;cri"'k 

iniu.) • 
•35. ábra 
Felül i-Kiipotl R/.pkrc'iiyi-s 
— jlíromküllíiH ví/ ikcn' 'k 
(Rointiniii, 
Szpntlinresít lián V;L. \ Ifiliil 1 
IflIíO.) 

A vízi kerekeknek eíjy máííik. ismert ti|)Ti.sánál a víz a 
ri>ríí;ÍHtengely felett iitkiizik a lapátdknak. Kz a f'fliti 
(•sa|K)tt vízikerekek rendszere, amelynek HzámoK fhmiai 
megiiklása fejlődött ki. A felül csapott kei'ék a víz imizgás-
eiiergiáján kívül helyzeti energiáját ÍB hasziKiHÍtja, s ezáltal 
jelentŐK energiatíibbletet eredményez. GyakniOatilag két 
tí]ntwa alaknlt k i : egyik a szabadlajiátii.s. másik a zárt 
vajíy rekeszes vízikerék. A Hzal)adla[)át()s járókereket fii
ként a víz miizgiÍHenergiája mííködteti , csak igen kÍK mér-
tékljcm hasznosítja a víz helyzeti energiáját Kzzel szem
ben a rekeszes vag>' szekrényei vízikerék alkalmas az 
ütközés után mozgásénerüiáját vesztett víz helyzeti ener
giájának hasznosítáHára (54 — 00. ábra) . A felül c-sapó re-
keszefí vízikerék ny(Jmat ék tényezője két erőhatásból jön 
létre: a víz mozgásenergiájábf)! adódé) kerületi ei'őből és 
a kerékreke.szekben tárolt víz tömegsúlyának a tengelyre 
ható nyomatékából . A járókerék kerületi KebeHsége (ii) 
és a víz áramlási .sehessége kiizött itt is a teljesítménvre 
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kiliató i)sszeniggé« áll lemi. mivel ii kerületi sebeHség min
den esetlit'n kisebb az áramláKÍ H«besaégncl. Vizsgáljuk meg. 
hogy egy i'ciiil csapa Xü ford/perc fVirdulatú. 12 szekrényei 
járókeréknek — amelynek a kerületi pontnebeHsége 17 т / к 
nuinkiiscbeshíég — mekkora áramlási sebességre van szük
sége. A rekeszek éle között II,Síi ni távolság van. Meg kell 
liatárnziii, hogy máHO(l|iei'renként íiány rekesz telik meg, 
lia a rekeszek kubat i i rá ja egyenként l).i)18 nr ' . A kerületi 
jiontsebesség 1,17 m/s. fígy másodjjcre a la t t a vízvettiél 

előtt 1,17 kerületi hossz halad el. —'•— = 2.96 rekesszel. 

A 2,!Ki reke.sz megtöltéséhez sziik.séges \ ízhozam (Ĉ ) = 
= 2,iKi-i).iiIS т'У-ч. ami t 0.3B-(I.O(i in árandási szelvény 
biztosit, с sebesség mellett . Az ái'aiulási .sebesség: 

О (1,(153 , , 
'•=T= 7к02Г = ^ - ' ^ " " ' ' ^ 1 ' 

Kzt a sebességet (<' = ] 2</fi) egyt-nletböl Л nagyságú eséssel 
lehet elérni: 
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2g 
6,35 = 0,32 [m] . 
19,62 

Ezek után számítható a vízikerék teljesítménye a maximális 
műszaki hatásfok mellett (j; = 0,50): 

' / 5 / 5 ' L j 

"C-

} ^ 

^•••ív T 

< : 

57. ábra 
N'í/.ilterekek felmérési rtij/Ji 
A járom küllős szekrényes 
felül csapott vÍKÍkerék. 
В kétpereces, hajlított 
lapátú VÍZ)kerék, 
С merülő, széles lapátú 
vízi kerék 
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58, ábra 
Vizikerekek felmérési rajza 
D egypereces, keresztküllőa 
nyeleslapátozatú vísikerek, 
?j egypereces, keresztküllös 
kanalas lapátú ví/.ikerék 

Nagyobb átmérőjű kerekeknél nem hanyagolhatók el a 
kerékelemek tömegébői adódó tehetetlenségi nyomatékíik 
sem. A vizsgált kerekek azonban olyan kis átmérőjűek, 
hogy tehetetlenségi nyomatékuk a teljesítmény számításá
nál elhanyagolható. 

A víz helyzeti energiáját az előbbihez képest még foko
zottabb mértékben hasznáija ki a derékba csapó vfzikerék. 
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l'>, esctlicn a liu'gástenfrely magasságában éri el a la[ját(>-
kiit. Teljcsítinéiiviik t ág határok között mozog. A vízi
kerekek fordulatszáma ál talában 5 —2(i rord/másod]ierc. 
Az eliilib levezetett kf^pletekböl is szonibctnnik, hogy minél 
nagynlib a keivk sugara, a la|iálok íoliilctc i's az im|iulzns-
cn'i. amiál nagyolj!} nyomatékot kéjicK á tadni a tengely
nek. 

Jellegzetes s a (1егек1)а esaixitt vízikerekek közé soroi-
ható a kanalas lapátokkal el látot t , rendszerint egy pár 
keresztküllös. egyiiereces vizikerck. Fíiieg sebes folyási'i. 
nagyesésll pa takokban gazdag vidéken terjedt e!. A kanalak 
mérete ál talában ;tll —35X25 — ;i(> cm, mélysége 5 — (i cm 
körül mozog. A tölgvfál)ól faragott kanidak radiáli.san he-
lyczkcíinek cl ékelt, csapos rögziié.sscl (,")!!. iibraj. A derékba 
csa|i<)tt xízikeiekek sebes forgási igénylő géiieknól alkal-
mazi)tt rencijszere az ortiú formájú vízikerék ((ill. ábra). 
I.egiidiább lenditŐkaroK munkagépek meghajtására építet
ték, i '̂őleg a fíírészmalmok leginkább kedvelt vízikcrcke 
\o l t . A kerék közvetlentd a tengelyre épült , kiillö nélkiUi. 
radiális, szeles Hzelírényes. kis átmérőjű orsókerék. .Míikö-
déséhez nagyeséKŰ, felgyorsított vízfolyásra van szükség. 
A vízsngár a vízszinteshez ké|)est közel (ill^ szögben éri 
a kereket. A kci'ék alatt mély meder \ezet i el a lecsapinli') 
víz.sugarat, hogy a kerekei forgásában ne akadályozza. 

."(!J. í'llira 
KiiiiiilaK bipáli'i vi/ik''ick 
(ItiikHrosi. Miispul Miiliiliii. 

(ill. ábni. 
N'iiU.v rorpHJíscljcssi'fiü 

li'ugí'lyki'ii'k — 
riircs/malmoli Imjlására, 

( Uoiiii 'miii. 
S/CllI Ucri'S/.l IK'IIIVM, 

\lriliilii lülio.) 
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Vízikerekek építésénél ritkábban alkalmaztak vasat a 
faragómolnárok. Ennek oka részben technikai, részben a 
mesterség íratlan és írott törvényeiben kereshető. Koráb
ban a vas korrózióját nem tudták meggátolni, és pótlásról 
a fara^ómolnárok nem tudtak gondoskodni; másrészt a 
faragó molnárok mesterségbeli tudásának mércéje a fakö-
tések tökéletes ismerete volt. Azokon a helyeken, ahol a 
korrózió nem jelentett veszélyt, mint pl. a lisztelőmalom 
belső fogaskerekeinél, szélmalmoknál sem használtak ko
rábban csavarokat, pántokat stb. A céhek a remekmű 
készítésénél megkövetelték a fából készült kötések alkal
mazását. Csak a XIX. sz.-ban oldódott fel ez a szigor, de 
még a XX. az. elején épült erdélyi kallók vízmüveinél is 
csak a pántokat és az átkötöpálcákat készítették vasból. 
A céhes nagyüzem és manufaktúrák gépi berendezéseinek 
hajtására 3 —5 m átmérőjű vízikerekeket is építettek. Kze-
ket már vasszerkezettel készítették, legfeljebb a lapátok 
voltak fából. A nehéz vaspereceket vasküllök merevítették 
a tengelyhez, s a perecekre szerelt lapáttartó vasakat is 
kovácsolt csavarszeggel rögzítették. A manufaktúrák kalló
üzemeit többnyire ilyen szerkezetű járóművek hajtották 
meg. 

A felül és derékba csapó vízikerekeknél is zsilipes csa
tornarendszert alkalmaztak. Erre a célra vagy páros csa
tornát és kettős zsihprendszert építettek, vagy terelő
zsilippel oldották meg a víz elvezetését (61. ábra). A csa
tornák közvetlenül a malomárokból kapták a vizet, és 
minden esetben kettős célt szolgáltak. Klöször a malom
árokban lassan folyó vizet szűk keresztmetszetükkel fel
gyorsították, másodszor a kellő sebességet elérő vizet a 
lapátokra irányították. Minden csatornában a zsilipek előtt 
szűrfírácsot építettek, hogy azok működését az úszó anya
gok ne gátolják. A zsilipeknek is többféle rendszere alakult 
ki. Elterjedten használták a függőleges vezetősínek között 
mozgó zsilipfalat. Ez esetben ítét zsihpre volt szükség; 
egyikkel a kerék csatom át nyitották-zárták, a másikkal az 
elfolyócsatornát szabályozták. Előfoi-dult olyan megoldás 
is, amikor a két zsilip egyetlen csatornába épült. Alkal
maztak még helyenként lengőzsilipet. Egyszerűbb és kíiny-
nyebben kezelhető az előbbinél. Itt csu]ián egyetlen terelő-
fal mozgatásával szabályozták a víz folyását. A kerék
csatorna és az elfolyó csatorna közös falába épített terelő 

80 



lil- аЪт 
Vízikpritlíhi'ix 
i's fplm(''ri^si niJKH 
a knri 'kiKíiíomii. h s t i r f innó 
(PApju Ws/.priim m.. 
Most fr-mii lom) 

állításával nyitották-í'.ái'ták a cKatoi'nákat. Ha л kerék-
psa tomát nyi to t ták , az ell'olyócKatornárii itt nem volt 
szükség, leginkább el is marad t . Felül енаро vizikeréknél 
a lkalmaztak meg billenőzsilipet. Tulajdonkeppen a zsilip 
a kerckcaatorna hosszabbítása volt. H a a vizet nem kíván
ták a kerekre vezetni, akkor a csatornához billentették a 
zsilijiet, ami a kerék í'öiött á tvezet te a vizet. 

A vizikei'ekek tölgyfából faragott kör vagy sokszög ke
resztmetszetű tengelyre é])iilnek. Kis átmérőjű keiekek 
esetén leggyakraliban járomküllös megoldást alkalmaznak. 
Ez esethen a ])áros к eresz tk üllők a tengely keresztszelvé
nyénél nagyobb firszelvényű keretet (jármot) képeznek. 
A járom és a tengely közé ékeket vernek. Másik ismert 
к érék rögzítési iniKi a nagyobi) á tmérőjű járókerekeknél 
alakult ki. I t t a küllők linssza a kerék sugarával azonos. 
Minden küllő küiőn, a tengelybe vcaett küllöágyba helyez
kedik. Kögzitésüket a tengelyre merőlegesen álló ékekkel 
biztosítják. .\ tengelyek kei'osztmetszete és hossza igen 
változó, minden esetben a k íván t teljesítmény ен igény 
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dönti el. Méretük áltíiláhan 25 —4П cm keresztszelvény és 
3—ti ra liosszméret között ingadozik. A tengely két végébe 
I5<i —21И1 mm kinyúlású, 25 —ЗП mm á tmérőjű vascsapot 
vernek, amelyek tölgyfából készült csapágyakra fekszenek 
fel, A csapágyat vagy o.szlopokra lielyezett hídgerendák 
tart ják, vagy kővel terhelt bor» na kötéssel épí te t t szek
rényre helyezik. Szekrényt akkor építenek, ha a folyó
mederben kell elhelyezni a ten gel vallván у t és a köves 
mc{Íerlic nem lehet cölöpöt verni. Mindkét csapágyhoz 
kottéhii.sított fcnyöri'iilba vésett csatornán vezetnek vizet. 
A folyóvíz csökkenti a fém csapszeg és a faesapágy között 
fellépő súrlódást, egyben a felmelegedést is meggátolja. A 
vízikerekek védelmére kerékházat é[)ítenek főleg a téli 
üzemzavarok elkerülésére, a jégképzödés megakadályozá
sára ((j2.. G3,, ()4. ábra) . A kerékházak közvetlenül a malom
házhoz csatlakoznak, vagy vele egy tömegbe ö.sszeépülnek. 
Gyakran a lkalmazot t megoldás — ha a terepv iszonyf)k 
lehetővé teszik — hogy a vízikerekek a malomház alat t be-
é|Htett kerékházban helyezkednek el. Főleg az állandóan 
üzemelő (lisztelö) mairaokhoz épülnek kerékházak, de meg
található kallómalmoknál is. '* A kcrékliázban helyezke<l-
nek el a zsili]»ek, .szíirőrácsok és я terelőcsatornák. Rend
szerint közvetlen ös.sze köt te t és ben áll a malomházzal egy-
egy zárható ajtón keresztül. Építésük a fejlett mak>mépí-
tészet idejére esik, s főleg a manufakturál is jellegű malom
építészetben terjed el, amikor az üzemeltetés biztonságát 
lehetőség szerint minden eszközzel igyekeztek elősegíteni. 

12. ábi'EL. \'i/.ikci'i ' líhá/. 
(TiitiL, K o m á r o m m.. 

I ' i i t í irkc-mji lom) 

\ v ih> l I \íi',ik'Ti4diíi./. 
íDi'iniii) 
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Ii4. ábrii 
Vi/.ikerókliíi/, nólkül i 
befagyott vi/ik(>t4>k 
Ля i'Síit.ornii 
( l íom/miü, C'in'ova. 1!1Г)Н.| 

K \ E RG I ATO \A li В í TÓ lí К H К N DEZ SS KK 

A vízikerekek forgásenergiájáiiak továbbítására a római 
vízimak)m efjyfizerű forgássík átviteli Hzerkezetéből válto
zatos sebességfokozó áttételek alakulnak ki. Vitriivius le
írásából ismert vízimalnrn a vízikerék forgásenergiáját víz
szintes tengelyen továl)bítja egy közbeiíctatott forgáHsik-
átviteii áttételen keresztül az őrltíkövekhez. I'>, a szerkezeti 
egység (vízikerék, i'orgsVwsíkátviteli áttétel, örlökö) tekint
hető az egyszerű áttételes vízimalmok alapkonstrukciójá
nak. Több ilyen egység egymás mellé sorolásával, több 
kopárral mfiküdö malmok épülnek. К rendszer továbbfej
lesztésének eredményeként jön létre a forgássík átviteli 
szerkezet megkétszerezésével a két kopárral működő malom. 

.Mint a huszita háborúból. 143()-ból fennmaradt ábrázo-
lá.4ból kiderül, már a közéjikor derekán i.smcnk az egy vízi
kerék tengelyén elhelyezett két forgássík átviteli áttétel, 
a két kö[)ár hajtásának rendszerét. Kz a hajtásfoi'ma a 
a XVIII. századbeli gé[K'sz(ai könyvek bizonysága szerint 
évszázadokon át használatban volt. Újabb energiaátviteli 
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szerkezetet eredményez azonban a aebességfokoző áttételek 
beiktatása. Ezek a forgássíkot változatlanul megtartják, 
csak a fordulatszámot növelik. Szerepük azonban nemcsak 
a kő forgássebességének fokozásában merül ki, hanem 
segítségükkel további kopárok kapcsolhatók az energia
felvevő szerkezethez. így épülhetnek három-négy kopárral 
működő malmok. E két — a forgássíkátvivő és a forgás-
sebesség-fokozó — áttételreiidszer alkalmazásával a perma
nens munkavégzése őrlő-, daráló-, bán toló-vízimalmoknak 
változatos rendszere alakul ki. Bár a forgásai kát viteli át
tétel nemcsak a forgástengely helyzetének megváltoztatá
sát, hanem egyben forgássebesség fokozását is szolgálja, 
mégis küiön szerkezeti elemnek tekinthető, mivel a for
gássebesség-fokozó áttételeket, amelyek a forgásaíkot nem 
változtatják meg, egyedül a sebesség fokozására alkal
mazzák. 

Kialakul a forgó munkamozgású malomkonstrukciónak 
egy sajátos, áttétel nélküli rendszere. Elvben azonos az 
egytengelyes malommal, csak ezek függőleges síkban forgó 
vízikerekekkel működő, vízszintes tengelyekre szerelt mun
kavégző szerkezetek. Különösen a ruházati iparban — a 
gyapjúfeldolgozásban — alkalmazzák a vízszintes forgás-
tengelyű tömörítő-, ványoló- és tépő hengereket. 

Az energiaátadás másik ismert rendszere a szakaszos 
munkavégzésű gépeknél a mozgás megszakító közbeikta
tásával történő energiahaaznosítáa. Az egyenletes forgó 
mozgást váltott irányú mozgássá alakító — emelő-ejtő — 
elv alapján működő emelőkaros kalapácsrendszereket több 
iparág alkalmazza. A vízikerék tengelyébe illesztett emelő
karok kerületi sebességétől függő periódusokban a munka
végző kalapácsok váltott irányú mozgást végeznek. Ezek 
a ruházati iparban — kallókban, kendertorőkben — élel
miszeriparban — olajhűtőkban, vas- és fémiparban, crc
zúzó к ban, kalapács mű helyek ben épülnek. 

A változó irányú munka mozgást végzŐ berendezések 
következő rendszere a hajtókaros. periodikus munkagépek. 
Ezeknél a vízi kerék tengelyéhez kapcsolt hajtókar mozgása 
végzi a változó irányú síkban történő munkamozgást. 
Csaknem valamennyi fűrész malomtípus és több gép (fúj
tató, fémhuzalozó atb.) ezzel az energiatovábbító rendszer
rel működik. 



F O L Y A M A T O S - M U N K A M O Z G Á S Ú 
G É P E K K E L M Ü K Ö D Ö M A L M O K 

E G T T E N G E L Y Ü V l Z I M A L O M (kanalasmalom) 

Még a XIX. Hz.-ban Romániában, Erdélyben az Északi-
Kárpátokban és Európa sebes folyású patakokkal átszőtt 
hegyvidékein: Norvégiában, Jugoszláviában elterjedt ma-
lomtípus. Könnyen építhető egyszerű szerkezetű. 196fl-ban 
Romániában, Areani községben még három kanalasmalom 
működött. Részlete" felmérés alapján bemutatjuk építé
szeti és technikai megoldásukat. 

Elöljáróban megemlítjük, hogy korábban Cs. Sebestyén 
Károlv ismertette a krassovánok Karas folyón épített hori
zontális vízikerekű magőrlö malmait. Ezeket kanál for
májú lapátokból álló vízikereke miatt kanalaamalmoknak 
nevezte. Kz azonban nem jellemzője ennek a malomtípus
nak, mert máshol, pl. Romániában, Ölténia vidékén és Nor
végiában sík felületű lapátokkal is építettek horizontális 
vízikerekeket, kanalas vízikereket pedig a függőleges for
gássíkú, derekbe csapó vízikerekek között is találunk. Az 
irodalom más helyen turbinásmalomnak nevezi, a turbina 
működési elvének ősi alkalmazási formáját újra felfedezve 
benne. Egyik elnevezés sem találó, az egyik zavart keltő 
— felcserélésre adhat alkalmat —, a másik kronológiai lag 
nem fogadhatt) el. Találkozunk még csutorás ma lom elne
vezéssel is (csutorán a vízikerék és az őrlőkő közös tenge
lyét értve), még ez közelíti meg leginkább az egyetlen 
tengellyel működő egyszerű vízimalom jellemzőjét. Minden 
más rendszerű vízimalomhoz legalább két tengely szüksé
ges; egyik az energiafelvevő szerkezet (vízikerék), másik 
a munkavégző szerkezet (őrlőkő) forgástengelyét képezi. 
Mivel ennél a malomnál a vízikerék és az őrlőkő egy ten
gelyen helyezkedik el, a horizontális vizikerékkel működő 
malom jellemzője éppen ez a tény. 

A malomházat rendszerint jiatakmederbe vert cölöpökre 
vagy kötámfallal megerősített keskeny patak fölött elhe-
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liö. í ibru. Cüliiplii'i/iis. 
ogvtRngelvr.s vÍ7.imiiloiii 
(ИотГшЬк Arciiíii. liirill. 
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66. ábm 
Egytengelyes malom 
felmérési rajza 
(Románia, Arcani. 1960, 
Felmérte: Pongráee Pál) 

lyezett hídgerendákra építik (65., 66, ábra). A cölöpök ma
gasságát a lehetséges legmagasabb vízállás, illetve a víz-
vezető csatorna (malomárok) mederfenékhez viszonyított 
magassága határozza meg. Számuk az épület nagyságától 
függ. Egyetlen kopárral dolgozó, lakókamra nélküli ma
lomház 4 — 6, ennél nagyobb 8 — 10 cölöpre épül. A cölöpök 

87 



41. ílliriL 
Kgyli-ngolyps vízimiilom 
(XÓrvr'tíiu) 

kiilönliözíi vastagságii Icliántojt kérgíi tölgyfából, r i tkáb
ban vörösfenyöbííl kéKziilnek. Atmérnjük 2П —35 cm között 
ingadnzik. A kihegyezett cölöjiöket 1,5 — 2.0 in mélységig 
vei'ik le a pa takmederbe . Ké t -ké t cölöpön csapos illesztés
sel összefogott hídgerendák tar t ják az épüiet hosszanti 
oldalfala a l a t t elhelyezkedő ta! | igerendát . Kbhe csa])olják 
a koKzorúgcrendázatot t a r t ó faíoszl()|K>kat. Ha pe<lig a 
malomház boronafallal é])ül, a talpgerendával indul a fa
lazat (67. ábra). 

Építenek mei'edek par t fa lakra támaszkodó, egy oldalán 
cölöpözött, vagy mindkét oldalán partfalon álló malom
házakat. A meredek vízmosásos j)atakmcdpr oldalfalát 
l'öiddcl ós mohával kö tö t t terméskő támfallal megerősítik, 
Kitkáblian — a part rögzítéséhez — cölöpök közé font 
rőzsefonatokat is használtak. A megerősített parti 'a he
lyezett ta lpgerendákra t ámaszkodtak a ])atakmedret át
hidaló ta r tó- vagv hídgerendák. Ezekre épült a malom
ház. 

Gyakran me.sterséges. 2 —3 m széles medret , ágat ástak 
a természetes mederből kiindulva a jiataktól lö —2П ш 
távolságra, a folyásiránnyal szemben. A mederág Imssza 
a lejtésviszonyoktól függően 511 — 80 m. I r ányá t jiedig a 
patak hossz-szelvényének magasal>b pimtjánil ki tér í te t t 



vízvezető csatorna kiépítésének lehetősége határozta meg. 
Ilyen mederág építése esetén a malomházat a medernyi'il-
vány végére, áthidalógerendák ni építik. 

A malomházat koszorú gerendákra támiiíizkodó szaru-
zaton deszka vagy zHJndel у héjazat fedi. {'saknem minden 
esetben padlásolatlan; legfeljebb a malomház egyik része 
— általában a lakókamra — a lakószoba feletti i'ész pad
lásolt. A malomház tecimológiai terében — az alacsony 
épületfal miatt — a padlástérbe nyúlik a garat, (..egtöbb 
malomházhoz tornác tartozik, még akkor is, ha cölöpökre 
épüit; rendszerint ez a közlekedő fedett előtere, ahová 
létráról vagy a partról átfektetett hídon a malomba lehet 
jutni. A malom energiafelvevő és őrlőmechanizmusa rend
kívül egvszerű, összekapcsolt szerkezet. A közös vízikerék
őrlő kőtengely egy vízszintes, egyik végén csuklósan tá
maszkodó, másik végén faéksegítségével emelhetŐ-süllyeszt-
hető függesztörúdhoz kapcsolt emelőgerendái-a vésett csa]i-
ágyon foj-og. Ezzel a fiiggesítőrúddat az őrlemény finom
ságát szabályozzák. 

A tengely felső része villás végződésű, négyszög kei-eszt-
mctszetű kovácsoltvas toldalékban végződik, Kz a vas
tengely forog a lisztespad állványához rögzített állókő 

(IO1Í;O7.Ó pnliipliázüK, 
cgvlr 'ugplyű vÍKimaloni 

(Román ia , Arr'iini, 1!)1I0.) 
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csapágyában és villás végződésére támaszkodik a fo i^ -
kőbe vágott keresztvas. A köveket körülfogó kéreg tartja 
a szárazmalmoknál ismertetett technikai elv alapján mű
ködő garatokat. 

Ha az őrlést beszüntetik, az emelÖgerenda segítségével 
megemelik a követ, a kő kopás nélkül forog. Hosszabb 
időre beszüntetett őrléa esetén a vizvezető csatorna zsilip
jét zárják el. 

Á T T É T E L E S \ - Í Z I M A L M O K 
(Alul, felül és derékba <;sapott vízi kerekekkel mrikötiö malmok) 

A középkori Magyarországon az egytengelyű vízimal
mon kívül már a XT. sz. delén elterjednek az áttételes 
vízimalmok. ^ Lassú folyású vizeinkben a Dunántúlon, a 
Mátra vidékén és az Alföldön leginkább alul, gyors folyású 
patakokon P>délyben és a Felvidéken felül csapott vízi
kerekekkel működő malmokat építenek. A vízimalmok 
száma a XIX. sz. fordulójáig — a háborúk pusztítása elle
nére — állandóan növekedett. A folyóvíz melletti telepü
léseken békeidőben gyorsan szaporodtak. Komáromban 
1540 körül 12 malom, 1588-ban már 28 dunai malom 
— közöttük valószínű több hajómalom — működött.^ 
Különösen a katonaságot ellátó városokban épültek mind 
nagyobb számban. A komáromi vár szolgálatában állott 
a füzítői malom is, amelyet a komáromi várgróf, a budai 
pasa és az esztergomi bég engedélyével építettek. Feljegy
zések szerint kevésnek bizonyult, így több tatai malom 
megszervezését is elhatározták. A XVI. sz.-ban a legna
gyobb tatai matom Wagner Tóbiásé, 12 pár kÖvel dol
gozott, sziklába vágott csatorna vezette rá a vizet. 1589-
ben 1546,5 komáromi mérőt, 15У0-Ьеп 1442,0 mérő gabo
nát őrölnek benne.* (A komáromi mérő=:76,5 fonttal.) A 
font koronként és vidékenként változott pl. a bécsi font 
a XVI. sz.-ban = 0,56 kg.'' Az élelmezési hivatal 1616-ban 
további malmokat állít fel Komáromban és Magyar óvár ott. 

Erdélyben az 1839-es adatok szerint 2537 vízimalmot 
tartanak nyilván. Ez aszám az 1900-as évek elején 5020-ra 
emelkedik. 

Még a folyóvizekben nem túlságosan gazdag Nyírségben 
is épülnek vízimalmok. Az 1600-as évekből származó szá-
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1)9. Abm 
Ví/, imalmok B u d á n 

iL X I X . ЧК. másod ik felében 
(Сяак/йг-malom) 

mos adattal találkozunk. A XIX. sx.-ban egymás után 
jelennek meg a mocsaras területek vizét levezető árkokon, 
A levezetöárkok zuhanóinál zsilippel felduzzasztott víz 
energiáját hasznosítják ezek a kisebb alul csapó malmok, 
18П2-Ьеп 34 mak)m létezéséről tudunk Rexty András városi 
főmérnök térképe alapján. (P!. a beszki völgyben fi, a 
demecseri völgyben 13, a kemecsei völgyben 6 stb,) Kzek 
csak a tavaszi és őszi esőzések idején jutottak elegendő 
vízhez, A csLipiidókban bővelkedő hónapok alatt is tiltok 
(zsilipek) duzzasztották fel a vizet — sokszor napokig — 
az árok köré kör alakúra bővített tái'oiókba, ami gyakran 
elérte az nfi m átmérőt. Az itt felgyülemlett víz egy napig 
működtette л maimot. A Fekete-Körösön a tenkei határig 
7, azon felül 13 makim állt. A Hortobágy folyón, Horto
bágy kőhidtó! déh'e, a mai malomház nevű területen is 
működik malom a XVIH. sz. közepén.^ A mak>mban három 
vízikerék dolgozik egy-egy kopárral. Első feljegyzés 1743-
hól marad fenn róla," 1848-ig működik. De az Alföld más. 
kevésbé vízjárta vidékén is voltak vízimalmok. Túrkevén 
1474-bÖl származó birtok]egyzetből tudunk a i)iispökség-
nek a turkeddi részen, Zubogónál levő malmáról.' Az 
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1550-es török defter szerint Szegeden 24 kerék után vetettek 
ki adót.* Ugyanitt a XVIII. sz.-i vagyonösszeírásokban 
1750 — 51. 22 (Alsóvároson 8, FelsÖvároson 11, Palánkon 3); 
1768 — 73.36 (Alsóvároson 15, Felsővároson 14, Palán

kon 7); 
1777 — 78. 47 (Alsóvároson 20, Felsővároson 15, Palán

kon 12) 
malom szerepel.' A XVIII. sz. végén már 71 vízimalom 
őröl a szegedi Tisza szakaszán."' Ezek a gabonaőrlö mal
mok a X i x . sz. második felében a natúremket használó 
liszteló'malmok háttérbe szorításával áttértek a paprika-
őrlésre.^' A korábbi malom említések alig térnek ki ada
tokra, építési és szerkezeti megoldásokra; így ezekből nem 
lehet teljes szerkezeti rekonstrukciót végrehajtani. TjCgtöb-
bet még az ábrázolások nyújtanak, főleg a konstrukciók 
az elvi megoldások megismeréséhez, de a méretek és az 
arányok ezekből sem állapíthattjk meg. A XVI. sz.-ból 
származó feljegyzések már részletesebb leírásokat is tar
talmaznak,'^ a XVII. sz.-ból pedig teljes malomleírások 
maradtak ránk. Ezek többnyire birtoknyilvántartások — 
urbáriumok — periratok anyagaiban találhatók. Már a 
XVXI. sz. végéről egész pontos leírások vannak, amelyek 
a XX. sz.-ban is még létező malmokkal összehasonlítva szer
kezeti, elvi és részletmegoldásokban teljesen azonosítha
tók (70. ábra). A többnyire latin nyelvű leírás helyett a 
XVIII. sz. elejéről származó malomleíráet mutatunk be 
a bonchidai Bánffy uradalom urbáriumából. ,.Vagyon ezen 
kastélynak a külső udvaron kül a Szamosnak dél felől 
való alján egy négy kerekű sendelyes Malom. Ez Malom
nak Silipje tölgy fa le vert szövekeken áll és alól, az víz 
folyásán, tölgy fa erős, az oldalai pedig fenyő deszkákkal 
vagyon meg padolva, mellyek már meg avultak, mind 
azonaltal nem igen romladoztak meg. Vagyon ezen Silipen 
7 tölgy fa vékony gerendákból álló által járó palló. A 
Kerekeknek gerendellyei, nagy eröss tölgy fa gerendák, 
mellyeknek kio(I) végekben mindeniknek vastag vas csap
jai vadnak vas karikákkal levén a gerendelyeknek a belső 
vége meg hasadozott, csak az vas karika szorította össze. 
A' kerekeknek kereszt faji is mind tölgyfából valók, de 
már meg avultak, a kei'ekeknek fogai, va^y inkább kalá
csai '6,7. egyiknek mind régiek a hármoknak pedig ujjakkal 
elegyittettek meg, de mindeniken igen ritkák és hijjánosok. 

S2 

70. ábra 
Egy vizikerékkel hajtott 

kétltö\-es malom rajza 
1430-ból 



71. ábra. Vízimalom 
szerkezeti rendszere 

a vizikerék, Ь áttételek, 
с 6rl6mű, d szita 

A malomnak ajtaja nyílik hé dél fek'51 északra, melly fenyő 
deszkákból való és fa hevederekre van szegezve fordul fa 
orsó sarkakon, vagyon öreg töke zárja, s fa kólcsa. az ajtó 
mellyekek küszöb és szemöldök erőss tölgy fákból valók, 
az oldalai: körös körül tölgy fa talpakban vésett magas 
és erőss kötéses tölgy fa sas fákból, és azokra igen sürün 
öszve eresztett fürész deszkákból, az vizek felől pedig 
tölgy fa erőss deszkákból állanak, és foglaltattak össze; 
és mindenütt jók, csak a vizek felöl, a tölgyfa deszkáknak 
alsó részei kezdettek megromlani, a padlása pedig áll 
fenyő fa gerendákra hánt egy néhány Silipnek való fenyő 
deszkákból; de nincsenek öszve szegezve, a fedele ismét, 
fenyő szaru fákon, és léczeken fellyül nem igen rossz sen-
delyes fedél. A Malomnak belső részében a bél-kerekek 
tölgy fából valók, s mind épek, a korongok orsók és Seppe-
nyök is ugy az korongok percpenczéjüs éppek és jók, eze
ken fellyül a kő-pad áll 16 tölgy fa igen erőss kötésekkel 
meg erősített lábakon, a mellyis tölgy fa gerendákra 
tölgy fa deszkákból vagyon ki csinálva, ezen kőpadra 
hágnak fel tölgy fa gerendácskákra csinált fenyő deszka 
lépesöjü két grádicsokon. Fenn a padon a Malom kövek 
[mellyeket Csicsóról hoztak) közzül az egyik és az alsó el 
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vásott, а r áma pedig jó az all kövekkel egyben, az gara
tok, fiók garatok, és lisztelo tekenyök fenyő fáhói valók 
és közé]» szerüek; de a fiók garatok közziil nemellvek meg 
romladoztanak, a malom kő kérgei sem derekasak, mellyek 
liársf'ából valók. Vagyon ezen Malomban lenn egy kis 
|»adláson egy nagy tölgy fa .sass fákra fenyő deszkákból 
esinált vámnak való eröss kötésű szuszék, melly eapaci-
ta te frumenti cub : 72 metr . 2. Kzen szuszeknak szélső 
deszkája a fedelin fordid vas Sarkokon, és jár vas retesz 
főben, mellyeket lakat ta l zárnak bé. Ezen szuszék áll. 
négy tölgy fa. és kötéses oszlopokra csinált jtaílon. Ezen 
Malomnak felső és nap nyugot felől való szegletiben 
vagyon az .Molnár ház . . ."'^ A leírt vízimalom a római 
rendszerű alapkonstrukció szerint épült , 

A forgássebesség-fokozó át tételek közbeiktatásával alul 
hajtó, középen és felül haj tó rendszere alakult ki a üszteió'-
vízimalmoknak aszerint, hogy a forgásfokozó szerkezet a 
kövek alat t , azokkal egyszinten vagy a kövek feletti -szin
ten helyezkedtek el. Már a középkor derekán fejlett ma
lom építészet lehet az országban. A megmaradt korai emlé
kek gyakori á tépí tés nyomai t viselik ugyan, mégis meglepő 
tiszta-egy szerűsséggel megformált m al о mép ítészeiről ta
núskodnak. A szigorú technológiai követel mén vekhez al
kalmazkodó formaképzés kiegyensúlyozott arányain túl 

f 

Й 

ri 

s 
72. l íbni. Enprgiütovábbft í ) 
lií'ifínde/.i'sek rpiidszorc vív,-
iTÍivfl mükíjfiö gahonaör lö -
iiiiiliiioknAi 
íniKil liiíjló, íi kii/.i'ppn Imj'ló, 
г fplüí liiijló 
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Tij. lUii'u 
í i i ' i l i i ' i f l-maliKii (\'l•^i/[ц•l''lll) 
(ÍM. olildloii l i ' i i t) 

TJ. dl mi 
l'i'kiil i-iiiiiloiii (\'csy,|>n!iLi) 

részletmegoldásokban is egyszerű és tartózkodó, ugyan
akkor a célszerűség megkapó Ötletgazdagságát tükrözi. 

A középkori malomé]>Ítészetiink egyik jelentős emléke a 
veszprémi Oabriel-malom. Első említése 12t)!l-ből maradt 
fenn. A középkori oklevelek Korlátli-malom néven emle
getik. 1452-ben a veszprémi káptalan birtokába kerül, s 
ekkor valószínű —a falazat módjában és a befalazott bol
tozatokból következtetve — nem utoljára átéjjítik. A XIX. 
sz. elején is több kiselíb átalakítás változtatta korábbi jel
legét, mégis kellemes arány» homlokzata megőrizte eredeti 
jegyeit (73. ábra). 
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А XVIII- sz.-ban а polgári építészet hatását tükröző 
magas színvonalú malom építészet fejlődik ki. Egy-egy épí
tészeti kultúrkozpoiitban — Tatán, Kőszegen, Pápán, Eger
ben, Esztergomban — megújult formában bontakozik ki. 
Az egyszevű eszközökkel éjiült ipari létesítményeket igé
nyes formaképzésű éjmletek és fejlett technikai berende
zések váltják fel. Ennek az átalakulásnak éppen az ipar 
és a teeimika fejlődésében bekövetkező változás (az ipari 
forradalom érezliető hatása és a fizika gyakorlati alkalma
zása) éltetője. A magyar iparfejlődés — főleg a gabona- és 
gyapj(U]>ar — serkentően hat a nagybirtokok gazdálkodá-
-•íára. Racionális vízgazdálkodás kezdődik, nagyarányú sza-
bályozásíík folynak. így Tatán az Eszterliázyak meghívá
sára Mikovinyi Sámuel végez nagyszabású vízrendezést. 
Munkája nyomán e téren tanítványa Pellner Jakab számos 
malmot épít. Nevéhez fűződik a Nepomucenus-malom. a 
József-malom, a Tóvárosi Malom három éjiülete, н még jó 
néhány egyéb ipari létesítmény (vágóhely, magtár stb.). 
Egyik legszebb, még ma is létező é|}ület a Nepomucenus-
malom, Tata festői helyén, két utcáról nyitott telken a 
Kristály patak mellett épült emeletes malomháza (7ő. 
ábra). Az épület nyugodt tömegű, meredek hajlású tetővel 

T-T. Ahni 
XppomiifcnuH-malom 
(Tiitii. Koni i i rom 111.) 
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76. ábra 
N epomucenu s- malom 

felmérési rajza 
(Országos Műemléki 

Felügyelőség tervtára) 

7 Bégi malomépltészet 



koronázott . А tetöliajlást követő jó arányú, finom ré.szle-
tekkel tagolt déli l iomlokzatát kökeritcs közé fogott széles, 
kosárives lezárású kapu egénzíti ki. Az oromfalon szemöl
dök párkán nyal ékí te t t fülkében Nepomukí Rzt. .JánoH 
szobra áll (ma a Múzeumban). A homlokzat mér t ek t a r tó 
díszítése é.4 az épüle t tömeg jiuritán megformálása hűen 
tükrözi a belső t a r t a lma t , az épület ipari jellegét. Plmellett 
azonban P'ellner egyéb alkotásaira jellemző formajegyek 
gazdagítják; kiegyensúlyozott a rány , elegáns visszatar tot t 
részletezés, nemes egyszeröség. Az épület és a hozzátartozó 
létesítmények kedvezően a lkalmazkodnak a terep változa
tos adottságaihoz (76. áb ra ) . 

A város legrégibb malma a ('ifra-malom. Iö87-ben már 
létezett (77. á b r a ) . " Az éí)ülct homlokzati arányairól , az 
ablaknyílások elhelyezéséről is arra lehet következtetni , 
hogy a malomház építése megelőzte a t a ta i barokk építé
szeti kul túra kialakulását , mivel fellelhető hatása csak az 
épület rész let képzésén m u t a t h a t ó ki : a nagyobb, átfogó 
formajegyek jóval korábbi eredetre u ta lnak. Az épület 
ala]»rajza L-aiakú. emeletes , háromhajó.s stukkódíszes 
mennyezettel gazdagí to t t üzemi terében ot volutás fa-

D 
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77. Abrir 
f ' i fm-mMlom (Tatn) 
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7S. ühi'M 
Pöliiiki-n^iloill (Taliil 

(>Kzk)p t a r t j a ÍV ío<íémNZ(Tkeztítet ÓH a malom belső szerke
zetét. Az egyik oHzl()[iiiri 175H. évszám olva.sható. Északi — 
Bartók B . u. felöli — homlokzatán egyenlőtlen távolságra 
( i + 2 kőkeretes ablak tagolja az emeleti részt. A föklszinti 
iiiimlokzati sávot pedig négy kapu osztja fel. lígyik kapu 
fölött a homlokzattól idegen, hozzá nem illő előtető zavarja 
az épület kedvező megjelenését, A Tó i'elől az épület eresz-
maga.sKágig a kiemelkedő terepszintbe (gát) süllyed. Han-
gnlatos tömegével az Öreg-tó festői városképébe tartozik, s 
a vái'ral, a téiparti beépités-sel egyik legszebb részlete Ta tá 
nak. Kbbe a várn.4kéi)be illeszkedik a (^ifra-malomtól déire, 
az öreg- tó keleti par t ján é])ült Pötörke-malom is (78. ábra) . 
Kiesi, mozgalmas tömegével. íves kerékházával , meredek 
hajlású, magas tetőfe<lésével a X V I I l . sz.-ban épüit, s mai 
napig megmaradt malmok egyik legszebb é])iilete. Kzen-
kíviil áll még a Néppark szélén a volt Jenő-malnm, a Sán
dor-malom s a kalWmalmok épülete (7!). ábra) , ipar i emlé
keit T a t a őrizte meg leghíveliben. Igaz. a malmok berende
zései itt is elpiisztnltak, de a megmarad t é])ületek tanús
kodnak a koi'ai ipari építészet igényességéről. Másik ismert 
— s a mai napig legtüljbet megőrző — malomépítészét 
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7!t. кЫп 
Kámlor-mMlojii (Tá la) 

Pápán alakult ki. líár nem fűződik szorosan a polgári éiii-
téazethez, mégis figyelemre méltó a X V l l L és a X I \ . fiz.-i 
pá]»ai malomépítcszet. A Tapokta folyóra telepedett gabo-
namalmok, posztómalmok, papírmalmok (ösKzesen 22 ma
lom) energiahasznositás terén és építészeti megoldásban \н 
említésre méltók. A malmok között akad 6 és II) vízikerék
kel dolgozó nagy malom (hatkerekű malom, tízesmalomj. 
Több egyemeletes (papirosmak}m, iiatkerekfl mak)m), sőt 
kétemeletes malomház (Sedlmayr-féte malom) é]tiil itt . 

A fL'lsorolt malmok közül még lfl4i) —,5i) között töbl> 
működöt t . Sajnálatos azonliari, liogy felmerés és gondos 
teelinikatörténeti vizsgálat nélkül vaiameniiyi makim be
rendezése elpusztult . Közülük pedig nem egy őrizte a 
X V I I I . sz. gépi berendezéseinek teljes vagy jelentős rész-
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МО. íitiiii Jcfífiíet képező emlékanyagát . Mégiiikább fájó, liofjy kii-
\ i/iTii;iloni 1'H[IIIII Ijjnliöző i]>iii-á}íak — egy tele]>iilésen lieliil a X I X . KZ. köze

péig feiirimiii'adt —emlékei pusztul tak el. Közülük már esak 
egy-két iire.4 miijomliáz áll. 

(Pnji-Tiiülom) 
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А bai-okk mellett а klassziciziiuis is megalkotta formaje
gyeit a makjmépítészetbeii. A veszprémi volt ('satár-ma-
lom a Felső-Réíl völgyében a korai klasszicizmus jegyeit 
viseli, ö t kosáríves boltozattal tagolt dtmgaboltozatta! fe
dett tornáccal, ügyik legszuhb XIX. sz.-i maloinbázunk.'^ 
(81. ábra). 

A veszprémi malom építészet másik jeles miigmaradt em
léke a Káptalani-malom. A klas.szicista épület három fél
koríves tim])anono.4 tornáccal éjmlt. Formajegyei helyen
ként a barokkra utalnak. A tornác sarokpilléreinek bekötő 
boltível kosárívesek, s az épület al>Iakait még barokk ke
retek szegélyezik. Sőt a malomház ablakosztása is korábbi. 
a bai'okkra jellemző arányokról tanúskodnak. Valószínű, 
hogv- a klasszicizmus idején átépült korábbi malomház 
őrzi az átépítés kevert formajegyeit ami így is, ötvöződve 
a malom építészet és az egyetemes építészet kaj)csolatát s 
egyben sajátos jellegét igazolja. 

Mindkét megmaradt malomház értéke annál nagyobb, 
mivel a klasszicizmus idején már leáldozóban van a ,,natúr 

Sl. ábi-a 
Csatár-inalom (Vc'S/|jréin) 
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en ' í fonmt haüznosítc)" malomé])ítészét. Kkkor már esak 
elvetve épül vízimaliim. s ha épid is. már a frv'ítn|)iir jegyeit 
hordozza. Krmck kö\etkoKtébeti eltér a korábbi szerkezeti-
fornicii megoldá.soktól. Л liöviilö teelmológia, korszerű, na-
íívobb teljesítményű fíéjji berendezések új mefíoldáHokni 
kényszerítik a malomé)ntészctet. 

Az alul és felül esapott vízikei'ékkel működő áttételes 
vízimalmok közül alij^ maE-adt ránk olyan, amelyikben a 
belső berendezés is megvan. Leginkább csak a malomház 
áll még. Tur is tvándon ( S z a b o l c s - S z a t m á r m.) a múlt 
években ál l í tot ta helyre az Országos Mííemléki Kt-líigyelö-
ség a köz.séfí . \ ' 1 . \ . sz.-ban épüli vízimalmát (82. ábra). 
A Dunántú lon Zalában (Xalaszentgrót) és \'e,sz]irém megyé
ben (Öskü) m a r a d t még üzemkéjjcs vízimalom. 

«•2. íibni 
Tui'i,4l vánili ví/,imiilom 
(S/ii.bollfs-Sj'.iitmár m.) 
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i-4{^ m:>- m^ Ф 

83. ábra 
Vízimalmok a munkagépek 

működési elve 
és ftz energiahasznosítás 

szerint 
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S4. ál.rn 
Iti'u'kovci hiijómiilom 
fIVsl ni.) 

il A J O M Л I.O M 

A vízimiilmokiiitk e sajíitiis típtísíi víiiószíiiű a kelet
római. Iiizánci kulLúra terméke. Krre i i talubiziüu'i udvar
ban éiő !*Г1>кч|) történet írd (!ót háliDn'i с munkája, amely
ben leírja. Iingv a VltifjeH által Rómában liezái't kelet
római i'üldesúr líelisar, 5Hfi-i)an a Tilieri.sen liajómalmot 
létesített , mivel a fíótok Róma vízellátását .4Zi>ifíáló — é.s a 
malnidkat hajtó — vízvezetékeket elvágták, az ál latmal-
mokhdz fiedig hiáriyzdtt az igavonó állat. Kzeket a csóna
kokra épí te t t malmokat a folyóvíz áramlását liiusznosító, 
vízbe mei-iilő la |)átokka! ellátott kerekek haj tut ták. Közel 
ez időből származik i'.i^y i ié\telen bizámi krtinikás .íliö-hen 
ké.sziilt kézirata, amely egy la|)átkerekes hadihajót álu'áziil. 
A hajó lapát kerekeit a hajón elhelyezett, állati erővel von
t a to t t járgány haj tot ta . Ncedham .szerint Kínában a hajó-
malom a \ ' I I I . sz,-tól miitat t iató ki."' .Az iszlám inidakini 

'fir.*}:":. =^^ 
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klasszikus időszakának végéről származó Mafatih c. mű 
szintén említést tesz hajómalmokról. Párizsban a Hiljlio-
theqiie Royalban őriznek egy XIV. sz.-i francia minia túrá t , 
amely hiteles adatokkal igazolhatóan már 1258-ban meg
levő, a , ,malomhíd" ívei a la t t elhelyezett hajómalmot ábrá
zol. Kzek annyiban különböznek más liajómalmoktól, hogy 
cölöpökhöz is kikötöt ték őket . Hazánkban 1292-hen Poson 
kanonok kérvényében említi a Budavár környéki. Dunán 
levő malmokat . Az ,,Élelmezési H i v a t a l " a magyar hajós
malmok helyet t a jobl) szerkezetű német hajómalmokat 
igyekszik meghonosí t ta tni ; e célból több alkalommal német 
malommestereket és molnárokat kijid hazánkba. 

A hajómalmnk a XVI I . sz.-tól kezdve gyorsan szapoiod-
nak. a .század vége felé csaknem valamennyi nagyobb fo
lyónkon dolgoznak, l^ijjótvár mellett lC74-ben még csak 
két hajómalom létezet t ; néhány évvel később már hét hajó
malom dolgozik.J' 

A többi vízimalmokkal — de egyéb szárazföldi malmok
kal — szemben nagy előnye az úszómalomnak, hogy meg
határozot t területen vá l toz ta tha t ja lieiyét. A malom a víz 
folyásának kedvező szakaszát választhat ja , sodrásába áll
hat , k iköthe t ; egyszóval a vízenergia kihíLHználásában nincs 
tehetetlenségre ká rhoz ta tva . 

85. ubra 
Kiliómíllom a Dunán, 
Begeiisbiirg lUatt I49:i'ból 
(Sehficlols Weltchronik) 
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S(i. íibm 
lliijómalom н S/jimoson 
(RomiViiia, Tíiniiiíii. 10(10. 

A hajómalmok — széles folyókon — leginkább л las.si't 
szakaszokon, örvénymentes lielyeken. a par t közelében 
horgonyoznak le {8ti. áiira). Knnek korábbi oka azzal ma
gyarázható , hogy a molnárok nem ismerik a vasmacskát ён 
a vasláiieot, legalábbis korábban nem használják. Helyet te 
fűzfából, majd eriisebb tölgyfából fonnak kikötésre alkal
mas , , láncot". '^ A malmokat a folyólénékbe ágyazot t ma
lomszeghez kötöt ték. Olyan helyen, aliol a folyó medre 
sziklás vagy köves vnlt és a facölöpöket (malom.szegeket) 
nem lehetett a folyófenéken leverni, ha ta lmas kítsokat rak
tak tele kövei, ezekhez kötöt ték a faágból font láneot.''-' 
Mivci ezek a hajózást akadályozták, 1772-ben Mária Terézia 
eltiltja és kötelezi a molnárokat a vasmacska használatára. 
A molnárok t i l takoznak ellene, aminek oka feltelietöen 
konzervativizmus lehet.^^ A szegedi vízimolnárok a hor-
gonyzáahozUdem hoaszii kovácHoítvas láneazemekböl ÖH.4ze-
áll i tott láncot használnak.^' 
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1951-ben Mohácsnál, Meszesnél, Úszódon, Ordasnál, Pak
son, Madoesán és Vácott egy-egy hajómalom, Iváncsa-Ráe-
kevén három hajómalom Őrölt még a Dunán.^^ A XIX. sz.-
ban épült uszódi hajómalmot 1955-ben Dr. Vargha László 
felmérte.^* {87. ábra). A malom 189f)-ben épült - a hajóba 
vésett évszám után — (18. G. H. 90.), Az évszám közötti 
kezdőbetűk a hajókészítő mester nevét örökítették meg. A 
malmot Gerzstmy Henrik hajóépítő ács készítette Rácke
vén. A felmérést követő évben az 1956-os tavaszi jégzajlás 
Úszód alatt összezúzta. A pak.si malom 1959 — 60 telén 
összedőlt. Egyedül a soroksári Duna-ágban, a ráckevei 
Gyurcsik-féle malmot mentette meg az OMF 1960-ban vég
rehajtott rekonstrukciója.^^ 

A hajómalom három részből áll: az őrlöszérkezeiét és a 
munkateret magába foglaló hajóra épített malomházból, a 
vízikerék alátámasztására szolgáló fedetlen kis hajóból és a 
vízikerékböl. Mindhárom részt tájegységenként különböző 
módon neveztek {amalomház: házhajó, malomhajó, főhajó; 
a kis hajó: tombács, tárhajó, tölgyhajó; a lapátos vízikerék: 
készség, nagykerék). 

A hajómalom népszerű közismert nevét — tombácos-
malom — a malomház és vízikerék hordására korábban 
alkalmazott tombácról kapta. A tomhác közel l.f) —1,5 m 
átmérőjű, egyetlen — Ivukszerű — nyíláson keresztül ki
vájt 3,0 — 4,0 m hosszú tölgyfa. Négy tombácra kereszt
gerendát fektetnek, ezekre épül a malomház. Később csak 
a kishajót helyettesítik tombáccal. A XVIII. sz.-tói kezdve 
a hajóépítés kiszorította a tombácok alkalmazását. A ma
lomház hajóra épül. Eleje az ellenállás csökkentésére ék 
alakú, hátsó része a hajó hossztengelyére merőleges sík 
felületű. A hajó fenékszélessége 4,0 m, hossza 12,90 m, a 
fenék és fedélzet közötti magasság 1,20 m. Szerkezeti vázát 
3" vastag, szeles tölgyfa deszkák borítják. 

A hajó felső peremére felfekvő talpgerendákba illeszked
nek a malomház oszlopai. Az oszlopokat fent koszorúge
renda fogja össze, amelyre — egymástól 1,00 — 1,20 m tá
volságra — a szarufák fekszenek fel, lécezett zsindely-
liéjazattal. A tetőtér csak részben padlááolt, mivel a magas 
szerelvények (garatok, sziták) a padlástérbe nyúlnak. A 
fedélzeti szintről létra vezet a padlástérbe helyezett szintre. 
A malomház hátsó részén kb. 1,00 m széles erkélyszerű ki
képzés van, a hátsó kijáratról megközelíthetően. 

87. ábra. Uszódi hajómalom 
felmérési rují.a (Usy.ód, 
Buos-Kiskun m.. 1955. 

Felmcirto; dr. Vargha LáSKló, 
Мнаг Márton, 

OMF tervtáruhim) 

108 



А malomházban а manufakturális lisztelŐ-malomipar 
egyszerű gépi berendezései kapnak helyet. így nem nyújt 
teljes értékű képet a korai hajómalmok berendezésérőt. A 
Román Népköztársaság területén, a Szamoson, Tamaia 

0 sm 
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község határában {1960-ban) még működött Buzekan János 
és két részvényes társa hajómalma. A malom minden beren
dezése a vízimalmokra jellemző szerkezeti megoldásban és 
anyagból készült. Bemutatását éppen ezért szükségesnek 
tartjuk. 

A hajó az ismertetett uszódi és ráckevei malmokhoz ha
sonló. Berendezése azonban még a korai vízimalom-építés 
jegyeit viselik. Fából készültek és a különböző típusú vízi
malmokban allíalmazott technikai megoldás szerint 
épültek. 

A házhajóban a lapátkerék tengelyén 3,35 m átmérőjű 
kettős járomküUős, két sorban fogazott nagykerék adja át 
az energiát a n,5fi m átmérőjű kisorsónak. A kisorsó tenge
lyén 1,20 ra átmérőjű, forgássikra merőleges fogazatú, 
homlokfogazattal ellátott nagykerék kapcsolódik a követ 
hajtó kisorsóhoz. 

A lisztelőkő a fedélzet felett helyezkedik el 1,20 m-re. 
Ezáltal a garat benyúlik a tetőtérbe. Mivel a házhajó pad
lás nélkül épült, a malomház belső tere bontatlan. A fedél
zet padlózata a lapátkerék tengelyén levő nagykerék és az 
áttételi tengely körül hiányzik. A hajófenék paliózott, rö
vid ideig tartó raktározás céljára. A házhajót deszkaalapra 
rögzített zsindely héj ázat fedi. 

A hajómalmok csak a fagy beálltáig maradnak a folyó 
sodrásában, azután vagy kikötésre alkalmas öbölbe von
tatják, ahol az úszó jégtáblák nem tehetnek kárt bennük, 
vagy a partra vontatják. A partra vontatás nehéz feladatot 
jelent. Mindenkor a molnárnak kell gondoskodni róla. A 
vontatást ökrökkel, legtöbb helyen azonban levert cölö
pökre csörlött {rúddal felcsavart) kötél, később lánc segít
ségével végzik. 

A ráckevei malmon kívül minden hazai hajómalom el
pusztult. Sajnálatos, hogy a megmaradt maiom is csak a 
XIX. sz. utolsó évtizedeiről adhat számot, így e sajátos ma
lomépítés korábbi megoldását csak következtetéssel tudjuk 
rekonstruálni. 

Az irodalmi említésen kívül nem maradt fenn tájékoz
tató anyag más iparágban használt hajómalmok műszaki 
megoldásáról. Tudunk azonban arról, hogy a textiliparban 
kalló céljára is építettek hajómalmot. 
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к Á E Т о L Ö Л1 А L о М 

Az előbbiekben ismertetett élelmiszeripari létesítménye
ken kívül a ruhaipar — főleg a gyapjúipar — is alkalma
zott folyamatos mozgású munkagépekkel miSködő malmo
kat. Ezek közül legismertebb akártoló-, vánvoló- éslomozó-
malom. 

A tépő- va^y kártolómalmok a mosott gyapjú fonás 
előtti megmunkálására épülnek. Megjelenésük idejére vo
natkozó biztos adat nem áll rendelkezésünkre; valószínű, 
hogy a gyapjútermelés hazai fellendülése után a XVIII. 
sz.-tól kezdve építik. Első említése 179ö-ból ismert.^* 
Annyi bizonyos, hogy még a XX. sz. elején Erdélyben 
több kártolómalom dolgozik. Gáspár Gyula szerint a tó
vidék minden második, harmadik falujának volt ,,fésülő-
gépe".^' 

Berendezéseik kialakításáról ugyancsak kevés ismeret
anyaggal rendelkezünk. Inventáriumokban, gazdasági uta
sításokban elvétve találunk utalásokat kártolómalmok lé
tesítésére vagy javítására. Hellyel-közzel méjí egy-egy szer
kezeti elemről is történik említés, de ezekből nem leliet a 
malom teljes gépi berendezésérc következtetni. Nincs ki
zárva azonban, hogy a további levéltári kutatás a leírások
ból —• tárgyi emickanyag hiányában is — rekonstruálni ké
pes a kártolómalom mechanikai berendezését. 

Jelenlegi ismereteink — a fellelt adatok — nem elégsége
sek a kézműves gyapjúiparban használt malomtipus gépi 
berendezéseinek leírásához. Kizárólag néhány késői manu-
íákturális ipar gépi berendezéseinek tárgyi anyagára s ezen
kívül a háziiparban használt kéziszerszámok vagy ennek, a 
korszerig gépszerkesztés liatására kialakult berendezéseinek 
elemzésére támaszkodhatunk. Ezek azonban, ha nem is 
nyújtanak teljes képet a kártolómalmokról, mégis megkö
zelítő tájékoztatást adnak, amiből következtetni lehet 
technikai felszereltségükre. 

Romániában Cacován, Kolozsvár (Cluj) tartományban 
1958-ban még működött vizikerékkel hajtott kártolóma
lom. A malomház patakmederbe vert cölöpökre épült. A 
cölöpök átlagosan 60 cm-re emelkednek a meder fölé. Felső 
végükön csapos illesztéssel a malomház talpgerendái nyug
szanak. Ezekre támaszkodnak a keresztirányú padlógeren
dák. A malomház hat cölöpön áll. A víz felöli oldalon levő 
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«íirnkciiliipijket táinaKzl(')|)Ílk'Tek ei'uKÍtik (88. iíl)i\i). A ina-
kimliáz vázas .4z(Mkezetií: HzéldeKzkálnJl ÜWHZCJ'I'IU nldal-
falakkal, padkisidt nmnkatiírrt,'!, zsindelvhójazattal i.;|)iilt, 
A makim vízikerekc az (ípiiletti'íl f'iiíífíetlen erierfiiafelvevö 
Kzerkezet, ellentétlien az eddif£ tái '^yalt vízinialriidk ener
giaiéi vevő liei'endeztVeivel. almi a vízi kerekek a nialrim-
liázha é]>iiltek. vagv alilwz közvet len ül ka|jfK(ilódtak. A 
járókerék (•()l(»|K»kreliclyczettlirdger('ndáii fnr<ró kétpereees. 
páms keresztktilk'iH, rekeszei, felül csaputl \ ízikerék. Kiier-
giáját szíjliajtáKi'i transzmisszión át ti)válil>itja. A kártoló-
liázban a . \ l \ . sz. f(>rn'>iizenieil)en alkalmazot t i;vári kár-
tnló íi talakított hengei'rtiira párhuzamosít ja a srva|)júl. 
Knnek IsmertetéMC nem a t anu lmány feladata, miután a 
gyári-üzemi berendezésekre rtem téi'lietiink ki. ('fíupán a 
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működési elvet ismerjük meg. A gép elején ellenkező irány
ban forgó dróttüskés hengerek szálakra szedik szét a gyap
jút, és billenő szedőkarok segítségével simító hengerekre 
továbbítják. A simítóhengerek tovább puhítják, rendezik 
a szálakat, ahonnan egy mozgó fésűsor leemeli a puha, pap
lanszerű anyagot és a feltekerődobra irányítja. Ezen rétege
sen összegyűlik a kártolt gyapjú. Amikor megtelik, a do
bot leemelik és a felesévélt gyapjú hengerből kihúzzák. A 
gyapjút összehajtják, majd szállításra kötözik. 

A cacovai kártolómalom berendezése a kézműipar esz
közeihez viszonyítva későbbi keletű, de az energiaátalakító 
szerkezetet és a malomház elrendezését tekintve figyelemre
méltó. 

90. á b r a . Ké/.i kártológt^p 

Régi malom Építészet 113 



Korábbi kártolóberendezésekre enged következtetni az 
1960-ban romániai tanulmányút során Huny ad-tartomány
ban felmért kártoló {90. ábra}. A gép négy 6X8 cm kereszt
szelvényű oszlopon álló, 1,80x0,60 m felületű asztal. Az 
asztal felső lapja 2,4 ш sugarú ívben hajlított, felületét 
perforált fémlemez borítja. A lemez felett 10 — 12 cm távol
ságra öXT cm keresztmetszetű lécek helyezkednek el. A 
lécekből 1 cm-re kiálló hajlított acéltüakék (szegek) állnak 
ki. Az íves asztallap felett azonos ívsugarú, hasonlóan foga
zott mozgórész függ az asztalhoz erősített két oszlopon. Az 
asztal egyik végére etetőszerkezetet szereltek. Az etető
szerkezet hajtását a mozgórészhez kapcsolt ingakar végzi. 
Az ingakarhoz kenderből font zsinórt (vékony kötelet) 
kötnek, a ezt átvetik az etető 25 cm átmérőjű Kajtó kerék
tárcsáján. A súrlódás növelésére és hogy a zsinór ne caúsz-
szon a keréken, követ (súlyt) kötnek a végére. A kártoló leii-
gőrészével együttmozduló ingakar meghúzza a zsinórt, ami 
a mozgás irányában forgásba hozza az etetöazerkezet kere
két. Amikor az ingakar ellentétes iránvbaii lendül, az etetŐ-
szerkezet kerekét percegőkapocs rögzíti, hogy az etetőszer
kezet visszafelé ne forduljon, el. Eközben a zsinór csúszva 
halad át a keréken, és elfoglalja előbbi helyzetét, hogy 
újabb lendületre forgásba hozza. 

A lengő tépörész fogai az etetőnyíláson áthaladó gyapjú
szálakba kapaszkodnak, azokat többszöri lendületre át
húzzák a fogak között. Amíg a gyapjú keresztüljut a kár-
tolón, a szálak rendeződnek, és közöttük levő megtapadt 
idegen anyag — fűszál, gally, por és egyéb piszok — a per
forált fémlemezen át a kártoló alá hull. Az áthúzott gyapjú 
paplanszerű puha rétegben terítve kerül ki a kártolóból. 
A lengőrészt egyszerű lendítökarral működtetik. A szóban 
forgó kártolót áttétel segítségével már villanymotor haj
totta. Az energiaforrástól eltekintve, az ismertetett típus 
egy korábbi kártológép elvi rendszerét képviseli. Elemzése 
során tájékozódni tudunk a gyapjúmanufaktúrákban hasz
nált kártolók működéséről. 

Kártoiómalom nem maradt fenn napjainkig. Az említett 
két kártoló csak sejteti, milyenek lehettek az egyszerű 
kártolómalmok. 
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\ * Á N V O L Ö M Л L О M 

A gyapjú iparban a durva SZÖVCHŰ pokixic, няСюущ és 
felsőruhának készített szövet raegmiinkálására a kallómal-
mnkoii kívül ványnlókat építenek. (A ványolás és a kallás 
között az ipar nem tesz különbBéget. E t anu lmányban azon
ban a texti l iparban basznált malmok könnvebb megkü
lönböztetésére kallónak nevezzük a kalapáccsal működő, 
ütögetéssel tömörí tő és ványnlónak a szövet gyürésével. 
haj togatásával iiemezelo berendezéseket). 

A váiiyolók vagy egyszerű, földbe ásot t , vagy alépít
ményre szerelt kádak, melyekben szűk csatonián vezetett 
sebesfolyású víz örvénylése forgatja, töri a szövetet és 
nemezszerű anyaggá tömörít i (91., 92. ábra) . A váiiyoló-
kádakhoz a tiszta vizű pa takok napmeleg vizét hsusználják; 
é|ipen ezért működésük csak az év néhány hóiiajijára kor
látozódik. 

A vánvolók másik ismert t ípusa a vízikerék hajtású vá-
nyolóhenger, ványolóko.sái' (93. ábra) . Előnyük a káddal 
.szemben, hogy egész évben dolgozhatnak, mer t a techno
lógiai követelményeknek megfelelő vízhőmérsékletet mele
gítéssel érik cl. Romániában ;iz (llt völgyében mind a mai 

ill. liliiii. \iinyol6Uacl 
ka l lómalmok mnllot t 
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napig m a r a d t néhány működő ványolólienger (Gura Riului, 
Dobra Sugag). Főleg lomozntt t akarók , szőnyegek ványo-
lására használják a téi)őhtíngerek által fellazított szálak 
beverésére. A váiiyulóhengerben tömör í te t t loraoa pokróo 
nem hullatja szálát, t a r tós és t iszta. 

A ványolóház fából épül, vázas deszkaborí tású falakkal, 
zsindely vagy deszka lefedéssel. Helyenként — ritkábban 
— a kőből is épí tet tek (Gura Riului). A padlózat leginkább 
kőlapokkal burkol t , r i tkábban pallóval fedett . A Gura 
Riuluiban felmért ványolómalom három oldalfala kőből 
épült, csak a vízmű felőli fal deszkázott . Já rókereke 3,20 m 
átmérőjű, kétpereces, három pár keresztküllŐH, vályús, alul 
csapó, 0,38 m átmérőjű, 4,75 m hosszú faragott tölgyfa 
tengelyre épült vízikerék. A tengely ványolóházban levő 
részére 2,35 m átmérőjű, 1,75 m hosszúságú hengert szerel
tek. A hengert kétpereces, páros ke rész tkü Hős kerékfal kö
zött , egymástól 35 — 40 cm-re elhelyezkedő fenyőbotok al
kotják. Ezek közé mogyoróágból sűrű, du rva fonást készí
te t tek, úgyhogy az ágak végei a henger belső terébe 6 — KI 
cm-re belógnak, sŐt a fenyőbotokba KI cm liosszúságú, be
felé nyúló fogakat is helveztek. A henger végeit bedeszkáz-
ták, csak egy küllőpár között hagy tak nyílást- A henger át
mérőjének egyharmadáva l a padkíszint aiá süllyed a sugará
nak és hosszának megfelelően kialakí tot t , kőből falazott 
medencébe. A henger a vízikerékkel közös tengelyen forog 
és alsó része a medencébe merül. 

A ványolóház berendezéséhez tar toz ik a vízmelegítő kat
lan, valamint az anyag tárolásaiba, húzására a lka lmas — 
jiallóból összeállított — pad. Nyái'on — ha a pa tak vize a 
szükséges hőfokot eléri — csatornán közvetlenül a meden
cébe vezetik. A túlfolyó víz a medence egyik oldalán távo
zik, majd visszakerül a pa t akba . H a a folyóvíz természetes 
hőmérséklete nem elegendő, melegítik a vizet, és vegyí tve 
érik el a k íván t hőfokot. 

Két -három szélből állítják össze a k íván t takarószélessé
get, mer t a keskeny szövőszék mia t t a kész t akarónak szük
séges szélességű anyagot nem t u d n a k szőni. Ezér t a 80— 120 
cm széles szőttest vánvolás előtt gyapjúfonállal összevarr
ják. A var rás a ványolás közben el tűnik, teljesen beleolvad 
a tömörödöt t szőttesbe. A tömör í tendő szőttest előbb kád-
ványolóba töretik, csak ezután helyezik a hengerbe, ahol 
24 — 48 óráig 50°C vízben ványolják. A kosár lényegesen 

02. ábni 
\"úii_\'olókátl miigiiN ve/,eti^sü 

f;sa torna ment ón 
(Románia, 
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9;Í. ábra. Ványolóhenger 
felmérési rajza 
(Románia, Gura Riului, 
1960. 
Felmérte: Pongrác/. Pál) 

jobban tömöríti a nyers szőttest, mint a kád, ezért van 
szükség lassú elŐtömörítésre. A ványoláara előkészített 
szőttest a henger szabadon maradt részén át a kosárba 
helyezik, ezután megindítják a járókereket. 

A ványoló működése elvileg azonos a kádványolóéval, a 
különbség csak az, hogy a szőttest nem közvetlen a víz 
forgatja, hanem a henger forgása közben felemelt anyag 
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súlyánál fogva mindig visszaesik a henger aljára, miköz
ben a fonatvégek és a kiálló tüskék verik az anyagot, tömö
rítik a szőttest. Ványolás közben a szőttes szélei megnyúl
nak, lebernyegesek lesznek. Ezért ványolás után kifeszítik 
és kifeszítve szárítják. A megszáradt takarót fésülik és 
nyírják, hapedig bolyhos felületűre akarják készíteni, tépik, 
miáltal puhább, finomabb tapintatú anyagot nyernek. A 
tépést vagy kézi erővel, vagy lomozómalommal végzik. 

L О M О Z ü M A L О .M 
A pokrócot, szőnyeget és durva felsőruhának szőtt szőt

test ványolás után gyakran további műveletnek vetették alá. 
A ványolt szőttes nemezszerű felületű, éppen ezért kemény 
tapintatú. A szövés közben behelyezett fürtök összecsomó
sodtak. Takaró készítésekor a tömörre ványolt szőttest 
szálazó kefével tépték, hogy a felületi gyapjúszálakat ki
bontsák és a subához hasonló szálas, puha felületet nyerje
nek. Az ilyen takarókat lomospokrócnak nevezték. Igen 
gyakran a felsőruhának való anyagot is lomozták, mert a 
lelógó szálakról lepergett az esővíz és az anyag nem ázott 
át könnyen, 

A lomozómalmok megjelenésének időpontját teljes ho
mály borítja. Feltehetően a gig millekbŐI (bolyhozó gépek
ből) alakultak ki. 1552-ben tiltják őket. Még a XVII. sz.-ban 
is több panasz hangzik el ellenük, hogy a kártfejek helyett 
dróttűket alkalmaznak. R. A. Pelham; FuUing Mills с 
munkájában foglalkozik kialakulásukkal. Minden bizony
nyal a kézműves posztóipar virágzásának idején jönnek 
létre. Serami esetre sem lehet a kallókkal azonos ősi me
chanizmusoknak tekinteni ökat. A XIX. sz.-ban Erdélyben 
— különösen Szeben vidékén — sok lomozómalom műkö
dött, s ezek közül néhány napjainkig megmaradt. Gura 
Riuluiban még 1960-ban is dolgozott lomozómalom (94. 
ábra). 

A malomház vázas szerkezettel, deszkaborítású falazat
tal, közvetlenül egy nyeleskalapácsos kallóház (a szakaszos 
munkamozgású malmoknál lesz róla szó) mellé épült. 
Vízikereke egypereces, keresztküllŐs, radiális, nyeleslapá-
tozású. Tengelyére a malomházon belül 3,06 m széles, 1,95 m 
átmérőjű liengert építettek, A henger perecéi keresztkül-
lŐkkel kapcsolódnak a tengelyhez, s közöttük négy, 6 cra 

94. ábra. Lomozó — 
tépömíilom felmérési raj/a. 

(Románia, Gura Riului, 
1960. 

Felmérte: Pongrácz Pál) 
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átmérőjű fenyó'rúd és negyedmezőnként három, egyen
ként 16 — 20 cm széles széldeszkákból készült lécezet al
kotja a henger szerkezeti palástját, A henger alatt a padló
zathoz rögzítve 0,90 m széles, 3,00 m hosszú pallóból — egy
mástól 5 cm-re — hegyes vasszögek állnak ki. A szögek háló
sán helyezkednek el éa a forgás irányára ellenkező szögben 
dőlnek. A szöges palló felett forgó henger palástja és a szö
gek felső síkja között mindössze 2,0 — 2,5 cm távolság van. 
A tépésre szánt anyagot a henger külső részére erősítik 
úgy, hogy a lelógó anyag felülete érintkezzen a tépőfogak-
kal. Forgás közben a lelógó anyag felületi szálai beleakad
nak a hegyes fogakba. A fogak tépik és fésülik a felületet, 
miközben a fellazított szálak fürtökben rendeződnek el, és 
]>uha tapintású felületet kölcsönöznek a nemezeit anyag
nak. A fogak által kihúzott szálak fennakadnak a tépöpal-
lón. Ezeket összegyűjtik, megfonják és újra bedolgozzák. 
A malomház padlózata pallóval burkolt, gondos illesztes
sél, hogy a széthulló gyapjúszálak ne szoruljanak apailók 
közé, a padló könnyen tisztítható legyen. Technológiáját 
tekintve száraz üzemnek mondható lomozó berendez és tel
jesen tiszta anyaggal dolgozik. Éppen ezért különös gond
dal vigváznak a megmunkálandó anyagra. Rz a munkafo
lyamatból adódó gondosság az épület szerkezetére is ki
hatással van. A falak tömörsége, beázásmentes tető, sima 
padló hozzátartozik az igényes technológiához, A ma meg
levő lomozómalmok csak ]>okrócokat, takarókat és szőnye
get készítenek; a mindkét oldalán loraozott szőnyegek a 
lomozómalmok keresett termékei. Ezeket az első lomozás 
utá,ii megfordítják, a tépett felületükkel összefordítva szé
leiken körbe varrják, majd újra a tépőhengerbe helyezik. 
Ily módon mindkét oldalán szálazott, puhított felületű 
anyagot nyernek. 
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S Z A K A S Z O S M U N K A M O Z G Á S Ü 
G É P E K K E L . M Ű K Ö D Ő M A L M O K 

К A L L Ó M A L О M 

A XIII. sz. második felében a kézikallókból vízi erővel 
hajtott kallómalmok fejlödnek ki. Korabeli német és fran
cia oklevelek már említést tesznek kallómalmokról.^ A 
hazai posztóiparban a XII. sz. közepén alkalmaznak kalló
malmokat. 11Й7 körül több kalló dolgozik a pilisi apátság 
birtokán, hlndrei Walter szerint a Х1И —XV. sz.-ban ter
jednek el általánosan az ütő —törő malomfajták. Kialaku
lásuk azonban elterjedésüket bizonyára jóval megelőzte. 
PJndrei hivatkozik J. Pandúrra, aki szerint Lengyelország
ban az első kölyüsmalom megjelenése a XII. sz. első felé
ben igazolható.^ Okleveleink a Xi l l . sz.-ból már számos 
kallómalmot sorolnak fel. Feudális hűségjutalmak, birtok
adományozások között gyakran szerejielnek kallómalmok. 
1225-ben egy Iván nevű lovag két kallómalmot adományoz 
végrendeletében a borsmonostori apátságnak.^ Zsigmond 
1405. július 2.-án keltezett adomány le veiében a létai várá
hoz tartozó három posztóványolót Kolozsvárnak adomá
nyozza.^ 

Kallómalmok mindenhol épülnek, ahol alkalmas folyó
víz van és fejlett gyapjúfonó házi- és kézműipar virágzik. 
Kedvező körülmények között — egy településen belül — 
15-20 kalló is dolgozik. Egerben a XVIII. sz. második 
felében 16 posztóványoló,^ Gyöngyösön a kallóvölgyben 
20 ványoló működik.* Erdélyben egy 1839-es évi statisz
tika szerint 415, Szentegyház iálunál, a Nagyhomorod 
nevű patakon a XIX. sz. második felében 15 ványoló-
raalom van.' Tatán a XVII. sz. végén négy kallómalom 
működik (95. ábra)- A XVIII. sz.-ban tovább emelkedik a 
számuk.^ A XIX. sz. közepén Debreeen környékén is meg
szaporodnak a kallók. A gubások jegyzökönyvei szerint 
10 kalló dolgozik: Peceszentmártonban 3 kalló, a vadászi, 
papfalvi, rézi, csillagos, fűrész, a kácsi Tibold éa TJaróc ha-
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tárában а gödörmalom. А kallómalmokat — mint az őrlő-, 
hántoló-, olajmalmokat — ranigómolnái'ok é]iítik. 

A kallómalmok a környez(;tiikre jellemző, ;i iié])i épité-
szethen általánosan Jiasznált anyaghói épülnek. Leggyak
rabban fából és kőből {{IG. ábra). 

A XVII. sz. előtti kallómalmokról csak az ni'báriumok 
leírásából nyerhetünk ké])et, niert ezek a malomházak kivé
tel nélkül elpusztultak. Igaz ugyan, hogy a XIX. KZ. kalló
malmai közül nagyon sok dolgozik a késői közé])korra jel
lemző technológiával, valamint ennek megfelelő berende
zéssel, amiből következtethetünk a korábbi malmok szer
kezeti és formakialakítására. A tájegységekre jellemző é\}i-
tőanyag és forma évszázadokon át megmarad, még akkor 
ÍH, ha a technológia lijabb követelményeket támaszt a 
malomé])ítéH8et szemben. Az 1!)38 —6l)-ban végzett romá
niai tanulmányút során több XV'II —XVIII. sz.-Í leíráshoz 
Iiiisonló malomházat találtam Olténia északi részén, Ar-
kani községben. 

A kallómalmok gyakran más iparággal párosulnak: obij-
iitő, kásatörő vagy egyéb feldolgi>zó techn()lógiai bei'ende-

!).!. álirii 
KallümiMmok — i)i4'(,'kullók 
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zéssel együtt ópüJnek. Kzek vagy függetlenek a kallóműtol 
— csupán egy éi)ületben nyertek elKelyezést — vagy közös 
liajtóezerkezettel, közös vízművel rendelkeznek. Ismerete
sek azonban olyan objektumok is, ahol a közös épületben 

ílfi. Abm 
KiiHómiilom 

(lícimiiiiiii. Ari 'ani . 1П(Ю.) 
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külön egy-egy hajtóművel rendelkező mechanizmusok ke
rültek ellielyezésre. Előfordult, hogy három-négy feldolgozó 
iparág kapott otthont egy malomházban.'' 

Évszázadok alatt különböző rendszere fejlődik ki a kal
lóknak. Ezek közül legelterjedtebb a botkalapácsos kalló. 
Ennél jóval bonyolultabb szerkezetű, de finomabb munkák 
végzésére alkalmas, tökéletesebb és termelékenyebb a nye
leskalapácsos kalló. Számuk azonban jóval kevesebb a bot
kalapácsos kallókénál. Ritkábban — csak egyes területe
ken — építettek lengő kalapácsos kallót, főleg pokrócnak 
készült szőttesek megmunkálására (97. ábra). 

A különböző típusú kallók lényegében azonos technoló
giával dolgoznak, csupán a mechanizmus szerkezeti, for
mai kialakításában és igényességében jelentkezik különb
ség. A kallók fő elemei egyaránt megtalálhatók mindegyik
ben. Elmaradhatatlan az egy fatörzsből faragott vályú, 
amelyben a vízikerekek által emelőkarok segítségével moz
gatott ütőalkalmatosságok verik az áztatott szőttest. A szer
kezetek formája, mérete különböző, de anyagában szigorú 
törvényszerűség uralkodik. Minden esetben a rendeltetés
nek leginkább megfelelő anyagféleség alkalmazása szab 
rendet. Ez típusokra, helyre való tekintet nélkül minden
hol azonos. így a vályút tölgyből vagy bükkfából faragták; 
az ütőbotokat — hogy nehezek legyenek — tölgyfából; de 
az élét bükkből vágták bele, mert a tölgyfa rostos és ki
kezdi a szőttest. 

A kallók legelterjedtebb típusa a botkalapácsos kalló. 
Népszerűségét nemcsak egyszerű szerkezetének köszönheti, 
hanem annak a szerkezeti analógiának is, amely számos 
más korai ipari berendezés (érczúzók, olajütök, kásakölyük, 
esertörők stb.) működésével azonos. A szerkezet elvi mű
ködése az i. e. több ezer évvel használt kezdetleges törő-
berendezésekre, mozsarakra vezethető vissza. 

A természet energiáját hasznosító kallók megjelenésére 
vonatkozóan nincsenek megbízható adataink. Nyugat-
Európában a XI. és XII. sz.-ban még a kézikallókat hasz
nálták, de feltehetően léteztek ekkor már vízenergiával 
működő kallók is, hiszen a vízenergia alkalmazása malmok 
hajtására az i. e. évszázadokra tehető. Valószínűbb, hogy 
a forgó kőrendszerek előtt léteztek már törőbotokkal ren
delkező zúzómalmok, amelyek a középkorban elterjedten 
használt törő —zúzó malmok ősei lehettek. Kialakulásukra 
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97, áhm. Kjillómalmok 
A hotkiiliipátisos, 
В nyeleRkiiliipácso.s, 
С lengSkiLlupécsos 

vonatkozó utalásokat az V, és IX. sz. közötti római, ger
mán területeket említik elsőnek. *̂' 

A botkalapáosos kallók emlékanyaga nálunk teljesen el
pusztult. Az egykori szűkszavú feljegyzések pedig nem tér
nek ki a szerkezet részletesebb ismertetésére, így nem tud
juk, hogy a tatai, debreceni, soproni stb. kallók között vol
tak-e ilyen rendszerűek. 

Romániában Árkán és Rod községben 1960-ban még 
működött botkala]»ácaos kalló. Ezek közül a legtipikusabb 
rodi kallóval foglalkozunk. Építési ideje a XIX. sz. első fe
lére tehető, de szerkezeti rendszere — korábbi leírásokhoz 
hasonlítva — a középkorban alkalmazott kallók típusát 
mutatja (Sí8., 99. ábra). 

A kallóliáz három részből áll. Egy felig a földbe süllyesz
tett nyeregtetős épületben helyezkedik el a kallóniű és a 
raktár. Közvetlenül az épülethez csatlakozik — valamivel 
alacsonyabb tömegben — a lakószoba, a molnár lakása. 
A kallóház egy része terméskő fallal, a víz felőli oldala vázas 
deszkafalazattal, nyeregtetős, zsindelyezett lefedéssel épült, 
közvetlenül a patak mellé. Valamivel alacsonyabb a hozzá
csatlakozó molnárlakás; szintén boronafalas, nyeregtetős 
lefedéssel. 

A kallómüvet egy 1,5 m átmérőjű felül csapó vízkerék 
hajtja. A kerék a malomárkon keresztül kapja a szűk csa
tornában felgyorsított vizet, s a forgásenergiát nyolcszö
gűre faragott, 38 cm átmérőjű (belső érintőkör) tölgyfa 
tengelyen továbbítja a kallóműhöz. A tengelygerenda két 
végében vas csapszegek vannak, amelyek a tartógeren
dákra helyezett vánkoson forognak. Közvetlenül a felfek
vés helyét tölgyfából faragott csapággyal bélelték ki, amit 
a csatornából hasított fenyőrúdból készült vezetölécen ke
resztül állandóan folyóvízzel locsolnak. Ezzel csökkentik a 
csapágy súrlódását és felmelegedését. A tengely félig a pad
lószint alá süllyesztve helyezkedik el, ezért az emelőszerke
zet működésének biztosítására körülötte 2,50X1,38x0,50 
m-es, kővel falazott teknő merül a padlószint alá. A ten
gely középtáján minden botkalapácsnak megfelelően 2 — 2 
emelőbütyök található. Forgás közben a kiálló bütykök fel
emelik a botok nyelét, majd elfordulva visszaejtik azt. Kz a 
folyamat ismétlődik mindaddig, amíg a kereket meg nem 
állítják, vagy a botokat fel nem emelik, hogy a bütykök 
és a karok érintkezése megszűnjön. A tengellyel párliuza-
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moaan 50X69 cm keresztmetszetű, 2,45 m hosszú tölgyfa
vályú helyezkedik el, alsó részévei a padlóba süllyesztve. 
Mindkét végén és a közepén durván faragott oszlopot csa
poltak be. Az osülopok felső része egy ferde támaezú víz
szintes hídgerendára támaszkodik. A három oszlop közé, a 
vályúrekeszekbe egyenként 25X30 cm keresztmetszetű, 
1,87 m hosszú 2 — 2 botkalapács illeszkedik. Valamennyi 
kalapács tölgyfából készült, csak a vályúba merülő végü
ket bélelték bükkfával. Mellső részükön lapolt bevágás van 
egy vízszintes helyzetű gerenda részére, amelynek magassága 
ékekkel szabályozható. Ezzel állították a kalapácsok merü
lési mélységét. Ha kevesebb posztó került a vályúba, nem 
volt szükség a nehéz kalapács teljes merülésére, és a rugal
mas hídgerendával fogták fel a lezuhanó kalapács ütését. 
A botok abó részébe — közvetlenül a fogak felett — hátra
nyúló nyél illeszkedik. Ez a nyél érintkezik a forgótengely 

98, ábra 
Botkalapácaos kallómalom 

felmérési rajza 
(Románia, Rod. 1960. 

Felmérte; Pongrácz Pál) 
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emelöbütykeivel. А botkalapácsok egyenletes mozgását az 
oldalfalakon kívül a hátlapra helyezett esúszódeszkázat 
biztosítja. Ennek alsó vége villásan kivágott, hogy a kala
pácsok hátranyúló nyele szabadon mozoghasson. 
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99. ábra 
А rodi kallómalom 

homlokzíittti 
(Felmérísi rajz} 



100. á lmi 
Bol kulit (ini'HOs UíillóiTiíiloni 

ványolókái l i la l 
(Romáiii i i . Dohfii Siigüg, 

1!)1Ю.) 

'JU^'^i^ndKlí. 

A kallóliázban a ralitái' előtt gei-endára ftdfiiggcsztett 
üstben, nyílt tűzhelyen melegítik a, vizet. A felfüggesztésre 
változtatható hosszúságú szoíj/afát használnak. 

A kallóház padláíi nélküli, csupán a raktár fölött helyez
kedik el egy kisebb raktárpadlás, az emelkedő terepszint
ről néhány lépcsővel megkozelíthetően. Itt tárolják a tűzrt -
valót. A kallóház leválasztott rcszcben, a raktárban helyez
ték cl a kallásra váró ezőttest, kallóföldet és a közvetlen fel
használásra előkészített tözrevalót. Mindkét helyi.ség pad
lózata kőlajjpal burkolt és a vízkerék felé lejt. A molnárla
kás padlózata ehhez viszonyítva (iíi cm-rel magasabban 
van. A két szint között a kallóházban három lépcsőfokot 
építettek. 

A moinárlakás boronafala belül tai>asztott és meszelt. 
Padlása a kallóház felől megközelíthető, ezt Hzintcn rak
tárnak használják. 

A kallóházon kíviil a molnárház előtt nyújtópad helyez
kedik el, ahol jó időben a po.sztót nyújtják, egyengetik. Az 
éj)ület előtt a malomház udvarán villás végű oszkijxikon 
fenyörudakat helyeztek el, ezekre teregetik száradni a ned
ves posztót. Majdnem kivétel nélkül minden kallómalom 
mellett ványolókádat is építenek {Hlli, ábi'a). 
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101. ábra 
,[i Nyeles kalapácsos kailómü 

{Románia, Jasi Múzeum) 

A nyeleskalapácsos kalló kialakulására vonatkozó adatok 
sem állnak rendelkezésünkre. Be kell érni azzal, hogy a bot
kalapácsos kallók tökéletesítése nyomán jönnek létre kb. a 
XVIII. sz. végén. Néhány tárgyi adat arra enged követ
keztetni, hogy a középkor végén kisméretű kallókalapá
csok építésével alakul ki. Irodalmi említés eddig nem isme
retes ilyen rendszerű kallókról. Csak a legújabb bibliográ
fiában találunk idevonatkozó anyagot, A leghitelesebbnek 
látszó bizonyíték alapján megkíséreljük kialakulását nyo
mon követni, valamint megvizsgálni azokat a tényezőket, 
amelyek létrehozásában szerepet játszottak. 

A romániai Jasi múzeumában Őriznek egy XVII. sz.-ból 
való — Darmanesti —Bacani-bÖl származó — kalapácsos 
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kailóművet (101. ábra). Ennek részletes vizsgálata közelebb 
visz bennünket a felvetett kérdés megoldásához. A kala
pácsos kallómű szerkezeti elemeinek analógiája alapján 
olyan következtetésekre juthatunk, amelyek egyértelműen 
igazolják a kialakulás körüli feltevések helyességét. 

A botkalapácsos ősi ütő —törő szerkezeti elvén müködŐ 
kalló függőleges síkban mozog, vagy állandó szög alatt veri 
a szőttest. Ezért a kalapácsok mozgása pusztán sulykoló 
tömörítést eredményezett. Az egy helyre zuhanó kalapácsok 
mindig azonos felületét érik a posztónak. Pedig az egyenle
tes tömörítéshez a szőttes teljes felületét aprólékosan meg 
kell dolgozni. Ezért a posztót kallás közben gyakran for
gatják. Ezt a műveletet kézzel végzik, új га hajtogatással és 
átforgatással, mert csak a fokozatos, lassú forgatással kal-
lott szőttes tömörödik egyenletesen. Ezt a felíLdatot az 
állandó ferde szögbe verő rúdkalapáesok nem tudják meg
oldani. Viszont a szögforgást végző kalapáesfejek erre alkal
masnak bizonyulnak. A nyeleskalapácsok rövid körív men
tén mozognak, miközben fogaik nemcsak függőleges, ha
nem vízszintes vetületben is elmozdulnak. Ez a mozgás 
végzi el a szőttes egyenletes hajtogatását. 

A jasii kalló kalapácsai formailag még a botkalapácsok
hoz hasonlítanak. Rövidek, tuskószerűek és csaknem egye
nesek. Nyelei pedig viszonylag rövidek, mindössze 2,30 m 
hosszúak. A nyelek hosszúsága ugyanis összefügg a kala
pácsfejek magasságával. Minél rövidebb a fordulati sugár 
- vagyis a kalapács nyele - , annál nagyobb szögben for
dul el a kalapács alsó éle, annál nagyobb a vízszintes vetü
leti mozgás, tehát gyorsabban forgatja a posztót. Később a 
kifejlődött szerkezeteknél a kalapácsnyél hossza növekszik, 
de vele együtt nŐ a kalapács fejrésze is, ezáltal a szögelfor
dulás nagysága szabályoz hatóvá válik. Ezeknél a kallóknál 
a kalapáesfej hosszú, az elfordulás síkjában ívelt. 

Az említett kallómű fő része a tölgyből faragott 50 cm 
széles, 65 cm magas, közel félköríves szelvényű, 1,40 m 
hosszú kétrekeszes vályú. A vályú két végében 8X8 cm-es, 
1(10 cm magas oszlopot véstek, amire 6,5X5,0 cm kereszt
metszetű, a vályú hosszúságával azonos hídgerenda fek
szik fel. Ehhez rögzítették a vályúmedencék közötti — 
bükkfa deszkából faragott — osztófalakat, amelyek egy
ben a kalapácsok oldahrányú vezetését is szolgálják. A 
8X12 cm-es kalapácsnyelek végei 27X29 cm szeJvénymé-
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102. ábra. Nyeleskalapaesos 
kallómalom felmérési raj'/.a 
(Románia, Dobra Sugag, 
1960. 
Felmérte: Pongrácz Pál) 

retű, 85 cm magas ferde oszlophoz kapcsolódnak ékelt fa-
csap segítségével. A kalapácshoz szintón ékek rögzítik, de 
ezek a kalapácsfej helyzetének változtatását könnyen lehe
tővé teszik. Ugyancsak ezek az ékek rögzítik a kalapács
fejekhez az emelőkarokkal érintkező kalapács-nyeleket is. 

A vizsgált kalíómij elvileg azonos a később ismertetésre 
kerülő nyeleskalapácsos kallóval. Átmeneti jellege arra en
ged következtetni, hogy a technológiai szükségszerűség kö
vetkezményeként jött létre, és nem csupán formai válto
zattal állunk szemben. Tehát tökéletesebb szerkezettel van 
dolgunk, amely a termelés minősége mellett mennyiségére 
is kedvezően hatott. A nyeleskalapácsos kalló működése 
biztosabb, szabályozása a termék kidolgozásában több lehe
tőséget nyújt. 

Romániában, Nagyszeben (Sibiu) környékén a XIX, 
sz.-ban igen sok nyeleskalapácsos kalló működik. Számuk 
még a XX. sz. elején is számottevő. Gura Riuluiban. a 
Cibinul patakon 1950 körül 46 kallómalom dolgozik. ̂ •^ Ezek 
közül még 1960-ban néhány üzemel (102. ábra). 
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Il);i. Almi. Nyfílcskiiliipi'ic-wos 
kallómii lom föf.pngplvf 
II/. omnlöbü työkko! 

104. ábrii . Nyűleskíiliipács 
működés i víí/.bitii, 

fclmí^rés a lap ján 
s/ciki's/.fi4t moKgászóiiH 

fnll ünl (•! i'Ki'vi'l 

A felmért kallóház faragtitt- favázíis, deszkaborí tású fa
lazattal, nyercKtetns zsínílelyfedé.'isel épül t . Padlózata jial-
liíliól rakot t hajii[iadló, a vályi'i előtt | ü (.-nini süllyesztett 
szinttel, csak a katlan közclélicn Innkolták kólaiiokkal. 

Vízikcrcke kétpereces, páros koresztkütlös. rekeszes felül 
esai») vízikerck, amely 5,20 m liosszii. 0,41 m átmérojíí 
tölgyfa tengelyen adja á t a hasznos energiát a kallómfínek 
(lf)3. ábra), A kalló 3,7П m hosszú. 0.54 m széles, (),,5;i m 
magas négyreke.szes bükkfa vályúból áli. A kalapácsok re
keszenként jiárosával helyezkednek el. Kgy-egy vályi'ime-
dence szélessége 28 — 30 cm. A medencék között 22 — 27 cm 
széles váhiszfal helyezkedik cl. A válaszfalakat tölgyfa 
betétek erősítik a vályú felső síkjában. A fccwkcfarkae illesz
téssel rögzítet t beté tekbe bükkfából faragott , egymástól 
54 — 55 cm-re elhelyezett ferde helyzetű vezetf'í deszkasíne
ket csapoltak he. A sínek felső vége a koszorú gerendára fel
fekvő geT'enda|>ár közé van befogva. Kzek között függölege.s 
síkban mozognak a kalajiácsok. Hzélesscgük egyenként 
27 cm. így !i sínpái'ok közötti te re t teljesen kitöltik. A nye
leskalapácsos kallónál hiányzik a hátsó csúszódeszkázat, 
amely a hotkala|íácso.4 kall('> esetén с.чакпет plengedhetet-
len. Knnek szerepét akalapácsnyél veszi á t (104 — 105. ábra) . 

ПП 
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А kalapácsok formája is külijnbözik a botkalapáesétól. 
Ezek a mozgás síkjában gyengén ívelt, alsó részük 25X37 
cm, felső részük 18x26 cm, 1,00 m hosszú tolgyt'ából ké
szült, bükkfa fogazattal ellátott botok. A kalapács alsó 
részén az első fogtól 31) cm-i'e 14x 1() cm-es, nyírfából fara
gott emelőkarok helyezkednek el caapszöges rögzítéssel. 
Kzck a hátranyúló karok érintkeznek a forgótengely emelő-
bütykeivel. A kalajiácH fcíső részébe csatlakozik a fenyőru-
dakból faragott nyél. A nyelek túlnyúlnak a fejeken, így a 
kalapács ütésszögét lehet szabályozni. A nyelek hossza 
átlagosan 4,5 m. 

A kalapácsok kilengését az oldalsó vezetősínek és a kala
pácsnyelek akadályozzák. Mozgás közben a kalapácsok a 
vezetősínek között csúsznak, egymáshoz érnek és kopnak. 
Ezért a vezetősíneket csúszóiapokkal bélelik, a megkopott 
kalapácsokat i)edig fenyőlappal borítják. A kalapácsokat 
általában kétévenként cserélik, mert alsó végük a külön
böző hőméi-sékletü víz hatásái'a szétroncsolódik és nem 
bírja el a fogak cserélését. A vályú mellső részén 1,5 cm 
vastag fcnyődeszkából készült 10x10 cm külső méretű, 
zárt csatorna fut végig. Oldalfalán — minden vályúrekesz 
fölött — III mm átmérőjű kör alakú nyílás van. Ebbe a 
csatornába közvetlenül a malomárokból vizet vezetnek, és 
rajta keresztül a víz megfelelő adagolással a kalapácsok 

10Г). áhrn 
Nyplp.-ikjiliipácaok frji'cs:',!' 

!i fiirokcHíipokkiil 
( R o m á n i a . D o b r a Sugag. 

I9li0.) F i 
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alatti vályú rekeszekbe jut. Belső szabad végéhez újabb 
vezetőcsatorna illeszkedik, amely a forgótengely csap
ágyára vezeti a vizet. Ezt a csatornát a vályú rekeszek víz
ellátására csak akkor használják, ha a patakvíz természetes 
hőmérséklete alkalmas a szőttes kallására. Ha a vizet me
legíteni kell, akkor a medencék fölötti kifolyónyílásokat el
dugaszolják, így csak a csapágy vízszükségletét látja el. 
Más kai lóm almokban ismeretes olyan megoldás is, amikor 
mindkét esetben használják a vályúcsatornát. Ha a mele
gített vizet akai'ják a rekeszekbe vezetni, elzárják a malom
árok hefolyónyílását, és a magasabb vízazintű üstből szívó-
csövön át táplálják a csatornát. 

A kalapácsnyelek szabad végükkel a kallóház övkoszo-
rújára felfekvő hídgerendára épített járomhoz kapcsolód
nak. A hátranyúló nyelek a kalapácsoknak megfelelően 
párosan támaszkodnak fel a járom csuklójára, és 70 — 8(1 
cm hosszú lapolt párnafával fekszenek fel a járomhídra. A 
párnafát két faszeg rögzíti a nyélhez. A járom felső befogá
sát a koszorúgerendára fektetett gerendapár közzé illesz
kedő deszkázat biztosítja. A párnafa és a járomhíd súrlódá
sát zsírozással csökkentik. Korábban erre a eélra hájat 
híusználnak. 

A kallóházban foglal helyet a vízmelegítésre szolgáló — 
kőből falazott, sárral tapasztott — katlan, 90 cm átmérőjű 
ércüattel. Ebben melegítik a kallashoz szükséges vizet, 
innen kézimerővel, nyeles dézsával merik, vagy az előbb 
említett módon átfolyócsövön juttatják a vályúrekeszekbe. 
A katlan körül kőlapokkal burkolt padlózat váltja fel a 
hajópadlót. A katlan füstjét a szabad padlástér és a fölötte 
elhelyezett füstnyílás vezeti el. A gerinc fölött mintegy 
méter magasságba kiemelve, nyeregtetős füstnyílás helyez
kedik cl, szintén zsindelyes lefedéssel. 

A lengőkalapácsos kalló előfordulása ritkább az előbb 
tárgyait típusokénál, mert termelékenysége jóval alacso
nyabb és kevésbé alkalmas finomabb szőttesek kallására. 
Inkább ]3okrócok, takarószőttesek megmunkálására hasz
nálták. 

A bukaresti Museul Satuluiban, másodlagos felállítási 
helyén, felépült egy Karánsebesből (Borlova faluból) való 
kaliómalom. Gondosan megőrzött és konzervált berendezése 
tudomásunk szerint egyedülálló Közép-Európában (106. 
ábra). 
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А kallóház bárdolt boronafalas, padlás nélküli épület. 
Alsó koszorú gerenda] a tölgyfából faragott, a járókerék 
felőli oldalon hídgerendára támaszkodik fel. Az épület 
zsindelyezett, kontyolt nyeregtető fedi. Rxabad padlás
terében lielyezkedik el a függesztöállvány, amely szerke
zetileg az épület felső koszorúgerendáihoz kapcsolódik. 
Padlózata pallókból készült és a kaltómű szintjénél alacso
nyabb. Alatta helyezkedik el a járómű, a jellegzetes egy-
pereces keresztküllős kanálkerék, tengelyében a bot és a 
nyeles kalapácsos kallók emelőbütykeit helyettesítő két 
billenökarral. Eltérően az eddig tárgyalt típusoktól, a vá
lyú — amely inkább teknőhöz hasonlít — ferde helyzet
ben, erős járomfalak közé épült. A tölgyfából faragott vá
lyú az alsó koszorú gerendákra felfekvő hídgerendákon 
nyugszik. A járomfalak pedig a hídgerendára helyezett erős 
pallókon állnak s a vályú felső részéhez csapolt illesztéssel 
ka]>c3oIódnak. Vállrészükön keskeny bükkfa deszka lie-
lyezkedik el a vályúból kicsapódó víz visszaterelésére. 

A vályú előtt két 1,20X0,58X0,40 m fogazott tölgyfa 
kalapács leng, egyenként 3,10 m hosszú nvélen. A kala-
jíácsnyelet és a fejet ékekkel rögzítik egymáshoz, így a 
nyél hosszúsága a kalapács járásának megfelelően állítható. 
Mindkét kalapácson 45°-os szögben lépcső rendszerű fogazat 
van, amely inkább a kézikallók fogazatára emlékeztet. A 
nyelek felső része a kallóház liomorú gerendáira fektetett 
járom gerendákra szerelt csuklóhoz kapcsolódnak. A csuk
lók tölgyfából faragott, közepén kivésett 1,80X0,23X0.20 
m-es gerendák, amelyeknek felső részén lapolt illesztéssel 
párnafák helyezkednek el. Nyeregszerü hornyaikban forog
nak a nyélen átdugott, 4 cm átmérőjű fából készült csap
szegek. A csuklógerendák két végét vaspánt fogja össze, 
hogy a repedést meggátolja. 

A nyél alsó vége túlnyúlik a kalapácsfejeken, és a forgó
tengely billentőkarjaival érintkezik. A kalapácsfejeken túl
nyúló szakasz helyettesíti a botkalapácsos kallóknál meg
ismert emelőkart, amelyet a tengelybe vágott, keresztbe 
állított lendítőkarok minden félfordulatra mozgásba hoz
nak. 

A vályúhoz vésett fenyőcsatorna vezeti a vizet. Mérete 
lényegesen nagyobb az egyéb kallóműveknél használt csa
tornákénál, mert a ferde helyzetű vályú több vizet igényel. 
A kallóház szabad részében, közvetlen a kalíómű mellett, 
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107. ábra 
Pos/.tÓkósKÍtŐ miilomcsoport 

felmérési rajzn 
A nyeles kai apacson 

kallómalom 
В lom07лmalom 

С ványolómalom 
D ványoló kádak 

(Romániii, Gum Biului, 
I9ti0. 

Felmprte: Pongrád/. PálJ 
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CKiikli'is kiU'tVit épí tet tek ;i mmikadaraimk i-lliulyozéséfe, 
A karfa <IKZII)|K-L'BZ<; lent a jjacilóba vcsctt fauklólian, felső 
része púdig a koHZíinígtírondálniz erílHÍtett nyerofífáliari 
fomg. A malom bereridezésóhcz tartiizik még a bejárat 
felőli (lidaldii elhelyezett, falhoz nigzített ferde ]iad. A 
kalii'inialmok á ta láhan ösHzel és taxanKzal dnlgoztak, de 
a kézműves [iosztiii|iar virágzásátiak idejéti a nagviibli kal
lók egÓMz éven lit kalloUak. Nvej-saiiyagbaii liövelkeda vidé
ken ii iiyaiíjrimcigmiiiikátás és feldolgozás különhözö léte-
HÍtinéiiyeit a technológiai folyamat eentralizáláísára feldol-
gi)zií közpoiitiiklja vonják össze. Számottevő termeléö össz-
podtoKui egy-egy nialoiiicso])orlbaii, ahol kártoló, téjiö, vá-
n\'oli) kaik), lomozó malmok dolgoznak (ígymá.shoz kap
csolódó technológiai folyamathan (IHT,, 1"8. ábra) . 

ins. iil)n. 
Kalli'i-. I íjmiirít ii-
i's lójiíimiilmoU. 

pon/.lókc'S/ltíi iiialmru-sopoil 
(Dobogó. Uilvarliolv m.. 

I!1:Í|.) 
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к E N D E R Т о R Ö .М А L о М 

А ruhaipar legismertebb malomtípusa a kallók mellett 
— már a középkorban is — a kendertöröm almok. Kialaku
lásuk ideje — a kallókkal azonos működési elv alapján 
dolgozó konstrukciójukat tekintve — feltehetően a XI — 
XII. sz.-ra esik. A kalapácsos rendszerű malmok, a Kalló
malmok e. fejezetben ismertetett források alapján, a XI. 
8z.-ban terjednek el Európá})an. A kendertörők megjele
nésére nem ismerünk elfogadható, biztos adatot. Elég 
későn, csak a XVI. sz.-bó! tudunk írott emlékeinkben em
lítésükről.'-

Kendertörőmalmok a történeti Magyarországon főleg 
az alföldi vidékeken: az Alföld, Kisalföld peremvidékein 
és a Felvidék, valamint Erdély kendertermő fennsíkjain 
épültek. Az erdélyi és felvidéki kendertörő maim okról több 
századeleji (1900 — 1910) felvételt gyűjtött össze a Nép
rajzi Múzeum. 

Veszprém és Borsod megyékben általánosabban elter
jedt megmunkáló malom volt. A Jósva patakra Szín köz
ségben is több kendertörő települt. *̂ A Borsod vidékének 
egyik legszebb kendertöröm alma Tibolddarócon épült. 

Még 1954-hen Szín községben (Borsod-Abaúj-Zemplén 
m., edelényi járás) volt két kendertörőmalom. A malmo
kat Dr. Vargha László vezetésével Gilyén Nándor és Ráth 
György építészek - 1954. VII. 3 0 . - V U l . 1. - felmérték 
{109.ál)ra). A felmérési rajzokat az OMF őrzi. A malmok ko
rábban átépültek, tanulmányozásuk során azonban rekon
struálható a kendertörőmalmok anyaga és szerkezeti műkö
dése. Szin község keleti szélén, a vasútállomás és a falu kö
zött egy korábbi, felül csapott vízimalom helyén épül 1923-
ban, a kültelek 1. sz. telken Deák Antal kendertörőmalma. 
Építői jósvafői m&sterek. A malomház tulajdonképpen fa
oszlopokon álló, nyeregtetős nyitott szín. Alapja 3,20X4,30 
Ш tei'méskő alapra fektetett talpgerendázat. A talpgerendá
kon állnak a koszorú gerendákat tartó oszlopok. A tető 
gömbszarufákra fektetett Jécezeten cserépfedéssel készült. 

A malom törőszerkezete az energiafelvevő vízikerék ten
gelyéből, a kalapácsokat (törökét) tartó járomból és a 
törökből áll. A kalapácsokat emelgető tengelyt a mellette 
levő malomból átnyúló vas hajtókar működtette. Felte-
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109. ábra 
Kendertörö felmérési rajzú. 
{Szín, Borsod m., 1954. 
Felmérte: 
dr. Vargha László, Gilyén 
Nándor. Báth György) 
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Iietöen korábban — mint más kendertörömalmoknál — 
a tengelyt a közvetlenül rászerelt vízikerék hajtotta meg. 

A hajtókar főtengelye azonos a bot- éa nyeleskalapác80.4 
kallómalmoknál ismertetett szerkezeti rendszerrel. A já
romban négy, 2,90 — 3,00 m magas, 18X18 cm nyélkereszt
metszetű törő helyezkedik el. A török alsó fejrésze átlag 
65 cm magas és 31XSI cm keresztmetszetű lapolt élekkel 
kifaragott. A malom herendezéae tölgyfából készült, csu
pán a hajtókar, a rajta levő fogaskerék és a faalkatrészek 
összekapcsolását ellátó szorítóelemek vannak vasból. 

PAPfRMALOM 

A hazai papírhasználat kezdetének időpontja eddig isme
retlen. Első emlékünk igazolhatóan az 1310. május 12-én 
keltezett Gentllis pápai legátus levele." Ezt a papírt azon
ban itáliai műhelyben készítették. Ez időben már Európa 
nvugati országaiban elterjedtebb jiapírkészités folyt, 
sőt a papírkészítést papírmalmokban végeztek. Az első 
l>apírmalmok Spanyolországban tűnnek fel 1100 — 1400 
kőzött, az arab —mór kultúra révén. Ezt követően 1276-
ban Fabriano (olasz), 1338-ban Troyes (francia). 1390-ben 
Nürnberg (német), 1491-ben Krakkó (lengyel) épített pa
pírmalmot. A liazai első papírmalom alapítási idejét nem 
ismerjük. A vonatkozó irodalomban találunk ugyan az 
1470-esévekreszólódatálást.'^ erre azonban Bogdán István 
Az első magyar papírmalmok c. tanulmányában" nem 
talált kétséget kizáró bizonyítékot. 

Bár az 1497-ben budai papírmalom feltehető létezésének 
igazolására éppen Bogdán által említett csonka oklevél
ben olvasható: ,,. . . pyros malom", aligha lehetett piros
malom, mivel okleveleinkben még nem fordult elő szín
tulajdonaággal megnevezett malom. El kell azonban fo
gadni azt az álláspontot, hogy a levéltöredék nem bizo
nyítja kétséget kizáróan a budai papírmalom XV. sz.-i 
létezését. 

A XVI. sz.-ban azonban már igazolhatóan működött 
papírmalom Magyarországon. Építési ideje ismeretlen, csak 
a pusztulásáról maradt feljegyzés, Sperfogel Konrád — 
Lőcse város tanácsosa — naplójában leírja, hogy 1530. 
november 24-én a kéamárkiak vezette Kosztka zsoldosok 



. . . porig égették a káplán malmát, a Dabits felét és a 
papírmalmot.'' Ezt követő évtizedből már több adat isme
retes. A hazai pa]iírkészítés lengyel kapcsolatok révén 
(Krakkó) a Szepességben indul, és a három részre szakadt 
országban a békésebb viszonyok között élő Krdélyben foly
tatódik. Brassóban 1546-ban már működik papírmalom. 
Honter János nyomdász kezdeményezésére Frül János 
krakkói papírkészítő építi. Kolozsvár sem sokáig várat 
papírmalom-építési-e, 1563-ban üzembe helyezik Heltai 
Gáspár papirmaimát. Kassán lG39-ben Johaiines Spillen-
berger molnár 2f){) Ft kölcsönt vesz fel papirmalom épí
tésére. AJTÓI is tudunk, hogy Buda visszafoglalása után 
1687-ben az Illés-malom helyén Uípormalom és papirmalom 
építésébe kezdtek. 

A papírmalmok száma a XVI, sz.-tól kezdve a XIX. sz. 
közepéig egvre emelkedik, amíg a XVI. sz.-ban 5, a 
XVII. sz.-ban 33. a XVIII. sz.-ban 108, a XIX. sz. elején 
már 125 papírmalom volt az országban. 

A hazai nyersanyagforrás kezdetben kedvezett a papír
ipar fejlődésének mindaddig, amíg a rongykivitel meg-

110. ábra 
Péi'si puplmialom terve 

1787. (Boglián I.: 
A miigyiirors/.ági piipíripiLr 

története) 
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111. á h m . Zuióvániljiii 
piipirmiiloin tervi? (1750.) 

112, u b m . Diósgyőri 
piipírmiLlom t e r v e (I77U.) 

10 Hégi jnalomÉpitÉszeL 

kezdődött. A XVI — XVII. sz.-ban még bőséges nyersanyag 
áll rendelkezésre. Ezzel szemben a XVIII. sz.-ban a vend
szeres kivitel miatt rongyhiánnval küszködik az i])arág. 
Kevés volt a felvásárolható rongy, annak is jelentós része 
silányabb papír készítésére alkalmas kenderrongy. 1760-
ban a begyűjtött rongynak mindössze 10%-a lenvászon. 

Még ilyen nyersanyaghiánnyal küszködő, kedvezőtlen 
üzemi feltételek mellett is épülnek nagy kapacitású papír
malmok. Kkkor épül az erdőhorváti (ITStí. évi költségve
tésből ismerjük), a fogarasi (1758), a lékai (1751, terv
rajza megmaradt), a pécsi (1750 körül, tervrajza meg
maradt) papírmalom (ИП., 111., 112. ábra). 

A pécsi papírmalmot Klimó György püspök építteti. 
1820-ban a város tulajdona le-sz, 1838-ban Hüttner Kere.sz-
tély veszi meg. A malom vizet a Tettye szolgáltatja; két 
felül csapó vízikerékkel működik. Évente 1000 mázsa ron
gyot dolgoz fel, és 4000 — 5000 rizsma papírt készít. Épü
letét 1895-ben bontják le.^^ 

A papírmalmok építése gondos hely ki választást igényelt. 
Az energiaszolgáltató vízen kívül a technológiai víz igénye 
is jelentkezett. Figyelembe kellett venni a víz kémiai tu-
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lajdon»ágát. Mivel a természetben előforduló víz több
kevesebb oldott anyagot - NaCl, Са(НСОз), MgíHCOa) 
—, elnyelt gázt (COj), lebegő szennyeződést, kolloidáli-
san diszpergált szerves és szervetlen anyagokat tartal
maz, különös gonddal vizsgálták technológiai szempont
ból a vizet. A papírkészítésre lágy vízre volt szükség, 
tehát igen alacsony kalcium, magnéziumsó és szénsavas 
vastartalmú folyóvíz felelt meg a technológiai követel
ményeknek. A víz kémiai minőségén a XIX, sz.-ig nem 
tudtak változtatni, ezért a papírmalmok telepítésénél a 
földrajzi adottság, alkalmas technológiai vízenergiafor
rást biztosító esés (folyási sebesség), klímaviszonyok deter
mináló tényezők voltak. Ezenkívül a levegő páratartalma 
is befolyásolta a telepítést; 50% relatív nedvesség felett a 
hely nem felelt meg (60%-nál a papír penészedik, a mikro
organizmusok tevékenysége megindul). 

A papirmalom rendszerint differenciált belső terekre 
(helyiségekre) osztott: rongyraktár, rongy válogató, tisz
tító, elkülönített enyvfőző konyha, zúzómű (később hol
landi helyisége), meri tő-enyvező, sajtó ló-kiszerelő, készáru 
raktárhelyiségekre. Külön épületben istálló, egyéb gaz
dasági helyiségek, lakások tartoznak hozzá. 

A papirmalmok épülete jellegzetes: magas tetős, sok 
tetőablakkal tagolt, mivel a szárítóhelyet rendszerint a 
])adlástérben rendezték be. Az épületet a XVI — XVII. 
az.-ban fából és téglából építették, a XVIII. sz.-ban követ 
és téglát használnak a falazathoz. A malomház tagolása a 
bemutatott tervrajzokról jól látható. Technológia szerinti 
belső térosztása mind a Ickai, mind a pécsi malomnál ki
vehető. A malom mechanikai berendezése, működési elvét 
tekintve, azonos a botkalapácsos kallómalommal, vagy a 
később említésre kerülő olajütő- és makktörőmalommal. 
A zúzómű vízikerékkel működő fogazott végű botkalapá
csokból és rendszerint tölgyfából faragott vályúból áll. A 
bot к alapácsokat a vízikerék tengelyébe ékelt emelőkarok 
működtetik. Egyéb malomfel.szerelés a technológiából adó
dóan eltér a többi kaiapácemalmokétól. Ezek részletezé
sére azonban nem térünk ki, csupán a technológia rövid 
ismertetésénél említjük meg a mobil berendezéseket. A 
technológia és a malom kézi felszerelését Bogdán István 
A magyarországi papíripar története c. könyvében részle
tesen taglalja, így azt nem ismertetjük. 
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F T li S S Z M л I. о М 

Vízenergiával iiiűködn fiiréHzekröl a XIV. sz.-ból isme-
ríÉnk ada toka t . Auíísburgl)an ll!.47-ben vízi erővel hajtot t 
lurésszel vágják a fát. '" Krn'il л fii rÓHznt a lomról гнак auy-
nyi t t udunk , hogy egy ffíi'ésszcl <Íolgozik. A hazai adatok 
közül figyelmet keltő Frangepán Miklós dalmát — horvát
országi bán 1428-han kelt kiváltBáglevele. melyben a 
czii'kveniezai pákisok számára malmaik mellett fűrész-
malom építésére ad engedélyt .-" 

Hazánkban először nyugati mesterek foglalkoznak a 
tei'mészct mozgásenergiáival működ te te t t gépi íafűrésze-
léssel. Első írott emlékeink is német névvel emlegetik a 
ffirészmestereket.- ' К mesterség termőta la j ra talál t a kö
zépkori, fában gazdag .Magyarországon. Kgymás után épül
nek a fűrészmalmok, ami t okleveleinkben ta lá lható gyakori 
említés is igazol. Kzinte a liKztelőmalmok után legtöbb szó 
a fűrészmalmokról esik. L'radalmi és városi tanácsi intéz
kedések, i-endeletek egész sora foglaikfjzik a fűrészek é]>í-
tési, ijzemeltetési és gazdasági ügyeivel.'•^-

A fűrészmalmok száma gyorsan szaporodhat . Ha hinni 
lehet Kviia Cselebi 1661-ből származó leírásának, csak 
l 'dvarhelv várától keletre iiébánv .száz fűrészmalmot lá-

1 i : i . á l . n i 
FünVs/.niiilom vá/,liilii 
12.50-hfíl 
(\ ' i l t i i r( l (!(• Ногиич'опг!) 

I 14. íibrit, Fün's/.niíilom 
(üomái i i i i , Sloii-i'iii. ИИ10.) 
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tott."^ Annyi azonban bizonyítható, liogy az uradalmak 
szigorú rendelkezésekkel sürgetik építésüket, mert az épít-
kezásek, gazdasági felszerelések, az asztalos-, kádár-, bog-
nármühelyek anyagellátását saját malmaik termékével 
akarják biztosítani. Gazdasági összeírások és utasítások a 
XVI —XVII. sz.-ban számos fűrészmalmot említenek, né
mely uradalomban 8 — 10 fűrészmalom dolgozott. 

A bányavárosok közelében bányafák fűrészelésére épí
tenek malmot, sőt a bányászat egyre növekvő igényeinek 
kielégítésére a meglevőket is bányafák fűrészeiésére basz-
nálják.^* A növekvő gazdasági igény fejlesztően hatott a 
fűrészmalmokra. Számuk tovább szaporodik. Ennek elle
nére a XVI. és XVIII. -sz.-ban állandó hiány van fűrészelt 
deszkából.^° A fűrészelt áru iránti kereslet iparágfejlesztő 
hatásán túl, központi intézkedésekkel igyekeznek a fejlesz
tést elősegíteni. Legfőképpen szakemberekben van a hiány. 
Ezt azzal enyhíti I. Ferdinánd, hogy Breznóbányán kincs
tári fakereskedést alapít, aliová fűrészelömestereket telepít 
Gmundenből, A famunkások .számát Rudolf 1576-ban 
újabb betelepítéssel növeli.-* 

Ez a folyamat még a XVIII. sz.-ban is tart, mert az 
udvari kamara 1720. szeptember 28-án további fameste-
reket, fűrész mestereket rendel Máramarosba. Az 1718-ban 
betelepített 12 mesteren kívül 1722-ben Kriebhbaum Györ
gyöt küldik előbb Máramarosba, onnan Krdélybe öt fűrész-
legénnyel fűrész maim okát építeni. Kriebhbaumék 1728-
ban a Csuburka jtatakon {5478 Ft költséggel) két fűrész
malmot építenek. A további fellendülés a század közepéig 
tart. Saizkammergut, Gmunden és Ischl vidékéről jött fű
részmesterek Rózsahegyen és Máramárosban több fűrész-
malmot építenek. 

A hazai mesterek igen lassan veszik át e mesterség 
művelését. Még П32-Ьеп a legvirágzóbb fűrésztelepen, 
Bocskón, a hazai munkásokon kívül kilenc ausztriai fűrész
mester dolgozik.^' A XVIII. sz. második felében hazai 
mesterek veszik át a fűrészmalmok építését és üzemelte
tését. Magyar faragómolnárok építik a legtöbb fűrészraal-
mot, A XVIII— XIX századforduló táján főleg Erdélyben 
és Szlovákiában egyik legelterjedtebb ipari létesítmény 
volt a fűrészmalom. Erdélyben 1839-ben 691 fűrészmalom 
dolgozik.-* Fűrészmalmok fában gazdag, folyókkal, pata
kokkal átszőtt vidékeken épülnek. A folyóvíz nemcsak 
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energiaforrás, hanem egyben gyakran szállitóközeg is. A 
kitermelt rönköket a folyón úsztatva szállítják a malmok
hoz. Ahol vízenergia nem áll rendelkezésre, próbálkoznak 
más energia felhasználásával. Hollandiában a XVI. sz.-
ban a szélenergiát hasznosítják fűrészmalmok hajtására. 
Nálunk 1767-ben lóval hajtott fűrészmalom építésének 
gondolata merül fel.-'' A malom terve elkészül, de nem 
épül meg. Nincs tudomásunk róla, hogv hazánkban épült 
volna száraz fűrészmalom. Fűrész malmokat magánvállal
kozók nem építenek, mindegyik malom uradalomhoz vagy 
községhez tartozik. Az uradalmak nemcsak az építést szor
galmazzák, hanem a javítást és az állandó üzemeltetést is. ̂ '' 
A fűrészmalmokat az uradalomhoz tartozó faivak látják 
el fűrészelendő fatönkökkel a többi jobbágyterhek között.^^ 
A fűrészmalom tulajdonképpen a fakitermelő helyeken ,,in 
situ" feldolgozásra létesített mechanizmus. Malomháza 
leginkább oszlopokon álló szín, mivel a technológiai fo
lyamat vele szemben támasztott igénye — más ipari léte
sítményekhez viszonyítva — igénytelenebb. 

A középkori fűrészmalom első fellelhető műszaki figyel
mességgel készült leírásától (1697) a közelmúltban felmért 
dunántúli (1963) és romániai (erdélyi) (1960) fürészmal
mokig alig változott valamit. Mivel a technológiai folya
mat ugyanúgy bonyolódik a mai fűrészmalmokban, mint 
a német mesterek által a XVII. sz.-ban épített mára-
marosi malmokban, az épülettel szemben sem merültek 
fel újabb alakító, formáló igények. 

Görgény vára inventáriumában 1692-bcn és 1697-ben 
található leírás szemléletesen bemutatja a fűrészmalmot, 
összehasonlításra — a felmért fűrész maim ok kai — az 
1697-es leírást közöljük. ,,Vagyon a Nodakij határon az 
falun fellyül az Görgény vizén egy kötóses tölgy fa lábakra 
csinált Fürész malom, mellynek az fedele újítást kivan, 
mivel sok hellyeken meg lyukadozott ezen malomnak az 
Gerendájj tölgy és fenyőfából valók, viz kereke gerende-
lyével együtt jó. Az gerendelyének a két végén vas karika 
és két vas csap, egy horgas gém nyakú forma vas csap, 
melly az öreg fürészt húzza, vas fogas kerék nro. 1. tőke 
foglaló vas horgok nov. töke foglaló vas horgok nro. 2. 
eöreg töke mettzö meg lehetős fogas fűrész nro. 1. Fürész 
mettző ráspoly nro. 1. fürész vonó vas Sikoltju karikáival 
együtt, tőke tartó szekere jármaival együtt jók mellyben az 
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I 1 ö. íibrii 
l'iis/)uli'> fíírfeKinalom 

nagy fürész vagyon.. ." ' ' - Ilyen lelietett a huszti fürcsz-
malom ÍK, amelyről lG85-bőÍ maradt feljegyzés, de jóval 
szűkszavúbb. „Patakra vagyon egy jó kötéKen, tölgyfalába
kon s talpakon álló jó gerendás szalmafedeles szín alá csi
nálva egy jó erős, öreg viiskarikás, csapos nsxgy vasfiirész. 
fordítós vizkerekei vannak, öreg erős tengelyű uj fürész
malom. . ."*•' A malomházak többsége faváziis, ritkaság a 
tömör tégla- vagy kőfalazatú malomházról szóló feljegyzés. 
Szerencsés eset, hogy mindkét építési formát felmért ma
lomházakon mutathatjuk be. -Még l!lüü-ban több fijrész-
malom.szín felmérésére adódott lehetőség Romániában. 
Mivel nálunk csak az Alföld peremvidékein és a Dunán-
túk»n voltak fürészmalmok, ezek vi.szont a XX. század
forduló táján elpusztultak, így az Erdélyben és Olténiában 
felmért malmok segítségével rekonstruálhatók szerkezeti 
és építészeti megoldásuk (116. ábra).^' Ií)(i3-ban pedig Vesz
prém megyében, líándon készült felmérés a Lauer-féle tö
mör falazatú fűrészmalnmról.•" Az ismert malomházak 
kivétel nélkül kétszintesek. Alul helyezkednek cl az ener
giafelvevő és továbbító berendezések, a felső szinten pe
dig a technológiai folyamat bonyolódik. A felső szint az 
esetek többségében a környező terepszint magasságában 
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116. ábra. Fűrés^cmfilom 
felmérési rajza 
(Románia, Arcani. 1960. 
Felmérte: Pongréc?. Pál) 

helyezkedik el. Mivel az épületek pa r ton vagy par toldal
ban épültek, hosszoldaluk a pa r thoz simulva, a techno
lógiai szint a környező terepszinthez simul. A favázas 
malomszmek cölöpökre épültek. Vastag, 35 — 40 cm át 
mérőjű tölgyfa cölöpöket vertek le 2,0—2,5 m mélységig, 
egymástól 3 —4 m távolságra ké t párhuzamos sorban. A cö
löpök magassága az épület szélességi méreteinek megfelelő 
par t i szintkülönbségéből adódo t t . Egy-egy cölöpsoron egy-
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1 17. á l jm. А füif 'wknrct 
(•s II i-ünkko<5SÍ 

másra helyezett, közel 2UX2II t-m szelvényű talpgeremlák 
fogták Össze a teclinológiai szintet — födémet — tartó ke-
resztgerendákat. Kzekl)e a talpgerendákba vésték a ma~ 
lomszíii oszlopait. A faloazlopokat koszorúgereiidák fogják 
össze, amelyeken egymástól l ,ö-2 .0 m-re helyezkednek 
el a szarufák. Minden szarufa fel támaszkodásánál egy-egy 
kötőgerenda fogja össze a hosszirányú koszorúgerendákat 
a szarufák oldalnyomáüáiiak felvételére. A héjazat deszka-
ból viigv zsindelvlral készült. A maloinszín észak felé esi'i 
hosszoldala deszkázott. A két vége minden esetben nyitott, 
mert az anyagmozgatás az épület hossztengelyével egyező 
irányú {117. ábra). A fíirészmalom energiafel vevő szerke
zete a Vizikerekek e. fejezetben ismertetettek szerint álta
lában eltért a többi vízimalmok energiafel ve vn szerkezeté
től. A mechanizmus két műveletet végez: a vízikerék moz
gásba hozza a fűreKzlapot tartó keretet, majd szakaszót; 
mozgással előretolja a fűrészelendő fát tai'tó, görgőkre he
lyezett kocsit. A kis átmérőjű, gyors fordulatszámú vízi
kerekek közvetlenül, a lassú fordulatszámú kerekek áttéte
len keresztül működtették a fűrészt, A hajtótengely csap
ágyon túlnyúló kovácsoltvas hajtókarban végződik, amely 
a körmozgást váltott, egyenes irányú mozgássá alakítja, 
a függőleges fűrészkeretet mozgásba hozza. A fűrészkei'et 

I IS. i'ibni. Füri 's / .mulom 
lplmt'l4'\4Í rily/.;i 

[Biinii. \>к/.])гГ-т ТП., I9."i7. 
Felmc^rtt»: Sxit tyii BéUi) 
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két oszlop között csúszórámában vagy vezetősínben mo
zog. Alsó és felső gerendái közé feszítik a fűrészlapot. Egy 
rámában egy va^y két fűrészlapot helyeznek egymástól 
olyan távolságra, amilyen szélességű fűrészárut kívánnak 
készíteni. A keret függőleges síkban mozgását ferde irányú 
előre-hátra toló mozgássá alakítja két közös tengelyhez 
kapcsolt billenőkar. A toiókar a csörlöhenger kerekét moz
gatja szakaszosan, amely felcsörii a rönköt, a fűrész alá 
szállító kocsi húzókötelét (láncát). A kerék visszafordulását 
akasztókampó akadályozza. A rönkszállító kocsi a talp
gerendákon elhelyezett gerendapár közé illesztett peremes 
görgősoron halad. Oldalirányú elmozdulását a görgőpere
mek akadályozzák. A kocsi alsó része végükön Összefogott 
három 6 —7 m fenyőgerendából áll. Egyik szélső gerendába 
függőleges tartóoszlopokra oldalgerendát helyeznek. Ehhez 
szorítják a fűrész elé kerülő rönköt, hajlékony hosszú fenyő-
rúd és ékek segítségével. Legtöbb fűrésznél keresztfűrész 
is dolgozott. Ezt szintén a keret mozgatta a malomház 
egyik cölöppárjához kapcsolódó billenőkar segítségével. A 
keresztfűrész merőlegesen áll a malomház hossztengelyére. 
Tartógerendája csúszókeretben mozgott, így függőleges sík
ban emelhető volt. Az aláhelyezett fatörzset ácskapcsokkal 
— e célra levert — cölöpökhöz rögzítették, s a fűrészlapot 
a rönkre helyezve, a vízikereket megindították. A munka 
végeztével a fűrészt a csúszórámába helyezett keresztfával 
kikapcsolták. 

Csaknem minden fűrész malomban vízkerék meg hajtású 
keresztfűrész is dolgozott. A malomház hossztengelyére me
rőleges síkban mozgó keret nélküli fürészlap szolgált a szál
fák és rönkök darabolására. A fűrészlapot vagy külön vízi
kerék vagy a keretet hajtó, emelőkarokhoz kapcsolódó 
többszörös áttételű billenő emelőkarok működtették. Füg
gőleges helyzetét ])edig járomkeret biztosította. A járom ál
tal meghatározott kényszerpályán mintegy 1,5 m magassá
gig fel lehetett emelni, hogy vastag vagy egyszerre több 
rönköt is alá lehessen helyezni. 

A fűrészmalmok felszereléséhez tartozott még a fürész
lapok s a fakitermelésnél használt szerszámok élesítésére 
szolgáló köszörű. — A 3—5 cm vastagságú 40̂ —50 cm átmé
rőjű követ külön erre a célra éjjített kis átmérőjű lapátos 
vízikerék hajtotta meg. Kívánt forgássebességét a meghajtó 
vízsugár sebességével szabályozták. 
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I l ü . á b n i 
KiiliipáüSmiilom tprv'mj/Ji 
a X I X . sz. elejóröl 
(Muswilíi Múzeum 
iprvgyűjtPmr^nyp) 

К A L A P Á С S .\í A 1. M О К , V А Н Н А М О К 

А fémipar kovácságában épültek vasliámonjk, kalapáfs-
malmok, vagy aliogy később nevezik: farkkala])ácsmalm<)k. 
Magyarországon 1344 óta ismertek.^"^ A korabeli feljegyzé
sek elég szűkszavúak, sőt későbbi íráso.4 emlékanyagunk 
sem tartalmaz kielégítő részletezést. Azonban a XIX. sz.-
bül több kalapácsmalom tervrajza maradt meg. Kzek hi
teles képet nyújtanak a korábbi vasi iá mórokról {119. ábra). 

A Technikatörténeti Múzeumban őrzött — múlt század 
közepéről származó — terv részletes; bemutatja a kalapácíj-
malom éi»ítészeti és technolügiai berendezéseinek megoldá
sát. A malom a XIX. sz. végéig alkalmazott közvetlen haj
tású mechanizmussal készült, vagyis a farkkalajíáosokat a 
vízikerék tengelyébe rögzített emelöbütykuk hozzák mű
ködésbe. A századfordulón ettől eltérnek, és az ütésszám 
meggyorsítására közlőművet iktatnak be. így pl. a szent
gotthárdi ka.szagyárban száljadonfutó, szíjkerekes transz-
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missziót kapcsolnak a század elején a vízikerék és a fark
kalapácsok közé. 

A bemutatott terven a hajtóenergiát két felül csapott 
vízikerék szolgáltatja. A tengelyekhez két-két farkkalapács 
kapcsolódik. Feltűnő, hogy a kalapáccsal működő malmok 
között egészen sajátos megfildást alkalmaz. Amíg a nyeles
kalapácsos kalló — amelyikhez a működési elvet tekintve 
legközelebb áll — kalapácsai egykarú emelőként dolgoznak, 
a vashámorok farkkalajiácsai kétkarú emelők, tehát mecha
nikai működési rendszerükben különböznek. 

A fai-k к alapácsok bajtótengely felöli vége vasperselybe 
fogott. Ezek a gömbölyű perselyvégek kapcsolódnak a szin
tén vasból készült emelőbütykökhöz. A kalapács járomba 
fogott billenőtengelycn nyugszik. Az üllő felőli része közel 
kétszerese a farkrésznek. Erre vonatkozó adatokat a szent
gotthárdi kaszagyár fark к a! apacsainak leírásából tudunk. 
A XX. sz. elején átépített kalapácsüzem az előbb említett 
áttételrendszerrel hajtott farkkalapácsokkal dolgozik. Itt 
a farkkalapács végét acélöntvényből készült emelőgyűrű 
fogja át. A haj tóté ngclyen levő emelöbütykök elfordulás 
közben az emelőgyűrűt, vele együtt a kalapácsnyelet lefelé 
feszítik, miközben a nyél ellenkező végén az ütőfej az üllő
től távolodik. Az emelőbütyök elfordulásával a kalapács
nyélre ható nyomóerő megszűnik, a kalapácsfej az üllőre 
csap. Ez a folyamat ismétlődik minden bütyöknél. A kala-
pácanyél 2,8 — 3,0 m bükkfából faragott, amelynek 1/3 
része az emelöbütykök, 2/3 része a kalapácsfej felé esik. 

A kalapácsfej ütésgyorsasága a tengely forgássebességé
től és az emelőbütykök számától függ. Teljesítményét pe
dig a kalapácsfej végsebessége és tömege határozza meg. 

A vizsgált terven a malomház közepén beépített kohó is 
látható. A harmadik — a kalapácsokat hajtó másik két 
vízikeréknél valamivel kisebb — vízikerék a fújtatót mű
ködteti. A fújtatok hajtását számos középkori ábrázolásból 
ismerjük; többet, amelyek csak egyszerű kovácsműhelyek
ben épültek. A billenökarokkal működtetett fújtatóból lég
csatorna vezeti a levegőt a kohóhoz. 

Közvetlenül a vízvezető csatorna felőli malomfalba edző
kádat helyeztek el az egyik kalapács mellett. 

A munkatér differenciálatlan, csupán a kohó osztja a 
belső teret; feltehetően a tetőtérbe nyúló kéménnyel. 
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12(1. nlim 
S/.f[ilgolt lii'inli Uns/.iitíyi'i 
ütiífcjp II liováfHmuiTíriil 
121. áliru.. \7. iitőtcj 
c4i и liiit.ykös t('ii|;c>ly 
kii[)(rí<nlutti. II liillt^ntri, 
/) i'iiii-ln. ill. kcHkurú 
Cv I>L;\ kiin'i ringló cKi'ii 
müki'iilc'i mi'L'liiijtási'i 
íilulVj.'k 

.\ Mzentgotthái-di kawziigvi'n' farkkakipi'iecMal iiiíikndi'i míí-
helyterón kívül nem miinull riálunlí kalapáiurnalinn (12П. 
álinv). Romániában l!).>8-!ian vósízetl tamtlmái iyút .során, 
Kzentkei'CHzthátiyán (\'lálli^,il) niég doljrozott közvetlen 
hajtású iarkkala|)á(r;-maliim, azonban felméi'ésére nem volt 
mód. így e mak)mti|mM és a berendezésének méretei csak a 
X I X . sz.-ból ismert és bemuta to t t tervrajzról rekonstruál
hatók, 

Ked\'ezn athitokat nyúj tanak Andcrs Jewpersen: Report 
on W'atennills cíiiiií mimkájában közölt f'elmcrcKt'i. Jesper-
,4on két mid»mtí]>n.4t nintat be. ezzel tiilajdnnkéiipen az 
egykori leírásukban ta lá lha tó két kiilöiiliözö katapáesr<;tid-
szerrcl miíkiidö malomtijnis szerkezeti-iiuiködési elvci'ől 
képet nyerünk. \?. egyik felmérési rajz kétkarú emelő elvén 
működő kalii]iácc.sal felszerelt malmot ma ta t be (Svéd-

a ^ 
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122. ábm. Kulapácsmiilom 
felmérési vázlata 
(SvédorsKág, Felmérte: 
Anders Jespersen 1955.) 
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[ГЛ. áb r a 
S7.emgti[iliái4li Ка.ч/.а^уйг 

Гигк kalapácsai 

országból) (123. ábi"i), míg a másik, egykarú emelő elvén 
mííködo kalapáccsal é])iilt malmot ismertet (Norvégiából). 
A részletes felmérés teljes méretpontossággal nyújt tájé
koztatást, a éppen ezért a kfirabeli leíráaoklK»z kiegészí
tésre jó használható anyjigot szolgáltat. 

Mivel a Technikatörténeti Múzeumban őrzött XIX. sz.-i 
kalapáesmalom tervrajza a .lespersen által bemutatott ma
lommal azonos szerkezeti megotdási'i és mindkét műszaki 
rajzi anyag számos leírással összeegyeztethető, valószínű, 
hogy az európai kalapácsnialmok között jelentős szerkezeti 
elvi eltérés nem lehetett, legfeljebb méretben és teljesít
ményben adódott különbség, amelynek vizsfrálata azonban 
részletesebb tanulmánvba illeszthető. 
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PORTÖRÖ-, LÖPORMALOM 
Egyetlen portörőmalom sem maradt meg, sőt a leírások 

sem temek ki részletesen a malom építésére. Pedig külön
leges rendeltetése s a vele járó veszély valószínűleg szá
mos intézkedésre és más malmoktól eltérő szerkezeti rész
letmegoldásra késztette az építőket. Feljegyzéseinkből 
szemhetűnik, hogy a portörömalmokhoz réz felszerelések 
tartoztak. A makovicai uradalom portörömalmában 1634-
ben „négy portörő kölyü rézszerszámaival együtt".^' 

A zborói portörőmalomról — 1641-böl — fennmaradt 
feljegyzésből már teljesebb képet nyerünk a malomról: 
,,A malomházban volt két szoba tizenegy porszárító tábla, 
pornak való láda, porszitáló sűrű szita, porszitáló farosta, 
pormérték, porhordozó, négy tekenő, két kis porhordó put
tón. A portörő házban volt öt portörő kölyü, mind az 
ötnek a vége rézben volt foglalva, továbbá porkeverő vas 
ösztökécske".^^ Még részletezőbb az 1685-öa busztí össze
írás. A malomról ezt írja: ,,Belől jobb kéz felől van boroná-
ból fel rótt, jó hat külŐjü (kalapács-kölyü — szerző —) jó 
vaskarikás csapos és serpenyős, meglehetős vízkerekű, új 
tengelyivel együtt egy puskapor-törő malomház. Azkülük-
nek is fenekei, hasonlóképen az töröknek vége is majd egy 
arasznyira rézzel vannak megborítva"^^ 

A XVII. sz.-ban a hosszantartó háborúk és állandó csa
tározások következtében sok portörőmalmot építenek. A tö
rökök Buda alatt több nagy portörőmalmot üzemeltetnek 
a Nagykőrös és Cegléd vidékéről behordott salétrom feldol
gozására.^" Ezenkívül a felső és az alsó hévizeknél is épí
tenek portöröm almokat. A felső hévizeknél tizenkét vízi
kerékkel és ugyanennyi bronzmozsárral dolgozó portörő-
malom építését Evlia Cselebi magyar raboknak tulajdonít
ja. •̂^ Budán először Arszlán pasaé]»ít 1565 —66-ban erőddel 
megerősített lőpormalmot, amelyről a környék a Baruthane 
nevet kapta. A löpormalmok általában hűvös időben dolgoz
tak. Forró nyári hónapokban, amikor a száraz meleg hatá
sára nagyobb a i-obbanásveszély, a munka szünetelt,*- A 
lőpormalmok malomháza fából, könnyű szerkezettel ké
szült. Fal- és tetőborítása azonban különös gondot igényelt, 
A technológia líuzatmentes, beázástól biztosan védett mun
kateret követelt, Építészeti kialakításuk feltárása további 
kutatómunkát igényel, 
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С) L А J Ü Т Ö М А L о М 

Az otajkészítés közel egyidős művelet lehet a növényi 
mag törésével, őrlésével. Különböző történeti korok, kul
túrkörök és népek életében étkezési és kultikus célokra 
hsisználták.''^ Épjien ezért a legváltozatosabb technológia 
és szerkezet kialakulásához vezetett. Ez az egyedüli iparág, 
amely mindkét mechanikai rendszert igénybe veszi. Egy
aránt épültek folyamatos és szakaszos munkamozgásii 
olajütők, emberi és állati erővel működő, vízikerékkel ен 
szélenergiával hajtott olaj ütőmalmok. Mégis a vízimalmok 
között tárgyaljuk, mert többségük vízenergiát hasznosított, 
azonban a fejezeten belül kitérünk más energiaforrásra épí
tett olajütömalmokra is. 

Az olajütcs — mint minden más ősi ipar — kezdetben 
háziipar volt. Az árutermelés és a technikai fejlődés azon
ban külön iparággá fejleszti. Pompejiből előkerült fal
festménytöredéken már olaj malom-ábrázolások maradtak 
fenn.''^ Az olajütés önálló mesterség, de gyakran más ipar
ággal párosul. Kz a társulás technológiai azonosságából 
adódik, amely minden törő-zúzó technológiával működő 
mechanizmus azonos rendszeréből következik. I-eginkább 

124. ábm 
Olaiütőmiilom vá/.liitti 

a X\ ' . s/.-bóI 
(Wíitdburg — Wolfegg 
Hiiusbuch, 1480 körül) 
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kallókban, kendertörőkben, ritkábban liaztelö- és hántoló-
malmokban épülnek. A makovieai és zborói összeírás említi 
1671-ből: „az malomban olajütö vagyon".^^ Korai okleve
leink számos helyen említenek olajütöket, amiből arra lehet 
következtetni, hogy már a középkorban sok olajütőmalom 
dolgozik. Pozsony 1378-ból származó adókönyve 4 olajütőt 
említ. Szegeden a XIX. sz. elején közel 100 olajsatu mű
ködik.** Vajkay Aurél — teljességre törekvés nélkül ~ 22 
Veszprém megyei településben létező olajütöről tesz eralí-
téat a XX. sz. elejéről." Az olajütÖkben bonyolódó techno
lógia első, igen lényeges folyamata az olajtartalmú növényi 
mag törése. Mivel a törés különböző módon végezhető, váU 
tozatos törőberendezések alakulnak ki. Használnak görgő-

125. ábra. Olajütőmalom 
felmérési rajza 

(Románia, Vad, 1960. 
Felmérte; Pongrácz Pál) 
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126. ábm 
Olííjpriís osaviirjii 
(Bukarest, 
Müseul Siitului, 19)iO. 

hengeres, vályús törökereket cs kalapácsos (kölyiis) mag-
törőket (124. ábra). 

A görgőhengeres törők kör alakú, 1,5 — 2,(1 m átmérőjűek, 
a padlószinttől 75 — 80 cm-re megemelt kőasztalon függő
leges tengelyen keresztül fektetett, vízszintes tengelyen 
forgó kőhengerek. A függőleges tengelyt emberi, állati erő
vel, ritkábban szél- vagy vízenergia felhasználásával for
gatják. A tányérazerűen közép felé mélyedő asztallapra 
szórt magot a körbejáró törőkövek zúzzák szét.** Több 
helyen alkalmaznak vályús török érékeket. Hunyad megyé
ből ismert Schmidt Tibold leírásából ilyen törövályú. Ez 
közel 40''-os középponti szögnek megfelelő íves fatönkből 
faragott vályúból, s a válvúban 8 — 10 om vastag, közel 140 
cm átmérőjű, 3,0 m hosszú vízszintes tengelyen forgó ho
mokkök ого ngbó! áll. A tengely egyik vége forgócsappal 
kapcsolódik a földbe vert függőleges tengelyhez. A koron
got csapok tartják.^" Ilyen rendszerű zúzó-törő malmokat 
építettek ezenkívül hántolás, almatörés céljára is.^" 

A felsorolt törő mechanizmusokon kívül közismertek a 
kalapácatörök. Más iparágakban is alkalmazott rendszerük 
következtében leginkább ezek terjedtek el. Közülük a láb
bal tipró, billenő kalapácsos törőt építik elterjedten. Jelen
tősebbek ennél az állati és vízenergiával működő törő-
malmok. Ezekben forgó mozgásból jieriodikus, szakaszos 
mozgással alakított energiaközvetítő kalapácszúzta a magot. 

Schmidt Tibold leírásában a várhelyi malom 8 db gyer
tyánfából készült 12X 12 cm szelvény méretű, 2,0 m hosszú 
kalapácsokkal működött. 

Az olaj ütő malmokban összetett technológiai folyamat 
bonyolódik le. Előbb a növényi magok törését, zúzását vég
zik, majd az összetört magból meleg vízzel masszát készí
tenek, és ezt a pépszerű anyagot pirítják. Ezután követke
zik az olaj préselése a malomházba épített sajtóiéval. Ebből 
következik, hogy a malomhoz három berendezési együttes 
tartozik, ezek: törő-zúzó mechanizmu.s, jjörkölő és préselő 
(125.. 12fi. ábra). A prés ékekkel vagy csavarral működik. 
Clsavarprést a nagyobb olajiitŐ malmokban építettek mivel 
lényegesen nagyobb helyet foglaltak el s építésük is körül
tekintőbb munkát, nagyobb szakérteimet kívánt, Sokszor a 
pörkölő kapcsolódik a törő-zúzó mechanizmushoz, annak 
energiáját veszi át a kev erőbe rendez és (pl. a Szárazmalmok 
0. fejezetben tárgyalt mekényeai olaj malomban). 
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Mivel az olaj ütőm a lmok nálunk teljesen eljtusztultak, s 
ma már egyetlen olajütömalnm vagy malomház sincs, 
amelyltöl rekonstruálhatnánk az olajütömíilmok építésze
tét; kénytelenek vagyunk más eurójiai — még létezi) vagy 
másodlagosan felállított — malmok felmérését bemutatni. 
Közöttük foglalkozunk mindhárom türömeohanizmussal, 
miután valamennyire rendelkezéHÜnkre állnak részlctea fel-
méj'ési rajzok. 

Az olajütömalmokkái azért ÍK foglalkozunk a vízenergiát 
iiasznosító malmok között, mert legtöbb a víz mozgán-
ener'giáját akiiázta ki. A tárgyalás végére pedíg azért liagy-
tuk. mert ez a m!ilomti]»us a folvamatos munkamozgá.4-
sal dolgozó mechanizmusokkal éjjpiigy. mint a szaka
szos munkamozgású met'hanizmu.sokkal. egyaránt éjiült 
(128., 12!).. ];ÍI). ábra). Rőt ez az iparág a kezdetleges kéziesz
közöket legtovább, még a XX. sz. е1.чо negyedében i.s hasz
nálta. Az i])arl̂ йodáи ütemél)en elmaradt területek jiriniér 
szükségleteinek kielégítésére termelő egyszerű olajütok be
rendezése cv.4zázados technológiát és szerszámokat ői-zött 
meg. Nálunk ezek is elpu.sztultak. Nemcsak olajütő-malom-
házaink és mechanizmusailí tűntek el nvomtalanul. hanem a 

127. i'ihrn 
Tökmui í lörű imi lom 
(Pari í jd. L ' ihar l i f lv ni . 
l ' l i l . ) 
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háziipsvfszevíien űzött olajiités eszközei Ы - kevéK kivétel
lel — eipuöztultak. Néhány mi'izeum (Veszprém, l'écs) 
i'íi'iz egy-két tárgyi emlékiiiiyagot, iizimbaii ezekből nem 
állítliiitó ÖKKze az olajiités t'szközeinek i^en változatos tá ra . 

128. йЬг,1 
Olitjül ömiilom f6tengelyp 

ós kiiIiipAcsiii 
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K Á S A T Ö R Ö M А L O M 

Magyarországi feljegyzésekben a XV. sz.-ból m a r a d t a k 
emlékek a káaatörökrfíl. Bártfa 1438. évi adókönyvében 
szerepel egy ,,Grys Molner"^' Az Oklevélszótár nem sokkal 
későbbről — 1477-ből — Gömör megyéből említi „Cuius-
dam molendini sui casamolna vocati".^^ Sza tmár u rbár iuma 
1638-ból négytiyilú káaa törömalmot említ és hozzáteszi: 
, .amelynek vízkereke ványotó".^^ 

1692-ből Görgény vára inven tá r iumában rŐvíd leírás ta
lálható. ,,Ez épí te te t t erős tögyfa ta lpakra , lábokra, bo-
ronafalakbó! fel van róva, rossz szalma zsúppal f e d e t t . . . 
ebben vagyon egy tőkében kása törő valu nro 5. Zuppója, 
vagy törője nro 5. vas nélkül valók, jók ; gerendelyi. lapoc
kái, vízkereke, zsilipje, gerendelye végiben két vaacsapok 
vas kar ikákkal belefoglalva. "*'' Ebből a r ra lehet következ
te tn i , hogy a kásatörők a botkalapácsos olajütökhöz ha
sonló mechanizmussal dolgoztak. Mindkét malomban kü
lönböző növényi magot tö r tek . 

A kása törőt nagy szemű darakása készítésére használ ták. 
Árpát, búzát , kukor icá t töre t tek benne. Thököly I m r e 
1684-ben a munkácsi gazdasági u tas í tásában előírja, hogy 

129. ábra. Olajütőmalom 
kaltipácspréssel 

(Németorsivág, Ost.pnwiilcle. 
Felmírte: Helmut Richter 

1945. 
Anders Jesper.sen: 

Report on Wiitermills V, ;j.) 
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130. tilmi 
Oliijülíímii]om bi'lsi'j' 
(DAnin) 

unidiilmaibixn . . t a tá rka vajíy krnpa, köleskUHa, á rpa 6s 
})iizaf!ani ett-, linveri töre««t'ii és kówzíttessen." 

Hazai iroílalomban nem шапкИ ránk használható míi-
szaki iulatdkat .szíilyállátó ró«zlcte.s iMmertetéM. Kmiek liiá-
nyában az nniszorKzájri csaitaliok Utöszerkezetü. vízcrö 
ha j to t ta rizHtörnmalmáTiak leírására vagyunk kénytelenek 
támaezkinlni.^-' A leírás azonoH szerkezeti megoldást közöl 
az előbb liL'mutatott, l(i!)2-br'íl származó görgényi kásatörii-
vel. Részleteiből az olajii tömalmoknál ismerte te t t kölyíis-
maloni bontakozik ki. A káwatön'ik rendszerint együt t é|>ül-
tek a l i sz tdőmalommal . Kiisábbi lel jegyzése к erről tanús
kodnak. Кцу l(i73-biíl fennmaradt [eljegyzés is ezt igazolja: 
..vagyon íi Tarea v i z é n . . . malom négy köre, négy kása-
kölleő, hat kcndcrteöreö licnne".''" 

.Mivel a kását öröm alom az eddig ismertetet t kalapácsok-
ka! működő szakaszos mim ka mozgású malmok e.40]H>rtjál>a 
tartozik, további részletes bernntalásáti')l eltekintíink. 
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K Ő - ÉS It l í C Z Ü Z Ö M A LOJI 

A KzakaszoK munkamozgású malmok kevésbé ismert tí
pusa a kő-, illetve ércziizómalom. A X V I I . éa a X V l l l . KZ.-
ban a bányavidékeken számos kőtörő dolgozik. Az erdélyi 
érc hegységben még a X X . sz. negyvenes éveiben is üzemel
tet tek éret í immalmokat . Alkalmazásuk kezdetéről nincse
nek adata ink. Taká t s Sándor említi, hogy Fogaras összeívá-
sáhan lC32-hen szerepel „egykerekű és kétnyilú kcőteoreő". 
Mivel a kalapácsos törőmalmok jóval korábban kiaiakul-
iiak, feltehetően velük együt t a kötőrők is elterjednek. 

A bukaresti Museul Ratuluiban, feléjntettek egy Kok)zs-
vár (Cluj) környékéről való, a X X . sz. elején c])ült érczúzót 
(131.. 132).^' Másik, á l ta lunk ismert — ezzel azonos — ma-
li)m Kolozsváron a Szabadtér i Múzeumban lá tható . Mükíi-
désiik és szerkezeti rendszerük aatmos a kalai>ácsos olajütő 
(kölyü) malmokéval. Kröa tölgyfavályúba — vasal t perse
lyekbe, vasalt végű kalapácsok mozognak, törik az ércet, 
zúzzák a követ. A kalajiácsokat bütykös főtengely emel
geti. Mivel a kalapácsok súlya nagyolib az olajütő kalapá
csainak súlyánál, a k ívánt energiát leginkább nagy á tmérőjű 
felülcaapó vízikerékkel biztosítják, fgy is csaknem minden 
esetben sebesfolyású, nagy esésű vízfolyásra van szükség, 
ami t leggyakrabl»an — a patakmederből kiágazó malomárok 
építésével biztosítanak. 

KII. áhr;!, 
Kii- ós егс7,и/,от111от 
( l i i ikares i , 
.Mu№ul SaliiJui, 1<MQ.) 

168 



о S E R Т о R ö М А L о М 

А csertörőmalmok а böriparlioz tartozó ipari létesítmé
nyek. Már a XIV. sz.-i Magyai-országon ismerik. I. Lajos 
1366 körül a Szt. Erzsébet kórháznak adományoz egy 
csertörömalmot, Zsigmond 1405. júl. 2-án kelt sídnmány-
JeveléVjen Kniozavárnak ajándékozza a Léta várához tar
tozó csertörömalmot.^^ Ez időben Kolozsvárott már két 
csertörömalom niííködik.''* A továbbiakban — 1587-ben — 
lijabb csertörömalom alapításáról tudunk Kolozsvárott. 

A csertörömalom kallóhoz Iiasonló kalajjácsos mecha
nizmussá! működő létesítmény. Leírását Molnár István 
adataiból ismerjük."" .Molnár 1947-bői a Nagy-Küküllő 
felső folyása mentéről, Zeteváraljáról mutat be cser- és 
makktörŐmalmot. A malom berendezése megegyezik a bot-
kalapácsos kallóéval. Mindössze a esertörőrészbcn van kü
lönbség. A csertörövályú alja perforált fémlemezből ké
szült, liogy az összezúzott fa-héj törmelék a vályú alá 
liullva ne zúzódjon lisztté. A ]»erforált lemez lyukmérete 
2 cm, lyuktávolsága 3 cm. A vályúba zuhanó botok alsó 
fejrészébe 4 cm-re kiálló viisfogakat ékelnek. A kalapács 
fejrészébe három, a vállrészébe négy fogat építenek, A ka
lapácsok működé.se teljesen azonos a botkalapácsos kalló-
malom kalapácsaival. 

A csertörés porral jár — a száraz fakéreg ]>orlik és szeny-
nyezi a környéket. A cserzővargák és tímárok malomhely
szerződésében a szomszédos papírmalom részéről kikötik, 
hogy ,,az általok vett esatornaárok és papirosmalom közt 
lévő élő fák idővel elpusztulnak, fűzfát fognak helyükbe 
ültetni, hogy malmuk pora a. papii-osnak vagy a jiajiirost 
készítő eiszközöknek ártalmára ne légyen."*^ 

132. ábra 
KÖKÚKÓmalom főtengelye 
(Bukiiresí, Museul Sutului, 
1960.) 

E G Y É B MAL.MOK 

Az ismertetett malmokon kívül még számos kisebb éa 
kevésbé elterjedt malom is épült. Kzek leginkább más mal
mokhoz kapcsolva, vagy azokhoz közel épültek, gyakran 
egy malomházba valamelyik fö iparághoz társulva. Több 
helyen találkozunk említésükkel önálló, minden más ipar
ágtól független telejjhelyen. 

Ezekkel — mivel nem képeznek az ismertetettekkel 
szemben újabb kategóriát, mind építészeti, mind az al-
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kalmazott mechanizmus szerint valamelyik leírt rendszerbe 
oszthatók — nem foglalkozunk külön-külön. Mégis megem
lítjük, hogy a malomépítészet kiterjedtségét szemléltessük. 
Igaz ugyan, hogy ezek építészeti értéke jelentéktelen a be
mutatott malomházak mögött, ennek ellenére,— mivel a 
malomépítészet kezdeti szakaszához tartoznak — nem 
hagyhatók említés nélkül. 

A legkülönbözőbb iparágakban találunk ilyen malmokat. 
Az élelmezési iparban: almasajtoló-, ecetsajtoló-, borsőrlő-, 
mákőrlő-, paprikaőrlő-, sóőriőmalraokat ismerünk. Más 
iparágakból: csonttörö-, répaőrlő-, szecska- és köszörű-
malmokról tudunk. 
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А L E V E G Ő Á R A .M T, Д S A T H A H Z i \ (I N J 'Г Ó 
M A L M OK. S Z É I, M A 1. M О К 

I:Í:Í. AbriL 
K/ólmiilom ii/. Alfóliiön 
(Kun4;íotit marion. 
Si^olnok m.) 

A I.EVl-XiŐ M O Z G Á H A X A K H A S2 N'OK í TÁS A 

A Kzélinalmok még л XX. az. elején az Alföld egyik leg-
jellogzeteaebb építményei voltak. Kiemelkedő tömegük 
épitéazcti hangsúlyt, sajátos karaktert kölcsiinitó az ala-
CHimy falusi é.s vái4)sszéli beépítéseknek, ahol pedig a dom
bokra telepednek, méltóságteljesen uralják kürnvtizetüket. 
Megszokott, hozzátartozó elemei voltak a tájnak és a város
képnek. 

Ma már сйак kevés helyen áll működőképes — (le évek 
óta üzemen kívül helyezett — szélmalom. Ezek közül né
hányat az O.MK felméretett ей műemléknek nyilvánított 

:̂ '-
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(Szentes határában, Donáton, Nagytőkén, Szegváron, Kis
kunhalason) , és a kiemelkedő építészeti-ipartörténeti értéket 
képviselő malmok koziil egy-kettőt restauráltatott. (Bagi-
major, Szolnok m. építész restaurátor: Nádori Klára.) 

A köze! fél évszázad alatt csaknem teljesen elpusztult 
maloratípus kialakítása — a szélenergia felhasználásának 
kezdete gépek hajtására - elég homályos. Eredetét, alkal
mazásának helyét tekintve ia maradnak kételyek, további 
bizonyításra váró feleletek az eddigi kutatási eredmények 
értékelése során. A szélmalom őshazájának a IX —XIII. 
sz. arab tudósainak munkái nyomán a perzsa-keletet kell 
tekintenünk. Az ismert távolkeleti antik történelmi forrás
anyagok többször említenek malmokat ,,melyeket szél for
gat", Perzsia (Irán) és Afganisztán között elterülő Segestan 
vidékéről.' Ibn Hanka! arab író a IX. sz.-han feljegyzi, 
hogy itt, az Iránföld keleti részén szélmalmokat használnak. 
Tabari arab tíirténetíró (839—923) adatai szerint a szél
malom feltalálója I. Omer kalifa udvarában élő perzsa 
mesterember lehetett (134. ábra). 

Az említett segestani szélmalmok vízszintes síkban forgó 
vitorlakerékkel működtek, amint ezt Dimaschqui, a XIII. 
sz.-han élő arab földrajztudós leírja (135., 13(>, ábra). 
A malomépítők ,.emelnek egy magasba nyúló minarett 
szerű epületet, vagy választanak egy magas hegycsúcsot (?) 
vagy egy megfelelő halmot, vagy egy vártornyot választa
nak ki. Ezen egyik épületet a másik fölé cmeUk. A felső 
épületben van a malom, amelyik forog és őröl. Az első 
épületben i)edig a kerék van, amelyet a hasznossá tett szél 
forgat. Amikor lent forog a kerék, akkor a malom is forog 
fent. Amilyen szél fuj, ugy forog minden malom. . ." 

Az arab forrásból ítélve az első szélmalom vízszintes sík
ban forgó szélkereke közvetlenül, áttétel közbeiktatása 
nélkül hajtja meg az örlökövet. Éppen ez a tény cáfolja azt 
a feltevést, miszerint a szélmalom a Vitruvius által leírt 
római vízimalom szerkezeti elvének ismerete után alakul
hatott ki, emiatt római eredetű. Bár egyes forrásanyagok 
- bizonyítékok nélkül — állítják, hogy a rómaiak rendel
keztek szélmalmokkal.-

Mivel az európai szélmalom — történetét tekintve — a 
kora középkortól kezdve függőleges forgássíkú vitorlákkal 
működik, s ehhez elengedhetetlenül szükséges áttételelv és 
ennek gyakorlati alkalmazása a római technikai kultúrában 

134. ábm 
Amb sKélmulom riij/.ti 

a XIII . sí.-ból 
(H.GleiRberg: 

Technikgescliichte 
<ler Oetreidemülile) 

]líí>. ábra. S/.élmalom 
vi?-s/intps síkban foi^ó 

vitorlákkal 
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i:iÖ. ábm 
Vimjzintes síkban forgó 
vitorlákkal müködö malmok 
egyiptomi parti miilom 
vánlata, és nyíló-csukó dó 
vitorlázatú s/.élinalom 
(Verancius, 1695-) 

alakul ki, feltalálását többen a rómaiaknak tulajdonít
ják. A IX. 8z.-ból, sőt korábban, a VII. sz.-ból származó 
iorráőanyag alapján a vízszintes forgássíkú vitorlázattal 
működő szélmalom — mint a szintén vízszintes forgássíkú 
vízikerék (turbinásmalom) — perzsa-arab eredete bizonyí
tottnak tekinthető.^ Ezt a malomtípust veszik át a kínaiak 
is a XIII. sz.-ban. Valószínű a legkorábbról - a XIII. 
sz.-ból — erednek Pallas leírásában szereplő vízszintes sík
ban forgó, szélkerekekkel hajtott tibeti imamalmok is. 

Az európai szélmalmok kezdettől fogva a római vízi
malom energiaközlő szerkezetének elvén — áttétellel és 
függőleges forgássíkú szél vitorlák к a] — épülnek. Európá
ban, a forrásanyagból ítélve, feltehetően a keresztes had
járatok nyomán terjed el. Jobannes Beckmann .,Adalékok 
a találmányok történetéhez" c. 1786-ban megjelent mun
kájában arra utal, hogy a keresztes hadjáratok előtt Euró
pában már ismerik a szélmalmot. Következtetéseiben azon
ban messzire jut, azt állítja, hogy .,a keresztes hadjáratból 
visszatérők inkább európai útjukon — talán éppen Német-
oi'szágban a legtöbb gépezet hazájában láttak szélmalmot."^ 
К nézetét osztja Rühlmann is a ..Horizontáhs vízikerék" 
c. munkájában.^ Valószínűtlennek látszik azonban ez a fel
tevés, mert a Földközi-tenger térségében és Spanyolország
ban már a X. sz.-ban előfordul szélmalom." Sőt Angliában 
a ei-oylandi apátságnak 8П6-Ьап adományoztak szélmalmot, 
Franciaországban lH15-ből származó oklevél már említ 
szélmalmokat. Innen terjedhet el Nyugat-Európa más or
szágaiba; Angliában 1143-ból találunk említést róla. Jóval 
később Bartolomer Verde ajánlja Velencének, hogy építsen 
szélmalmot.' .Még később jut el az eszme a Németalföldre, 
ahol alkalmazásának változatos formái alakulnak ki. 

Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a Földközi-
tenger vidékén már i.sz. IDÜ körül ismerték a függőleges 
forgássíkú szél vitorlákat. Az alexandriai Heron leírásában 
megemlékezik egy orgonát hajtó, állványra szerelt függő
leges forgássíkú szélkerékről. Ezt a szélkereket a leírás sze
rint ,,a tengellyel együtt mindenkor a szél íránvába lehetett 
fordítani.*'" Nem bizonyítható, hogy a függőleges forgás-
síkú szélkerék feltalálója Heron lenne, s ennek hatása köz
vetlenül kimutatható az európai szélmalomtípus kialakulá
sára, annál is inkább, miután a beróni szélkerék ,,teljesen 
és évszázadokra eltűnt a nyugati népek tudatából."^ 

173 



А függőleges forgássíkú szél kerék rend szer nyilvánvalóan 
a Földközi-tenger vidékén alakult ki, legkésőbb a X. sz.-
ban. Valószínűtlen tehát Faldhaus állítása, miszerint a tor
nyos szélmalmok Mykos szigetén í. e. 550 körüli időkből 
származnak; éppúgy, mint Petzold véleménye, hogy a Ní
lus deltájában, a Moos mellett hasonló módon megépített 
szélmalmok háromezer évesek lennének.i" 

A függőleges forgássíkú vitorlákkal működő szélmalmok 
elterjedése mellett tovább is kísérleteznek líurópában víz
szintes forgássíkú szélkerekekkel. B. Verancio 1616 körül 
különböző torony formájú, vízszintes forgássíkú szélmal
mokat tervezett. A nürnbergi Germán Múzeumban 1641-
ből származó rézmetszeten a Hohentwiel vár tetején egy 
,, ti zen hét-szárnyas" függőleges forgássíkú szélmiilom mel
lett egy vízszintes forgássíkú szélmalom is állt. Még a 
XVili —XIX. sz. fordulóján a dán Barnholm szigeten is 
végeztek kísérleteket vízszintes forgássíkú vitorlákkai, ezt 
ördögmalomnak nevezték. Schleswig-Holsteinben egy 
Scharboro nevű molnár vízimalma tetején egy vízszintes 
forgássíkú szélmalmot épített. Hasonló kísérletekkel foglal
koztak az angol Surry grófságban I8l)7-ben, és 1860 — 1870 
között Amerikában is. A kísérletek azonban nem vezettek 
a gyakorlati alkalmazás elterjedéséhez. K, Bilan számítása 

i:J7. ábm 
\'íza/iiileK síkbiin forgó 

vitorliiclob hiijtású miilmok 
(jobb oldnl: 

Vemnuius, 1595. — 
biil oldal: Веяяоп. 1578.) 
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138. ábra. Vászon vitorlás 
sxőlmnlom metszete 
ós vitorlá/.rttii 
(Görögország; .í̂ . Jespcr.sen: 
Rpjjort on WiifprmiDs V. '.t.) 
i:ia. ábm 
\'ászon vitorlád íiK|ilmiilom 
(DohriKl/.sii) 

szerint a kitcrő vitorlákkal 14.8%, a szokásos vitorlák ese
tén 5ít,26%, a szélkerék esetén ennél jóval tiibb a szélener
gia hasznosításának hatásfoka. Nem tudunk riíla, liogA' 
.Magyarországon é|)iilt volna kitérő—vászonvitorlás—szél
malom. Nálunk elíibb a kis szárny hosszúságú többágas lé
cezett vitorla, később főleg a XIX. .sz.-baii a négyágú, hosz-
Hzú szárnyakkal épült, lécezett, széldeszkával felszerelt 
vitorlák terjednek el. 
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к N Е R С. 1 А V К L V Е V О V 1 Т (1 R L А К 
А szélenergia mechanikai hasznosítására, munkagépek 

hajtására a függőleges forgássiki'i vÍtoi-lák megismerése 
után kerül sor. Meggyorsítja elterjedését a csaknem minden
hol fellelhető energiaforrás. A horizontális vitorlakerekek
kel csak az ütköxöfelületekre ható impulzuserő forgásten
gelyre képzett nyomatékát tiiílják hasznosítani, ezentni 
töbh vitorlaszárnyon képződő erőpár vonható munkába és 
hat az erörendsze)' középpontjára (a forgástengelyre), в köz-
i.smert. hogy minél nagyobb erőpár, illetve minél több erő
pár hat a középpontra, annál nagyobb a tengely teljesít
ménye. Ezért épülnek töbl): 6, 8, 12 ágú vitorlák vagy ké-
,söhb a W I I . sz.-tól kezdve nagy ütközőfelületű hosszú vi-
torlaszárak. Nálunk a Kiskunságon és a Dunántúlon épül
nek tőbbvitorlás szélmalmok. Knnek oka elsősorban a kun
sági alacsony szilárdságú falazóanyag {homokos vályog). 

140. áhrii. Lóccxftt — 
viloi'láfi s/<^lm;iloin 

(Doiozsmii . TKongróii ш.) 

141. í'ibi'ii. ZsaluIfvcins 
vilorliijii 4/.('lm a lom 

(rXniÍM] 
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amiből nem lehet a hosszú vitorlaszárak alkalmazásához 
elengedhetetlenül szijkségea magas malomházat (falazatot) 
építeni, másodsorban pedig az egyszerű, könnyen építhető 
szerkezetben rejlő előny. A Dunántúlon pedig a dombokra 
települő szélmalmok a szabad tereptárgyaktól nem gátolt 
légáramlat rétegébe emelt rövid, kisebb ütközöfelületű vi
torlákkal is működni tudnak. 

Az alföldi szélmalmok a XVII. sz.-tól a hollandi szél
malom-építés eredményeinek hazai elterjedése után nagy 
felületű hosszú vitorlaszárnyakkal épülnek. 

A vitorlaszárak számától függetlenül a legkülönbözőbb 
szerkezeti megoldása alakul ki az energiafelvevő szerkezet
nek. Épülnek állandó felületű, változtatható felületű vitor
lák. Az állandó nagyságú ütközőfelületet képező vitorlákat 
általában deszkával borítják, a változtathatóakat Iécezett 
felületre feszített vásznazáíjsal, vagy állítható zsaluleve
les szerkezettel látják el (140., 141. ábra). A zsaluleveies 
vitorlaszárnyak hosszirányban két — egy keskenyebb és 
egy szélesebb — sávra osztottak. Mindkét mező zsalu levelei 
egymástól függetlenül állíthatók. Ha erős légáramlat üt
közik a vitorlaszárnyakhoz, akkor a kisebbik mező zsalu
leveleit zárják egységes ütközőfelülettíí, a szélesebb mező 
zsaluleveleit pedig a levegő áramlásának síkjával párhuza
mosan fordítják. A vitorla síkjára merőlegesen álló zsalu-
levolek között a légáramlat nem fejt ki feszítőerőt. Ha az 
összes zsalu leveleket a vitorla síkjába fordítják, teljes zárt 
vitorlafelületet kapnak, ami gyengébb szél esetében is meg
felelő erőt tud a mechanizmusnak átadni. Zsaluleveies vi
torlák Nyugat-Európában épülnek (Hollandiában, Dániá
ban, Angliában). 

Nálunk korábban a deszkázott, a XIX. sz. közepétől 
a vásznazott léces vitorlákat alkalmazzák. (142. ábra). 
Ilyen vitorlákkal épült szélmalmok láthatók még néhány 
alföldi településen (Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Szen
tes, Szegvár, Kengyel (143. ábra). A vitorlák közel 50X50 
cm szel vény méretű, 7,75 m hosszú tengely (nagybálvány, 
szeleskeréktengely) elülső részéhen egymás mögött, merő
legesen helyezkednek el. A tengely vésetébe csak egy rövi
debb (kis keresztág) és egy hosszabb négyszög keresztmet
szetű fenyőgerenda (nagy keresztág) kerül rögzítésre ékek
kel. Ezekhez kapcsolják csavaros szorítópántokkal a Iécezett 
vitorlaszárakat. Nagy vihar közeledésekor ezeket a pánto-

12 Régi malom építész el 17'^ 



kat oldjuk meg, és esak a vitorlaszárnyakat távolítják el. A 
vitorlaszárnyakon a léc-ellenes oldalon vetődeszkázat he
lyezkedik el a légsúriódás csökkentésére, illetve a vitorla
szárnyak mellett a vetodeszka mögött létrejött turbulens 
mozgásból keletkező oldalnyomás felvételére. Közepes szél 
esetén váeznazás nélkül, csupán a vetődeszkák által hasz
nosított impulzuserő hatására is működni képes a malom. 
A vitorlák térbeli helyzete és szerkezeti megoldása a lég
mozgás sajátossága szerint alakul. Minden 4 ágú, nagy iit-
közőfelületü vitorla a függőleges síkból 10—15° szögben 
hátrafelé dől. Bzzel a helyzettel az elfordítható, de lehor-
gonyzás nélküli tető leterhelését — ,,eröhorgonyzását" — 
biztosítják. Mivel az áramló levegő legalsó rétegei a talaj
szintet súrolva lefékeződnek, a talajszint felett gördülő lég
örvények keletkeznek, amelyek a fölöttük levő rétegekben 
fokozatosan csökkenő örvényléseket idéznek elő. Ennek kö
vetkezményeként a magasabb légrétegek lamináris légáram
lata alatt az áramlás eredőjének iránya egy adott térbeli 
ponton át (vitorlák) közel 6 — 10° szögben a föld felszíne felé 
irányul. Ebből a vízszinteshez viszonyítva lefelé irányuló lég
áramlás eredőjéből adódó függőleges irányú komponens ha
tását használják ki a tető ,,!ehorgonyzására". 

A légmozgásban rejlő kinetikai energia felhasználását 
egy felmért szélmalom esetén tárgyaljuk. Mindenekelőtt 

142. аЬгм 
FplváSKnH-/,ott v i tor lá jú 

fíxólmiLJiiiok 
K i skun fé l egyházán (1008.) 
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14:(. йЬга 
iSv-/'lmjilom. KiskiiiiliJilMS 
(Bi'ii-R-Ki.skiiTi m.) 

144. á b r a . S//'lmiiloiTi, 
hplyreál l í t f tsr l( i t t 
(Doroz-smii, C'.40iigríiil m . 

általánosan a lütsznosított energiáról és aniialí nagyságáról 
kell beszélni. 

A szél — a levegő mozgása ~ áramlása magasabb nyo
mású helyről a kisebb nyomáfiú liely felé történik. Éppen 
ezért elsődleges meghatározó a földrajzi hely. Hazánkban 
a 2 - 5 m/s sebességű szél a leggyakoribb.'i A szél ereje 
sebességének négyzetével arányosan növekszik, a .sebesség 
pedig az előbb elmondottak szerint a talajközelben létre
jövő súrlódó-gördiilő áramlás következtében a legalacso
nyabb. A felső rétegekbe haladva, megfigyelések és méré-
.чек alapján: 

tehát a szélöebesscg a talajszint l'eletti magasság ötödik 
gyökével arányosan változik, cs ha a szél évi középsebessé
gének mérési adatait tekintjük, a szélmalmok vitorlái vizs
gálatánál ennek számottevő jelentősége van. Mivel a vitor
lák legfeljebb 2(1-25 m magasságig hatolnak, a .szélsebes
ség magasság függvényében alakuló változása épjieii a talaj
szinttől néhány méter és a 25 — НО m között a leginkább nö
vekedő. 
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А szél erejét seb^ségével vagy 1 m^-re kifejtett nyomásá
val határozzák meg a meteorológiában. A Beaufort-skála 
szerint 12 fokozatot különböztetünk meg.^^ Mechanikai ér
telemben a szél mozgási energiája (e): 

e = —g- [rakp], 

ahol (m) a mozgó levegő tömege éa (v) a sebessége. A levegő 
tömegét súlyának (Q) és a nehézségi gyorauláenak (gr) há
nyadosából kapjuk, vagyis: 

m = —. 
Я 

Mivel a levegő sólya Q= Vf; ahol (V) a levegő térfogata és 
{/) annak fajsúlya (1,2 kg/m'): 

2g 
ebből 

az — a levegő sűrűségével, közelítőleg — kg/m ̂ -rel egyenlő; 
9 » 

Egy (F) nagyságú felületen percenként vF térfogatú levegő 
halad át. Ezért V térfogatú és v sebességű, F felületen 
áramló légtömeg {V= Fv) teljesítményét az 

Vv^ Fv\ . , ^ 
^ = -16- ' Лб - t ^^P /^ J 

képletekkel is kifejezhetjük. 
A V sebességű szél által F felületre kifejtett erő [P); 

^ 16 ' 
ahol с az ütközőfelület ellenállási tényezője (pl. kör alakú 
síklap esetén c = l , l l ) 
{V = vF) 

16 " 
A szélenergia teljes kihasználása azonban nem lehetséges, 

mert elözö megállapításunk teljesen lefékezett, sebességét 
vesztett levegőmozgásra vonatkozik, a szél pedig a vitorlák 
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között tovább mozog. A fenti munkának csak egy bizonyos 
hányada hasznosítható. Ez a hatásfok további számítások
kal kifejezhető lenne, de elegendőnek bizonyul, ha a szél
kerekeknél alkalmazott hatásfok-számítás gyakorlati ered
ményét átvesszük (ami 0,38 körüli érték); (p = 0,40. A szen
tesi határban, a Donáton levő szélmalom felmérési adatai 
alapján egy vitorla ütközőfelülete 18,50 ra^, 4 m/sec erős
ségű szélben a forgatónyomatékot képező hajtóerő (í*) 

/ ' = 0,40^^^^1^ = 29,60 kg. 

A nagy bálvány tói mérhető távolsága 7,1 m. A tengelyre 
kifejtett forgatónyomaték: 

,¥ = 29,6-7,1 = 210,16 [mkp]. 

A nyomaték négy vitorlán 4 -210,16 = 840,64 mkp. Tehát 
a főtengelyre 840,64 mkp forgatónyomaték hat 4 m/s erős
ségű szélben, ami LE-ben kifejezve 11,20 LE-nek felel meg. 

A szélmalmok átlagos teljesítménye 15 — 20 LE között 
ingadozik. Hollandiában voltak ugyan 50 LE teljesítményű 
szélmalmok, de nálunk nem építettek 30 LE-nél nagyobb 
teljesítményű szélmalmot. 

A szélenergia hasznosítása a XIX. és a XX. sz.-ban is 
foglalkoztatja a szakembereket. Dániában 1891 óta jelen
tékeny összeget fordítanak kutatására. 1897-ben Askoc 
mellett kísérleti szélmalmot építettek elektromos energia 
termelésére.^* 

A!iol a vitorlákím a vásznazást zsalulevelek helyettesí
tik, a zsalulevelek nyitásával vagy zárásával fedett, illetve 
kevésbé fedett felületet nyernek; ennek arányában több
kevesebb energiát tudnak hasznosítani. A zsaluzat állítása 
a tengelyhez tartozó toló rendszerű, emelökaros szerkezet
tel szabályozható. 

A Földközi-tenger vidékén — különösen Görögországban 
és még Dobrudzsában is — 8 - 1 0 vitorlaágas szélműveket 
használnak. A vitorlák szárai fából készülnek, amelyeket 
kötéllel merevítenek. Erre akötélzetre feszítik ki a váeznat. 
így külön vászonráesot nem használnak. A vitorlakötelek 
meghúzásával vagy lazításával állítják az ütközőfelület 
szöghajiítását, illetve .szabályozzák a felvett energia nagy-
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Á T T É T E L E S SZÉLMALMOK 

A Földközi-tenger vidékéről a legrégibb ábrázolások az 
llStí —1196-as időből származnak, főleg a Johannita-rcnd 
által lakott Rhodos szigetének malmairól (145. ábra). 
Ugyanezt a raalomformát viselik a krönitzei enciklojiédiá-
ban ábrázolt Lisszabon környéki, XVIII. az.-i szélmalmok, 
amelyek Szicíliában, Spanyolországban, Portugáliában és 
Franciaországban is haHonlók voltak. Ezek túlnyomóan 
báatyaszélmalmok, egyirányban épített vitorlákkal. Leg
régibb ilyen várszélmalmot — bástyaszélmalmot — ISSd-es 
időkből származó szőnyegen ábrázoltak. Valószínűleg az 
egyirányba épített, rögzített irányú szél vitorlákat I.,eo-
nardoda Vinci fejlesztette tovább 1,'5(H) körül." 

Az egyirányban álló vitorlák korlátíizott lehetőseget 
szabnak. Ezzel szemben a szélirányba fordítható rendszer 
sokkal előnyösebb, használhatóságát tekintve jóval haté
konyabb. A fordítható vitorlájú szélmalmok közül elŐbb az 
egész malomházat fordító ún. bakos típus alakult ki. Ezek 
a malomházak ferde helyzetű gyámoszlopok kai támogatott 
függőleges oszlop körül, a gyámoszlopok vállára helyezett 
könnyű faépítmények voltak. A XVII. sz. közepén Német
alföldön születik meg az újabb — fejlettebb — típus, a 
tornyos — másnéven holland — szélmalom. Ennél a típus
nál a malomházat súlyos anyagból {kőből, téglából, vályog
ból) építik, s a falazat felső részébe helyezett csúszórámán 
csak a fedélszéket fordítják a vitorlatengellyel a szel irá
nyába. Mindkét típusnak a tájegységre jellemző építé
szeti sajátosságoktól függően, számos formai változata jön 
létre. 

Magyarországon az irodalmi emlékek az l570-es evekből 
tesznek említést szélmalmokról.^^ Minden bizonnyal ennél 
jóval korábban létezett nálunk szélmalom. Mivel Hollan
diában csak 1650 körül fejlődik ki a tornyos típusú malom, 
ebből következik, hogy Magyarországon előbb a bakos 
típus terjed el. Későbbi korból származó írott emlékeink és 
metszeteink bizonyítják, hogy első szélmalmaink bakos 
típusúak voltak.'* 

Még a XIX, sz.-ból fennmaradt metszeteken gyakran 
találunk bakos típusú szélmalom-ábrázolásokat, így Kecs
kemét XIX. sz. közepén készült városképi metszetein bakos 
típusú szélmalmok láthatók. A század második felében 
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Sopron ||ик1''р(' 
- ,1 XIX. s/...bim -
a kurniíilomhon (-ри!! 
>í/.i'lmiilmtim4l 

már legtöbb helyen tornyoH Mzélniiilinokiit éiiilenek {146. 
ábra) . 

A t(»rnyi>s tipu.si'i .szélmalom nyugatról kerül hazánkba. 
Hoibiruliáliól az i'ij technikai cIvRt a reí'ormáciií i{lején 
kint tiinuló teológiiH (iiáknk liozzák magukkal. Ké.sőhb, 
még a XV' l l l . HZ.-iiaii ÍH k imuta tha tó ez a ka|)csolat. 
Kisazántói I 'ethe Kerenoről írja Oyfirffy Is tván , hogy jeles 
munká t végzett a holland szélmalmok meghonosításiáhan.'" 

A szélmalmok Magyarországon mcgiw a X V I I l . sz. vége 
felé, főleg a XTX. .sz. elején kezdenek nagy számban elter
jedni (147. áhra) . A X I X . sz. derekáii ак Alföldön megdön
tik a szárazmalmok hegemóniáját. A zsiiiblt városi beépí
tésbe ékelődő, é]n'tőanyaguknál és közösségi jellegüknél 
fogva tűzveszélyes szárazmalmokat szélmalmok váltják fel. 
Számos esetben a hatóságok sürgetik a szélmalmok éjn'té-
öét. Keeskemét városi tanácsa eképpen indokolja: ,.A szá
razmalmok bent a városban lévén, nagyobb tűziveszedel-

•^^^^"T-,.-, 
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147. ábra. Szélmalmok 
К iakunféi egy háíAn 
íL XIX. sz.-ban 

mek okai is lehetnek. A szélmalmok kivül esvén mindenkor 
használhatók".'® 

A való ok inkább a szélmalmok termelékenységében rej
lik. Amikor pedig a XIX. sz. közepén elszaporodnak a szél
malmok, a Kiskunfélegyháza Tanácsszéke nem engedélyez 
malomépítést — mert ,,az érdekben Malmok Városunkban 
különben is majd nem felesleg való számmal vágynak" 
Mindez azonban nem tudja megfékezni a szélmalmok sza
porodását. 

A technikai tökéletesedés és az építési kötöttségek meg
szűnésével a XIX. sz. második felében a szélmalmok száma 
rohamosan emelkedett. A M a ^ a r Statisztikai Közlemé
nyek 1894-ben az akkor Magyarország területén a XIX. sz. 
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148. ábra 
Bakos szélmalom metszete 

épülő szélmalmai számának alakulását szemléltetően mu
tatja be. 

Év Épült É v 
1811 — 15. 
1815-20. 
1821—25. 
1826-30. 
1831-35. 
1836—40. 
1841-45. 
1846-50. 
1851-55. 

Épült 
1 
1 
2 

13 
5 
5 

12 
12 
31 

1856 — 60. 
1861-65. 
1866-70. 
1871-75. 
1876—80. 
1881-85. 
1886-90. 
1891-95. 
I.smeretlen 
időpont bjin 

32 
67 
97 
93 
95 
95 
60 
54 

31 

1894-ben 712 szélmalom volt Magyarország területén. A 
fenti kimutatásból szembetűnő, hogy 1866—1895 közötti 
három évtized alatt épült a legtöbb szélmalom. Különösen 
az Alföldön volt sok szélmalom. Kiskunfélegyházán 1855-
ben 62 szélmalom működött.^' A XX. sz. első évtizedeiben 
számuk tovább szaporodott. Hódmezővásárhelyen 1924-ben 
a városi levéltár adatai szerint 21 szélmalom működött.-" 

BAKOS SZÉLMALOM 

A változó szélirányba fordítható szélmalom típusok közül 
legkorábban alakult ki a bakos szélmalom (148., 149., 150. 
ábra). Leginkább kő alapokon keresztbe helyezett, tölgyfa 
talpakra állított, gyámgerendákkal támogatott oszlopra 
épített könnyű szerkezetű malomházból áll. Az oszloprög-
zitŐ alapzat fatönkökből rakott máglyarakásból vagy kő
ből is készül. A malomházat az oszlopra helyezett, forgat
ható esapolással illeszkedő hídgerenda hordja. Oldalirányú 
kibillenését az oszlopot a gyámgerendák fölött járomba 
fogó keresztgerendapár akadályozza, egyben erre a kereszt
gerendapárra épül a malomház alsó talpgerendázata is. A 
favázas malomházat leginkább deszka-, ritkábban zsin
delyborítással látják el. Épülnek azonban kis átmérőjű fa
törzsekből illesztett boronafalas malomházak is. Lefedé
sére esapott oromfaias sátortetőt alkalmaznak zsindely 
vagy deszkahéjazattal. A malomház legtöbb esetben két-
szintre osztott. Az alsó szintet a lisztespad és annak hátra
nyúló része, a közlekedőgaléria képezi. A felső szinten he
lyezkedik el a malom mechanizmusa: a vitorlákat tartó 
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főtengely а fogazott nagykerékkel , a hozzá kapcsolódó 
orsó a kőpán-al. Az energiafelvevő vi torlázat különböző 
rendszerű lehet: hajóárbócos, desízkázott, zsaluleveles vagy 
lécezett v ászon bor ítá-sú. A vitorlák ága .szerint is vannak 
4 —fi —8 és ennél tiibb ájfú, szinte már a szélkerekeknek 
nevezhető vitorlák. Az energiát a vízszintessel 5—1(1°-о.ч 
szöget bezáró — a vitorlák felé emelkedő — főtengely to
vábbítja, amelynek első része közvetlen az oromfal mögöt t 
elhelyezkedő csap ágy nyer égbe fekszik fel. hátsó — szemes-
esapágyban végződő — része pedig a koszorúgerendákra 
támaszkodó hídgerendába illesztett csapágyban foívDg. A 
tetőtérben elhelyezkedő főtengely a fogazott nagykerék 
segítségévei adja á t a vitorlák álta! forgásenergiáváalakít ír t t 
mozgásenergiát a követ hajtó oi-sónak. Az át tétel rendszere 
és szerkezeti elve azonos a később, felmérés alapján ismer
tetésre kerülő szélmalmok forgássíkot megvál tozta tó és a 
forgás sebességét növelő áttételével. A kő szerkezete i>edig 
azonos a felül hajtó vízimakim kőrendszerével. 

A padlástéi'ben a nagykereket koszorúzza a fékráma, a 
forgás megszüntetésére, a vitorlák lefogására. Amíg a szél
malmokat nem tud ták leállítani — nagy szél esetén —, a 
sebesen forgó kövekből ki j ta t tanó szikrák következtében 
tűzveszélyesek voltak. A korai szélmalmok fékberendezései 
tökéletlenek lehettek. Nagy é.s t a r tós szél esetén kigyullad
t a k . - ' Nálunk I7fi8-ban l í re t torer Osvald poz.sonyi ács
mester épít olyan malnmt, amely nem gyullad meg a for
gás következtében vagy szél esetén. ' '-

14Я. álmi. Плко.ч s/i4mji1om 
(ISukitrest, .Мияеи! Kiilului, 

19(10.) 
liiO. áhm 

.Mftglvíliilapm épített 
bakos SKiílmúlom 

(N у u giit - Eu i'ópi t) 



151. ábm 
Bakos szélmHiom тау/л 
(Nómctorsiíág, 
N о rdli e mmem) 
{A malom 1589-ben (rpült, 
Hille-ben; 1895-Ъеп 
szállítják Nordhemmem-be 
és 1952-hen restaurálják. 
Helmut Riohter, 
Anders Jespersen) 

A felső szinten helyezkedik el a zsákfelvonó szerkezet, a 
nagytengellyel könnyen kapcsolatba Kozliató és megszün
tethető súrlódó érintkezéssel. A feivonó csörlötengelve a 
malomház oromfalához épített csörlőházba épül be. 

A malomházhoz tartozik még a fordítórúd (farokge
renda), aminek segítségével a vitorlákat az egész malom
házzal együtt a szél irányába fordítják. 

Ilyen bakos szélmalmot mutat be Anders Jespersen: 
Report on VVatermills 3. c. felmérési gyűjteményében (151. 
ábra).-^ 
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Т о и N Y о S SZÉL М А b О Л1 

Az újkor kiiszahín felhalmozódó társadalmi, teehnikai 
ismeretanyag és a malom építészet ben kialakuló építési ta
pasztalat nyomán tovább tökéletesedik a szélmalom szer
kezete. A könnyű és szélviharok által gyakran felforgatott, 
összetört bakos szélmalmok helyett a masszív — kö, tégla, 
vályogból épített tornyos — felső tetöfordításii szélmalmo
kat építik. Ezeknél a malmoknál csak a fedélszerkezet for
dul el a vitorlákkal együtt a szél irányába. 

Hollandiában 1650 körül fejlődik ki a tornyos szélmalom. 
Igazolhatóan onnan kerül hozzánk. Gáti János: A malmok
ról írt dolgozatában (Tudományos Gyűjtemény 1832. I. 
69—75.) említi ennek a XV'Il. sz.-ból fennmaradt sürgeté
sét. ,.Szélmalmaink hazánkban számosan találtatnak, de
hogy ezeket hidjük a' leg nyomorúságos ab baknak elég okot 
ad rá tökéletlen alkotmányok, méltó volna tehát helyekbe 
a' hollandiai szélmalmokat állítani. Kzek mint valóságos 
házak mozdulatlanul állnak és tsak a' háztető forog a fel
nyúló vitorlával a szél mentire." 

A lényegesen nagvobb teljesítményű, biztosabb üzemel
tetésű malomtípus hazánkban gyorsan elterjedt. Előbb az 
egyköpáros rendszere —majd a XIX. sz, első felében azt 
is kiszorítja a többszintes több —két, három — kopáros ma
lom. A tornyos szélmalí}m elsősorban a malomház és a gépi 
berendezés kajjcsolatában jelent fejlődést. Építésének kez
deti szakaszán később kibontakozó technológiai előnyei 
még alig jelentkeznek. A többszintes technológiai terek 
(raktározási, további technológiai művelet — szitasorok el
helyezésének biztosítására) csak a tornyos szél malom építés 
XVIII —XIX. sz.-i malomházaiban épülnek. Mégis forra
dalmi változást jelent a rögzített malomházas építésraód 
az eddig alkalmazott —szűkös teljesítőképességű, bizony
talan üzemeltetésű könnyen pusztuló — szélmalomé])ítés-
ben. 

Ilyen malomtípusok épülnek a XIX. sz.-ban hazánkban, 
és ezek közül maradt néhány hírmondó napjainkig. Ilyen 
malomtípust ismertetünk további fejezetünkben. E malom
típus a kő- és a hajtószerkezet viszonyát tekintve a vízi
malmoknál ismertetett elvek szerint, az építési időnek és 
tájegységnek megfelelően, további altípusokra osztható. 

A bakos szélmalom elvét alapul véve, pusztán a fordítás 
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152. ábra 
lióbitíis «/.('Imalom mets/ete 

15:f. ábrii. Gjilériа,ч-tornyos 
s/.élmíilom metSKete 



154. ЛЬг!!. l ióbi tús 
V i / e m (ílo- я'/.él m 11 lo in 
(По11|1П[1щ) 

155. á b n i . Тогпуоя, 
bástyás-gn.li''rii\K K/.óliTiiiloin 
{Své(lors7,ftg) 

megoldását tökéletesítette a líözvetlen liajtíusi'!, egykopái-ns 
szélmalom. Itt az áttétel elsÖHorban a f(n-gáswík mcgváltíiz-
tatása miatt Hzükséges. Bár a forgás sebességét is fokozza, 
de —amint л további típusoknál szemlélhető —még hiány
zik a kimondottan forgássebesség-növelő áttétel. 

A seb ess égátt étellel rendelkező malmok az áttétel- cs a 
kt'ípárok helyzetétől függően lehetnek: nlul, közéi>en és 
felül hajtó szélmalmok (Í5(j. ábni). 

Az alul hajtó szélmalom malomháza kétszintes. A sehes-
ségáttétel és a kopárok a földszinten (lisztesjiadon) helyez
kednek el. Ennek előnye, hogy a mechanizmus mindenkor 
áttekinthető, üzem közlien ellenőrizhető; hátránya, hogy 
éppen a balesetveszélyes áttétel körül bonyolódik az üzemel
tetéssel járó művelet, valamint a löldszinti rakteriiletet a 
minimumra csökkenti. A második szinten a forgássíkot meg
változtató áttétei helyezkedik el. Valamivel később kialakuló 
tíjius a közé|)en hajtó szélmalom; ez már leginkább három-
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szintes, főleg a Duna—Tisza közén terjed el. Itt a sebesség
fokozó áttétel a kiizépső szintre kerül. Lent, a földszinten he
lyezkednek el a kopárok, és a harmadik szinten a forgás-
síkot megváltoztató áttétel. Eló'nve a biztonságosabb üze
meltetés, a földszinti tér gazdaságas kihasználása. Fejlet
tebb ennél a felül hajtó szélmalom. Ez a rendszer tulajdon-
kéjjpen azonos a középen hajtóval, csak egy szinttel maga
sabbra kerülnek a mechanizmus egvségei. A legalsó színt 
teljesen szabad(m marad a sziták és a raktározás, a technoló
giai előkészítés és befejezés számára. Ezzel gazdagodik is a 
technológiai folyamat, mert az előző rendszereknél szitákat 
nem alkalmaztak. 

A felsorolt típusok részben kronologikus sorrendet jelen
tenek, ugyanakkor provinciális jelleget is képviselnek. Az 
egvkőpáros — sebességfokozó áttétel nélküli — malom a 
többi típusokkal bizonyos mértékig léjiést tartva tökélete
sedik (később szitákkal szerelik fel), de mindvégig megma
rad eredeti rendszerében. A Kiskunságon — még a XX. sz. 
ЗП-as éveiben — több egvkőpáros szélmalom működik. 
Ugyanakkor jeliemy.ö típusa a tájnak az alul hajtó és kö
zépen hajtó szélmalom, míg a Tiszántúl — Hódmezővásár
hely, Szentes, Mezőtúr, Karcag — vidékén főleg a felül hajtó 
szélmalmok épülnek a XIX. sz. második felében. 

A földrajzi hely, a természeti adottságok, a használatos 
építőanyagok és a népi építészeti kultúra erősen érezteti 
hatását a típusok elterjedésében. Magyarországon a XVIIl. 
sz. második felében már megjelenik a tornyos, több kővel 
dolgozó szélmalom, de az egvkőpáros szélmalom mégis 
mindvégig megmarad egy tájegységre jellemző típusnak. 
S mivel a Kiskunság széltől szabadon járt sík vidékén ala
csony malomházak épülnek, az alacsony malomházban nem 
is lehet mást, csak az alul hajtó típust építeni. A Dunâ — 
Tisza közén, valamint a Tiszától keletre — ahol a szénporos 
téglaégetéshez a helyszínen alkalmas agyagot találnak — 
magas, karcsú malomházakat, felül hajtó malomházakat 
építenek, felül hajtó mechanizmussal. 

A szélmalom-építés virágkorában, a XIX. sz. második 
felében — főleg utolsó évtizedeiben — leginkább felül hajtó 
szélmalmok épülnek. Még ott is, ahol korábban az alul és 
középen hajtó szélmalmok terjedtek el — mint Kiskunfél
egyháza, Kiskunhalas környékén —, áttérnek a termeléke
nyebb és a minőségi szempontból előnyösehb felül hajtó 

156. ábra. A S7,élmulom 
.4KerkeKeti rendszerp 

a pgy köves, b felül liiijtó. 
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с alul hajtá, 
d köiíépen hajtó s/.t̂ lrDiilom 

típusra. A gépenergiával működő malmok finomabb és dif
ferenciáltabb őrlemény minőséggel könyörtelen versenybe 
kényszerítik a természetes erővel működő malmokat. Rá
kényszerülnek a szitasorok beiktatására. Ennek elhelyezése 
pedig csak a felül hajtó típusnál oldható meg üzembiztosan, 
így a típus fejlődését és elterjedését nemcsak időbeli és táji 
viszonyok, hanem a technológiai folyamat kiszélesedése is 
befolyásolja. 

A települések szélén csoportosan, a szórványtelepülések
ben egyedülállóan építik széltől szabadon járt helyen, terep
hátakon, dombokon. Ha nincs domb, csinálnak. Földet 
hordanak, megöntözik és rétegenként döngölik, lóval, mar
hákkal tapostatják. Az így elkészült 2 —3 m magasságú 
dombra építik a malomházat. Hazánkban a szélmalmok 
fala vályogból, téglából és kőből épül, Kevés jielyen emel-

. nek favázas tornyos malomházat. Ilyen csak Felsösegesden 
(Somogy Ш.), Csengődön (Pestm.), Tiirkevén (Szolnok m.) 
épült. A XIX. sz. második felében legtöbb helyen téglát 
használnak. Néhány helyen még a XIX- sz. közepén tanácsi 
rendelet tiltja a tcglaépítkezést. Szentesen és Hódmezővá
sárhelyen ,,elhánvás mellett" szigorú intézkedésben rende
lik el, hogy a ,,malom fala vályogból építendő". Az építő
kőhöz hozzáférhető Jielyen használják a követ, főleg az 
Alföld északi peremvidékén és a Dunántúlon. A kunsági 
szélmalmok legnagyobbrészt vályogból épülnek, még a 
XIX. sz. első felében e vidéken alig van téglából falazott 
malomház. Főleg a század közepétől kezdve terjed el, amikor 
a téglával töi'ténő építési tilalmak feloldódnak, így a szén
poros téglaégetést megismerik. A malomházak körül rend
szerint megtalálhatók a kubikgödrök, ahonnan az agyagot 
kitermelték a vályoghoz vagy téglavetéshez. 

A malomház és a vitorlák kialakítása között is kimutat
ható összefüggés van. A kunsági alacsony malomházú szél
malmok rövid vitorlaszárnyakkal dolgozhattak. Miután az 
energiaszükségletet csak a vitoriafelület növelésével lehet 
biztosítani, több vitorlaszárnyat építenek. így gyakran 
épülnek 6 — 8, sőt ennél több vitorlaszárnyú malmok. A 
magas falazatú szélmalmok szinte kizárólag 4 vitorla-
.szárnnyal működnek. 

A tornyos szélmalom malomházának és mechanizmusá
nak ismertetése során a Szentes, Hódmezővásárhely kör
nyékén felmért magyar tornyos típust mutatjuk be. Annak 
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ellenére, hogy ez a tíjius Ny ugat-Hu ró pá hói — Hnllandiá-
hól — került hozzánk, meghonosodása közben olyan jelleg-
beli sajátosságai alakultak ki, melyek lényegesen eltérnek 
S.7. ott Kasznált hasonló típusokétól. Ezért sajátosan ma
gyar, és mivel csaknem kizárólag az Alföldön épülnek, a 
táj legkarakterisztikusabb malomtipusai (157. ábra). De a 
sajátos táji jelleg — nagyjából azonos megjelenés, anyag és 
szei-kezet alkalmazása mellett jellegzetesen sokrétű, válto
zatos formai és szerkezeti megoldások alakultak ki. A ma
lomház tömegét, formáját elsősorban a technológia-, helye
sebben az energiahíisznositásból adódó tényezők határozták 
meg. Ebből adódik a felfelétörekví», karcsú malomház, kör. 
ritkábban sokszög alaprajzú kialakítása. A belső technoló
giai szintek számából és ellielyezkedéséből az ajtók és az 
ablakok szabálytalannak látszó, mégis a belső rendhez szi
gorúan alkalmiizkodó elhelyezkedése, a tetőfelépítmény 
szerkezeti és formakialakítása stb. 

A malomfal átlagos magassága 8— Him. Vastagsága eme
letenként — szintenként — változik. Az alsó szinten 1 ,(Hi m. 

\"i. ábra 
t'i'lülliajió sKéliiialom, 

felmérési rajza 
(S/.yntPR, Donát) 

és mí/.ete (SwRVár) 
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158. ábra_ 
Tornyos- örgu 1 áriés 
szélmalom (Holkndíii) 

a középső szinten 0,80 m, a felső szinten n,45 m (a fenti 
méretek téglafalazatra vonatkoznak). A falat ),20 —1,50 
m-re süllyesztett téglaalapra emelték. A malomházhoz 
75 — 85 000 tégla kell. A téglaégetés költsége miatt több 
helyen csak a falazat külső és belső felületét falazzák ége
tett téglából, a közbülső részt nyers — najion szárított — 
agyagtéglával töltik ki. A dinamikns igénybevételek hatá-
sái'a — miután a fal gyakran átázik — a kitöltő belső fal
réteg összenyomódik. Az erő javarészét a külső és belső 
égetett téglaköpeny veszi át. Knnek következtében a na
gyobb szilárdságú külső köpeny kitér a terhelés alól — lát
ható a szentes-donáti szélmalom felvételénél. Maradan
dóbbak — idő — és terhelásállóbbak — a teljesen téglából 
és kőből é]>ült falak, bár ezekhez is rendszerint agyagpépet 
használnak kötőanyagnak, legfeljebb a külső égetett tégla
köpeny falazásához és a teljes keresztmetszetében égetett 
téglából készülő fal falazásához használnak mészhabarcsot. 
Téglafalazatnál a legkülső köpenyt (a külső téglasort) kötő
téglával falazzák, tehát a téglák oldallapjai láthatók. így 
egységes textúrát kap a falazat. 

A malomház 3 — 4 szintre osztott. A földszinti tér (lisztes-
pad) szolgál a technológiai folyamat előkészítésére (a ga
bona tisztítására, permetezésére, mérésére stb.) és a kész 
munkatermék kezelésére, kiadására. Ide érkezik a ma
lomba hozott gabona, ide tér vissza a technológiai folyamat 
befejeződésével a kész őrlemény, a liszt. Itt tartózkodik a 
molnár, innen szabályozza a kövek sebességét, az őrlemény 
finomságát. Több helyen elkerített rész szolgál a molnár 
lakhelyéül fekvőhellyel, paddal cs asztallal berendezve. 

A földszinten két bejáróajtót hagvnak, hogy a különböző 
irányokba fordított vitorlaállás mellett mindenkor bizto
sítható legyen a bejárás. Legtöbbször az egyik délkeleti, a 
másik délnyugati, mert a szűk ablaknyílások gyér világítá
sát délelőtt a délkeleti, délután a délnyugati ajtó nyítva-
tartásával pótolják. Rossz idő esetén csak az ablakokon át 
szűrődhet be a fény. 

A lisztespad felett 2,50 — 2,80 m-re a máeodik szinten he
lyezkednek el az őrlőkövek, ezért kő])ad a neve. A malom 
nagysága szerint két-három kopár dolgozik itt. A gabona 
csak a kőpadig jut el. tulajdonképpen ez a technológiai tér, 
ahol az őrlés folyik. Ettől felfelé az energíaátvivő szerkeze
tek vannak. A kőpadon történik az őrlés, a kövek vágása, 
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karbantartása. Ismerünk raktárszintes malmot is Dusnokon 
(Bács-Kiskun m.), a Varga-féle szélmalomban a földszint 
lakó és raktározási célra kerül felhasználásra. E rendszer
nek élőképei a bástyás nyugati szélmalmok, ahol az alsó 
özint tárolás céljára épült. 

A kőpad felett 2,70 — 2,90 m-re, a harmadik szinten, a 
forgássebesség-fokozó áttételrendszer foglal helyet, erről 
sebeskerékpadnak nevezik. 

К fölött — mintegy 2,40 m-re — a forgássíkot megvál
toztató áttétel helyezkedik el a yitorlatartó főtengellyel és 
a rajta levő fogazott nagykerékkel; innen a neve: nagy
kerékpad. 

A födémek a falazatra támaszkodó négyszög keresztmet
szetű fényőgevendákból és rajtuk keresztirányba fektetett, 
vastag (2,5 — 3,0 cm) deszkából épített padlózatból állnak. 
A gerendavégek felfekvését az emeletenként csökkenő fal 
vastagságbél adódó váll biztosítja. A súlyosabb szerkezeti 
elemeket nem a födémek, hanem külön hídgerendák hord
ják, így a malomszerkezet nem terheli a járófelületnek ki
képzett térosztó födémet. A falazat felsÖ övében lö talp
fát helyeznek el, amelyek a fal teljes szélességében átérnek. 
Ezekhez rögzítik a tölgyfából készült koszorágerendát.-' 

A koszorúgerenda külső felén szintén körbefut egy tölgy
fából összeállított gyűrű. Célja, hogy a tető elcsúszását 
megakadályozza, takarja a mögötte levő belső szerkezetet, 
a koszorú gerendába ágyazott 42 — papucsnak nevezett — 
legömbölyített keményfa talpat és a fedélszékhez rögzített 
csúszórámát. A csúszóráma is gyakran két részből áll. A 
ráma anyaga közepes keménységű fa (bükk), a papucsok
ban elforduló csúszófelület pedig kemény- (akác, gyertyán 
vagy tölgy )-fából készül. A két rámát legtöbbször facsapok-
kal, faszegekkel, ritkábban fémcsavarokkal kapcsolják össze. 
A papucsokat akácfából faragják és régen hájjal, később 
к öcsiken öccsei kenték a súrlódás csökkentésére. A csúszó-
rámához kapcsolódik a vitorlatengelyt tartó görbe gerenda
pár és a vánkos. Ha a csúszórámát fordítják, vele fordul az 
egész tető a vitorlákkal, a vitorlatengellyel és a rajta levő 
nagykerékkel. Az elforditást külső va^y belső elfordftó-
szerkezettel végzik. A külső el fordítószerkezet kívülről is 
jól látható (159. ábra). A csúszóráma legnagyobb átmérője 
mentén mindkét irányba két gerenda (mittli, másnéven 
szárny farögzí tő) nyúlik ki a tetőszerkezettől mintegy 2,5 
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iö9. áhra 
Kiskunsági s/,(4miiiom — 

lios,47.ú l'oi-f1itóru(lil!ii (1!)0Я.) 

m-rc. Kzekhez rögzítik a iöldig lenyúló két karfát, amely
hez a földön egy harmadik — közéjjszárnak nevezett — 
gerendához vagy kinginához vannak csavarszeggel kap
csolva, amely a görbe gerendákat ösazekötö hátsó fargeren
dától indul ki. A karfákat és a kö2é])szárat közíis néven 
fordítórúdnak nevezik. A fordítás tehát a fordítórudak kör
pálya menti mozgatásával végezhető. A nagy súrlódás 
miatt közvetlenül nem mozdítható el a tetőzet, közbe kel
tett iktatni olyan szerkezetet, amely akkumulálja az erot és 
megsokszorozva adja a fordító rudaknak. Ezt a célt szol-
gáljaafordítükocsi {koburakocsi);aford!tákocsirúdkereMzt-
fáját beakasztják a malom köriíl, a faltól 1,50 m távolságra, 
egymástól 4 — 5 m-re, kb. 1,5(1 m mélységre leásott rögzítő-
karókba. A kocsi ágas vállával tartott lánehenger forgatá
sával felcsavarodó vonólánc húzza a fordítómdaкat. Abban 
az esetben, ha a lánc teljesen felcsavarodik, előbbre húzzák 
a kocsit, lehorgonyozzák és továbbcsörlik, amig a Idvánt 
irányba nem kerülnek a vitorlák. A belső fordításnak is két 
módozata Ismeretes, Az egyik fordítószerkezet a csiiszó-
rámába elhelyezett fogak segítségéve] végzi a kívánt elfor-
dítást. A forgási energiát a lisztes])adon elhelyezett függő
leges fordítógerenda emberi erővel történő íórgatáaa szol-
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gáltatja. Ez a tengely egészen a legfelső Hzintig, a cstiszó-
rámáig ér, és n végén egy orsókerékkel kaj)Csolódik a csú-
szórámába Jielyezett fogakhoz."^^ A másik ismei-t belső for
dítási rendszer minden művelete a legfelső emeleten zajlik 
le. Itt csigán átvetett kötél felesavará.sával, emberi erővel 
forgatott csörlővel forgatnak. Leggyakrabban mégis a külső 
fordítási módszert alkalmazzák. Ezeken a szélmalmokon 
kívijlről látható háromszögű rúdszerkezet teszi jellegzetessé 
a szerkezeti felépítést. A belső fordítású malmoknál ez a 
szerkezeti elem hiányzik. A külföldi — főleg angol — szél
malmoknál a 4zcÍ energiáját használják a vitorlák fordítá
sához (Kiü., 161. ábra). A vitorla elleni oldalon a fordító 
.szerkezethez szerelt farok vitorlákat az oldalról jövő szél 
működésbe hozza. A fordítómechanizmussal összekapcsolt 
vitorlák mozgásba hozzák a fordítókorongot, majd a ma
lomház szélvédett oldalára fordulva, beszüntetik működé
süket, fgy automatikusan a szél irányába fordítják a ma
lom vitorláit, tehát önvezérlé.s elven működő foi'dító-reiid-
Kzerrel dolgoznak. 

HiO. libiii. Foitlitóviforlás 
jingol s/jíimitlom 

,1 XVII. s/..-hól 
(OntwoocI) 

ICl. ábrii 
KordítóvitorUi (Dániii) 
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E N E R G I A T O V Á B B I T Ó S Z E R K E Z E T E K 

Az energiafel vevő szerkezetet — a vitorlákat — tartó 
nagytengelyt a esúszórámára felfekvő görbe gerendajiár 
tartja, ezeket elöl a medvegerenda, hátul a kis görbe ge
renda köti össze. A medvegei'endára támaszkodik fel a 
vitorlatengely elülső csapágy nyergét tartó vánkos. A ván
kost keret fogja körül, alul a medvegerenda, felül a szaru-
zatot tartó hidgerenda, kétoldalt pedig a ferde táraasztó-
oszlopokkal gyámolított oszlopok. Az oszlopokhoz erősitik 
fémesavarokkal az akác- vagy bükkfából készült vánkos-
gerendákat. A legfelső vánkosgerenda gyertyánfából készül 
és szegmens kivágású. Ebben helyezkedikel a vitorlatengely 
csapágya. A csapágy keményfából készül. A vánkosra és a 
kis görbe gerendára fekszik fel a 7,20 m hosszú, 30X30 cm 
keresztszelvényű tölgyfából faragott v i tor tatén gelv- A ten
gely keresztmetszeti formája változó: elöl a vitorlák illesz
kedésénél négyszög keresztmetszetű, a tetőtérben a ván-
koscsapágy után nyolcszögű, középtájon ismét négyszögű, 
ezt követően kör, majd nyolcszög és végül kör keresztmet
szetű. A tengely a vitorlák felé emelkedik mintegy 15°-kal, 
hogy a szél nyomásának eredőjét a malomházra alkalmasan 
használja ki (162. ábra). 

A vitorlatengely vánkosgerendáinak túlnyúló részében 
egymás előtt a tengelyre merőleges átvésés van a vitorla
szárnyak részére. A vesetben helyezik el a kis és a nagy 
keresztágakat, valamint ekekkel rögzítik a tengelyhez. A 
kis keresztág a vitorlaszárny hosszának közel 1/6-a, a 
szárny merevítcsére szolgál, a nagy keresztág pedig a vit()r-
laszárny hosszával közel azonos, erre szerelik a léchálóból 
álló vitorlaszárnyakat. A vi torlasz árnyakat húzópánttal 
rögzítik, hogy szélvihar eseten könnyen eltávolíthatók le
gyenek. A léchálós vitorlaszárnyakra feszítik ki a kék vá
szonból készült vitorla vásznakat. A nagy keresztágra vető-
deszkát erősítenek fel. Ezzel — nagyobb szél esetén — 
vásznazás nélkül is őrölni tud a malom. Ilyenkor a vásznat 
a szárak végén összecsavarják és a keresztághoz kötözik. 
Kis sebességű szél esetén a lécezet teljes felületét vászonnal 
borítják. 

A vitorlatengely elöl a vánkosra fekszik fel. Felfekvésnél 
nyakvas övezi, ezt 2—2 szorítócsavar meghúzásával erősítik 
rá. A nyakvas a vánkos csapágyában forog. A súrlódás caök-
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162. ábra 
Szélmalom felmérési rajz» 

(Szentes-Donát, 
Csongrád m. 1954. 

Felmérte: Fási Lajos, 
Mácsai Lajos, Pongrécz Pál) 
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163. ábra. А vitorlatengely 
és a nagykerék felmérési 
részletrajza 
(Szentes — Niigytöke, 
Csongrád m. 
Felmérte: Pongrácz Pál 
1954.) 

kerítésére hájjal, kocsikenőccse! vagy olajjal kenik. A ten
gely farrésze vas csapszegben végződik, kis görbe geren
dába ágyazott, bronzzal kitöltött vasperselyben forog. A 
persely egy részét kitöltetlenül hagyják a kenőolaj számára. 

A vitorlatengelyen, nagyjából a tengely derekán, páros 
keresztküllők között ékekkel rögzítve a nagykerék foglal 
helyet. A kerékráma tölgyfából készül, három 4 — 5 cm 
vastagaágú elemekből illesztve. Az elemeket csavarok — 
vascsavarok — és faszögek fogják Össze. A rámába a for
gássíkra merőleges, ékelt rögzítésű fogazat foglal helyet. 

A nagykereket két fűzfából hajlított, félgyűrű (fékkerck) 
veszi körül. Szerepe a forgásban levő malom megállítása. 
A lefékezés kétkarú emelő elvén működő fékkar segítségé
vel történik. Az emelő 19/21-es gerenda, amely a medvege
renda mögött levő kötőgerendához csuklósan kapcsolódik, 
s innen nyúlik hátrafelé a kis görbe gerendáig. Közepénél 
csuklós beerősítéssel kapcsolódik hozzá a húzóvas, amely a 
fékgyűrö egyik végével van összeköttetésben. A fékkar 
háteó végéhez láncot kötnek, ezt a tető hátsó részén kinyúló 
kétkarú emelő végéhez erősítik. A kétkarú eraelőrúd szaba-
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164. ábra 
А nagykerék és a nagyin'aó 
ki4»-s<)lata (Кагса^, I9:i4) 

don levő vegéről kötél, lánc vagy dró t nyúlik le a fiildig. 
Ha a kötelet a földön meghúzzák, az c m d ö k a r ЬеЫо vége fel
emelkedik, és a lánc .segítségével magával emeli a fékkart i.4. 
-Л fékkar felemelkedése a hiizóvaa közbeiktatásával meg
nyitja a féket, megszünteti a befogást, [-eálláakor a földön 
megengedett kötél enged a fékkai' végére kö tö t t súly gi'a-
vitáeiós erőkifejtésének, és a fékkar visszafizorítja a fogó
kereket; úgy mondják ,,ollóba kerül aszeleskerék" és megáll. 

A vitorSatengely előre-hátra .szabályozható, ahogy a nagy 
kerék fogai és az orsó kapcsolata kívánja. Ezért a tengelyt 
t a r tó és szélnyí)mást felvevő kis görbe gerenda egyszei-íí 
<'sa|>i)a! kapcsol (kii к a nagy görbe gerendákhoz. A csaji 
hátulsó részében ékek illeszkednek, ezekkel a vitorlatengely 
előre-hátra mozgása biztosítható, lízzel szabályozzák a 
nagykerék fogainak behatolását az orsó csövei közé. A kis 
görhe gerenda ékeinek beverésével egymástól tá\ 'olodnak a 
fogak, az ékek megengedésével ])e(!ig a nagykerék fogai 
mélyebben nyi'ilnak az orsóék csövei közé (164, ábra) . 

A tetöré.szliez tartozik még a közép-mittli , vagy mittl i-
gerenda. Közvetlenül a görbe gerendához ka)icsolódik csa
varkötéssel a nagykerék mögött . Közepén helyezkedik el a 
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nagyorsó csapszeg perselye, ami rendszerint gyertyán- vagy 
akácfából készül és két csavar fogja a középmittlihez, 

A görbe gerendáktól a csúszórámán túl radiálisán 0,60 
m-re nyúlnak ki a talpfák. Ezekre mint kúpalkotók, helyez
kednek el a szarufák. A héjazat zsindelyből készül. A tető 
szabályos kúp formáját a magyar szélmalmoknál csak a 
vitorlák felöli tűzfal töri meg. I t t a szarufák a hídgeren
dára fekszenek fel, míg máshol a csúszórámára ülő talpge
rendákra. A tűzfallal átellenben a fékszerkezethez tartozó 
emelőrúd kibúvásánál kissé felemelik a zsindelyezést; ezt 
nevezik macskalyuknak. 

Az eddig tárgyalt szerkezet a malomház elfordítható 
része. Kapcsolata a malomházzal érintkező jellegű, lehor-
gonyzás nélküli. Gyakran előfordul, hogy a nagy vihar le
emeli a sisakot a vitorlákkal, a nagykerékke] együtt. 

E szerkezeti elemek az energia felvételére, a levegöáram-
iás egyenes irányú mozgásának forgó mozgássá alakítására 
valók. A forgássík megváltoztatására újabb elem kapcso
lódik be, amely a kövek hajtására alkalmas vízszintes for-
gássikú energiaszállítást biztosítja. Ezt a funkciót látja el 
a nagykerékkel együtt a hozzákapcsolódó, függőleges ten
gelyen (kisbálványon) levő nagy orsókerék. A nagyorsó két, 
középen négy.szögietű kivágású keményfa korong, ezeket 
négy helyen berakott, 8X8 cm keresztmetszetű tölgyfából 
faragott hasábok, ezeken átdugott fémcsavarok tartanak 
össze, A felső korong átmérője 1,33 m, az alsó nagyobb: 
1,44 m azért, hogy a csövek ferdén álljanak és a nagykerék 
fogaira merőlegesek legyenek, A két korongba helyezik el 
körbe a somfából faragott {gőzölt somfa) ,,csöveket". A 
rögzítésüket feeskefarkas beerösítésset biztosítják és vas-
abmnccsal védik a kitágulás ellen. 

A nagyorsót — mint a nagykereket a nagybálványlioz — 
ékekkel rögzítik a kisbálvány felső végéhez. Merőlegességét 
a tengelyre és helyének állandóságát aa alatta levő négy 
nyeregfa biztosítja- A kisbálvány négyszögletű bükk- vagy 
tölgyfa gerenda. Felső végében fúrt lyukba süllyesztve vas 
csapszeg van, amelyet a gerenda bütüjét fedő kovácsoltvas 
lemez fog közre. A vaslemez szerepe, hogy a csapszeg moz
gását meggátolja, hogy a tetőtérbe esetleg bejutó esővízét 
ne engedje a gerenda rostjai közé befolyni. A kisbálvány 
aJsó végében ülő csapszem van. A csapszem kúp alakú 
részével behatol a kisbálványba és három csavarszeg rög-
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zíti. Az egész kisbálvány súlyát és rajta a nagyorsóét is ez 
a csapszem viseli és adj'a át a talpgerendának, illetve az 
abba ágyazott csapágynak (csapszemágynak). A csapszem
ágyat bronzzal öntik ki. Körülötte rést hagynak, amelyet 
olajjal töltenek ki. A kisbálvány alsó részére rögzítik a 
3,05 m-es átmérőjű radiális fogazató sebeskereket. A kerék 
síkjának vízszintes helyzetét — az ékelésen kívül — négy 
függesztővas biztosítja. Felső végük kapocsszöggei kapcso
lódik a kisbálvány hoz, alsó végük pedig csavaros kiképzésű, 
hogy vele a kerék helyzetét állítani lehessen. 

A sebeskerék s a hozzá kapcsolódó kisorsók együtt a sebes-
aégfokozó áttételt alkotják. A felül hajtó szélmalmoknál 
egyszerre kettő, három, esetleg négy orsót hajt meg a 
sebeskerék. A korongok fogai gyertyánfából készülnek. Az 
orsó tengelye a nadrág vagy duda. Felül négyszögletű ke
resztmetszettel, alul pedig kör keresztmetszettel, fokozato
san csökkenő átmérővel kiképzett tengely. A felső csapágy 
ugyanolyan, mint a kisbálványé. Rögzítésére két oszlop 
szolgál, amely a padlószinttől a mennyezet vagyis a követ
kező szint tartógerendájáig ér. Az oszlopok között van a 
rengőoszloj), ebben forog a nadrág csapszege. A rengőosz-
lop vízszintesen fekszik a két tartóoszlop között, az egyik
hez csappal, a másikhoz pedig kallantyús csavarkötéssel 
rögzítik. Ha nem szükséges mind a két vagy három kő 
járatása, akkor ennek segítségével kapcsolja ki a molnár a 
követ úgy, bogy a kallantyúkötést megtágítva, a sebeske-
réktöl ellenkező oldalra hiizza a rengőoszlopót. Kzzel meg
szünteti a sebeskerék fogainak és az orsó csöveinek kapcso
latát. Innen kapta rengőoszlop nevét. A nadrág vagy duda 
alsó végébe ágazott, felül hengeres, alul négyszög kereszt
metszetű villás vasban folytatódik. A villás vas alsó vége 
kétágú és közötte vályúszerű kiképzés van, ami a kőbe 
vésett keresztvas nyergébe illeszkedik, forgást átadja a 
felső kőnek. A villás vas repeaztő hatását vaspántok gátol
ják meg. A pántokat — mivel a duda kónikus kikéx>zésű — 
egyszerűen ráveresse! lehet meghúzni. 

A sebeskerék az energiát már egyszer, áttételen keresztül 
kapja. Amíg a vitorlák egyet, a sebeskerék tengelye 1,96-ot 
fordul, ezt a fordulási sebességet adja át a kőhajtó orsónak 
ismét hatványozottan, mert az orsók fordulatszámaaszeles-
tengelyhez viszonyítva 1:3,18, a vitorlákhoz pedig 1:6.25-
höz. Ilyen arányú áttételen jut el az energia a kövekhez. 
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1еб. ábra 
Szélmalom örlöszerkey^íte, 
felmérési raj/, 
(S /-en t ея- D onát, 
Csongrád m. 1954.) 

166. ábra. Koemelö. 
Ай őrlemény finomságát 
swibályozó emelős/.entfiKet 
felmérési rajza 
(S Kentes- Nag ytő ke, 
Csongrád m. 
Felmérte: Fási Lajos, 
Mácsai Lajos, 
Pongrác/, Pál 1954.) 

Ö R L Ö S Z E R K E Z É T 

A tulajdonképpeni technológiai folyamat a kőpadon zaj
lik le. A kövek szerkezeti rendszere teljesen azonos a vízi
malmoknál i smer te te t t kő- és hozzátartozó szerkezeti ele
mekkel . Mivel részletezésükre o t t nem té r tünk ki, a szél
malmoknál bemuta t juk az őrlőszerkezet elemeit is (165., 
166. ábra) . 

A kövekhez lefutó villás vas a felső kővel a korongvaeon 
keresztül kapcsolódik. A korongvas a felső kőbe van be
vésve, így a forgást a felső kő veszi á t . Az alsó nem forog, 
hanem rámába fogva áll (padkö). A korongvaa a padkő 
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furütán átnynlik, és a lÍHZteH]iad tereljen egy üinperHelyben 
végcsa]»ágyon forog. Kz a enapágy viseli részben a felső kő, 
a villás vas. a (Inda és a kisorsó terhét. 

A köveket kéreg fogja közre; vékony (1 cm) deszkálníl 
készült |)alííst. Knnek tetején a keretfa tartja a garatot. A 
garat szűkebb nyílásával lefelé néző —deszkából készült — 
csonka gúla. Kgyik olilala felül szegmens kivágású, ahova 
a zsákot teszik felöntéskor. A garat a keresztfákat Össze
kötő gerendákon nyugszik. A nagygaratba öntött gabona 
a hozzá zsineggel felerősített kisgaratba folyik. A kisgarat 
teknő formáji'i faláda (l(>T. ábra). Egyik végét a nagy
garatra kötik, a másik vége pedig zsinóron függ. A zsinór 
a lisztes|iadig fut le. Ezzel a zsinórral változtatják a kisga
rat lejtésszögét aszerint, liogy jobban vagv kevésbé folyjon 
a gabona a kövek közé. A kisgarat — hogy a gabona fel ne 
akadjon benne — állandóan rázódlk. Kzt a rázást a forgó
kőbe állított fapálcika végzi. A garat a kéreggel együtt a ke
retrámán fekszik, línnek egyik oldalán ].5/lőem-esnyílást 
hagynak, ahol az őrlemény a szi])ókába folvik. A szi]íóka 
2()/2(l-as deszkából készített négyszög kei'esztmetszetií cső
vezeték, amelyen a liszt a !isztes])adon levő ládába vagy köz
vetlenül zsákba folyik. 

A keretrámát vasabronecsal fogják körül. A kéreg két 
félrészből áll és könnyen szétszedhető. A kéi'egmerevítő 
boi'dákon átdugott ékelt faszögek rögzítik egymáshoz őket. 

Oriés közben a kövek kopnak, időközönként meg kell 
vágni őket. A kővágás nagy szaktudást igényel. Ismerni 

1()7. á b r a 
Őriökfi {^я gj imt 

II szen tes -doná t i 
s/,1'Imii l omhán 

/.iiilUi'i-i'ggol i'íi nyil vii 
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168. ibi'a 
Az örlökő felületének 
tagolása 
Л őrlőlap, В ilarálólap, 
С etetölap és megvágásának 
rendszere 
(középen: magyar rémus, 
jobbra: francia rémus) 

kell a kö tulajdonságát, tudni kell a vágás technikáját és a 
kívánt őrlemény előállításához szükséges kővágási rend
szert. A malomköveket kvarcból, trachitból faragják. A 
nagyobb darabokat több kisebb részből illesztik össze, 
ezeknek a neve francia- vagy rakottkö. A traehitkövet 
tótkőnek Í8 nevezik, mert tót tutajoaok szállították a Ti
szán — innen került az Alföldre. Ezeket főleg кorpakiőrlésre 
használják. A két kö minősége nem azonos. Az alsó padkö 
kvarc, származásánál fogva muzslai kőnek nevezik, a felső 
kö trachit- (tót) kő. Elnevezésükben már többnyire benne 
van, hogy honnan kerültek az Alföldre; megkülönböztet
nek sárospataki, beregi, muzslai, gclctneki, újbányái köve
ket. 

A követ megvágás előtt leemelik a padköröl. Előbb eltá
volítják a garatot, a kérget, az orsókerék tengelyét fel
emelik, majd a kőpadon levő forgatható gerenda (kobura) 
segítségével csigán átvetett kötéllel leemelik a felső követ. 
Ezután háromlábú bakra helyezik, örlölapjával felfelé, Akő 
egyenetlen keménysége miatt nem egyformán kopik, he
lyenként homorú vájatok keletkeznek benne. A domború, 
keményebb részt utánavágják. Hogy hol kell utánavágni, 
egy egyenes léc segítségével állapítják meg, amelyet fekete 
festékkel vagy égetett olajjal kennek meg, és vigighúzzák 
a kö felületén. A megfeketedett, befestett kiálló részt azután 
csákánnyal megvágják, a teljes síkfelület őrlésre vágása 
ezután következik. 

Az őrlőfelületnek három része van. A legbelső, ahol a 
mag legelőször éri a követ, az etető- vagy gyűjtőlap. Ezt 

205 



nem szokták megvágni, csupán mind az alsó, mind a felső 
kőbe liomorúra képezik ki, hogy a mag begyűjtésére és to
vábbítására alkalmas legyen. A középső gyűrűsáv a daráló-
lap. Teljesen sík. megvágott, recézett felület, ahol már a 
gabonaszemek összezúzódnak. A legkülső része a kőnek az 
őrlőlap, ahol a megdarált magrészek apróra zúzása, őrlése 
megy végbe, A kő megvágásánál kétféle módszei- ismei-etes: 
a francia kövágás és a magyar kővágás. A különbség a kőbe 
vágott csatornák (rémusok) alakjából adódik. A francia 
rémus egyenes, míg a magyar szegmens vonalú. A rémusok 
a mag tovahaladását, vagyis az őrlemény szállítását vég
zik. Előbb elnyírják a szemeket, hogy a koi'i)át a forgókő 
eltávolít hassa a mag hasoldali barázdájából (magasőrlés), 
valamint hűtőlevegőt vezetnek a kövek közé. Forgás és őr
lés következtében ugyanis erősen felmelegednek a kövek és 
az őrlemény is. Minél nagyobbak a rémusok közötti távol
ságok, annál lasabban megy az őrlés, de fehérebb lesz a 
liszt. Sűrűbb barázdák esetén gyorsabb a munka, de söté
tebb színű az Őrlemény. Kzek a csatornák keresztmetsze
tükben derékszögű háromszög alakúak, kisebbik befogójuk
kal a forgás irányában. Ennek megfelelően a rémusok a 
forgásiránynak megfelelően jobb, illetve bal rémusok lehet
nek. Számukat a kő keménysége szabja meg. Ritkább, 
porózusabb kőnél kevesebb, tömörebb, sűrűbb kőnél több 
szükséges. 

A magyar rémus (kaszarémus) ívelt, és minden harmadik 
átfut a darálólapon. A francia rémus egyenes, és a radiáli
sán futó vájatok átiialadnak az őrlő- és darálólajton, amíg 

Hii). (úmi 
Míilomkíivek 
(Кипк/.fntmárloii. 
t)7«lnok m.) 
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170. ábm 
Angol SKélmiLlom 
SKerkezeti vázliitii 
a vitorla, b fordító vitorla, 
с energiiitovábbitó 
szerkezet, d flrlflkő, 
e s/ittt, / forgassziibályozó 

az erre szöget bezáró mellékrémusok közül csak a legbelső 
jut el a darálólapig (169. ábra). 

Az alsó állókő közepén csapágyház van kiképezve, a 
korongvas részére. Ez a csapágy két keményfa félhengerből 
áll, ezt nevezik nyaktökének. Hogy a dara vagy liszt be ne 
folyjon, a nyaktőke és a tengely közét bádoglemezzel fedik 
le. A fedőlemezen oaak l/l cm-es nyílást hagynak, olajo
zásra. Az alsó kő vékonyabb a felsőnél, a felső forgókő 21 
cm, a padkő 18 cm vastagságú. A földszinten, a lisztespadon 
a kopároknak megfelelő 2 — 2 oszlop között találjuk az 
emelöhidat. Ebbe vésett, oldalozóperselyben forog a felső 
követ tartó korongvas. A hídgerenda emelésére — az őrle
mény finomságának szabályozására — ékeket, kettős 
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emelőkart, csavarkerekeket alkalmaznak. A szentes-donáti 
felmért szélmalomban csavarkerék, a nagytökei szélma
lomban emelokaros szabályozás volt. 

A lisztespadon a kőhidat tartó oszlopok mellett, a meny-
n vezeti gerendára felfüggeí;ztve kapcsolódnak a forgó
komplexumhoz a szitasorok. 

A sziták mozgatását a lisztespadon a dudához kapcsolt 
fakeréktárcsa derékszögben görgőkön átfordított szijhaj-
tással végezte. A sziták rendszerükben különbözőek. Ko
rábban a síkszitákat, később a hengerszitákat alkalmazzák. 
A síksziták különböző szövetsöröségű szitasorokból állnak. 
Rezgő mozgás közben szétválasztják az eltérő szemnagy
sagú őrleményeket úgy, hogy a szövetsűrűségnél kisebb 
szemeket tovább engedik, a nagyobb szemeket felfogják, 
szipókán ládába vagy zsákba továbbítják. A kívánt finom
ságot és szétválasztási arányt a behelyezett sziták számá
val érik el. A síksziták szélmalmokban nem nagyon terjed
tek el, mert kezdetben nem használták a szitát a szélmal
mokban, a XIX. sz. második felében pedig a legtöbb szél
malomban hengerszltát alkalmaznak. Ennek egyik végén a 
megőrjött őrlemény a szipókán át beomlik, és a mezőnként 
váltakozó, különböző szövetminőségű selyemanyagon kü
lönböző szemnagyságú őrlemények távolodnak el. A henger 
másik végén a selyem által át nem eresztett nagy szemcséjű 
anyag — gríz, dara — távozik, amit azután mégegyszeri 
felöntéssel töretnek. 

A szélmalmok berendezései ennyire egyszerűek. Akadt 
ugyan néhány malom, ahol a kezelőmoinár leleményessége 
és technikai érzéke továbbfejlesztett és tökéletesített egyes 
szerkezeti elemet, de általánosságban a szélmalmok az 
ismertetett szerkezeti megoldásban épültek. A XVIII. és 
XIX. sz. teclmikai fejlődésének hatása a szélmalmok — 
általában a malmok — mechanikai gépeire is jelentős. Több, 
addig nem ismert szerkezeti elem járul a malom berendezé
sekhez, amikről a következő fejezetben lesz szó. 
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А М А Ь М О К н е : V É 15 
в к IÍI-: N 1> к Z É S к I 

'Г Н f Н N I к А I 

А Ьеvezet"liL'ii utnlt imk iiri'a. Iini;\' ii malom л köz(''|j-
kor géjie, ÍL korai tfclinikiv Kzinte egyeditlálló kom|)lc-\ li'te-
ai tményc volt, aliol az olözö korokból akkumulál t tüclmikai 
ta])iU4zt!Üatln)ZMnk-sok egyéni tLiclá.sé.s IclrményeHség járul t . 
Éppen ezért a malomépítéH ÓH a nialnmtechntilógia - bele
ér tve valamennyi ijiará^ maloméilítészetét — л technikai 
fejlödéa éltetője. Számos mmlcrn technikai elv. kibornutikai 
alapötlet elindítója, olyan technikai knnstnikt-iók bölcsője, 
amelyek termékenyítőleg jái'ultak hozzá a technikai tudo
mány fejlödéKéheK.' 

A malom technológia, különösen a li.sztelőmalmnk, kény-
Mzeiu'tö erővel serkentet ték a jelző-, szaljálytizó- és távke-

171. i'ibr,, 
Egykíívcw K//>lniulom 

hiijiós'/.erknKi'tf cs kőpadja 
(K is l iun l f l i 'üy l iú / í i , 

Kiwkiín Mú/.eum) 
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zelfi berendezések alkalmazását. A többszintes lisztelőmal-
mokban folyó anyagmozgatásra — a zsákok egyik szintről 
másikra történő emelésére — korán kialakult módszerek és 
szerkezeti megoldások születnek. Az egyszerű fogófás kézi 
csörJÖhengert még nem tekintjük e témakörbe sorolliató-
nak, de a gép forgóalkatrészéitől nyert energiával — tehát 
a malom meghajtását szolgáló természeti mozgásenergiával 
— működő, pusztán csak a működésbe hozáshoz szükséges 
emberi beavatkozást igénylő emelő berendez esek már a 
kezdetleges távvezérlés elvét élesztgetik. iSzél mai mainkban 
— a magas, többszintes malomházakban — folyó függőle
ges anyagmozgatásra zsákfelvonókat építettek. A zsáklel-
vonó csörlörésze a sebes kerék padon helyezkedik el, azon
ban a lisztespadról kezelik. Az előző fejezetben ismertetett 
szentes-donáti szélmalomban felmert zsákfelvonó csörlő-
szerkezete 4(1 cm átmérőjű, 15 cm talpszélességű tömör fa-
kerékből és 12 cm átmérőjű csörlőtengelyböl áll. A tengely 
egyik vége a malomház falazatába ágyazott csapágyba 
illeszkedik, másik vége pedig a sebeskerék mellé állított 
oszlopon átdugott vas caavarszegen billenő rúdhoz kapcso
lódik, a tengely forgását biztosító U-alakú laposvasból ko
vácsolt esapházban. A billenörúd oszlopon túli hátsó részére 
követ kötnek, ennek következtében első része felemelkedik, 
ezáltal a csörlőtengely kereke és a sebeskerék között néhány 
cm távolság adódik. A billenörúd elülső végére vékony kö
telet kötnek. A kötél e célra vágott födémáttöréseken a 
földszintig ér. Ha a kötelet meghúzzák, a csörlőhenger 
kereke érintkezik a sebeskerékkel, és a forgó sebeskerék 
működésbe hozza a csörlőhengert. A hengerre erősített fel
vonókötél pedig felcsörlődve, a szintek közé épített vezető
sínek között felhúzza a zsákfelvonót. A zsákfelvonó a föld
szint és az első emeleti szint között mozog, a csörlőberende
zés pedig a második emeleten helyezkedik el. így nem for
dul elő a túlemelés következtében a csörlő és felvonó ütkö
zése. A zsákfelvonó visszajuttatása — leengedése — a ve-
zérlőkötéí megengedésével, lazításával történik; vagyis a 
csörlőhenger kereke és a sebeskerék között olyan súrlódást 
kell előidézni, ami a szabadesést visszatartja, és lassú eresz
kedést eredményez (172. ábra). 

A távvezérlés másik, csaknem minden lisz telő malomban 
alkalmazott gyakorlati módszere az örlendő gabona adago
lásához használt emelőszelep. A nagy garat kifolyónyílása 
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elé sínek közt mozgó elzárólapot — leginkább bükkből 
vagy fenyőfából faragott lajiocskát — helyeznek. Ennek 
felső részéhez kötött zsinór a földszintig ér, ahol liaztesláda 
vagy szipókaszáj körüli oszlopra erősített kis csörlőteii-
gelyre csavarodik. A kövek forgássebességét öl, a kívánt 
őrlemény finomságától, a mag nedvességétől stb. függően 
ezzel a szeleppel szabályozzák a földszintről az emeleten 
dolgozó kövek adagolószerkezeteit. Másik elterjedt szerke
zeti megoldásnál nem a nagygarat kifolyónyíláeát változ
tatják, hanem a kisgarat lejtésszögét. Ez esetben a zsinór 
garat felőli vége a kisgarat szabadon lógó részéhez csatla
kozik, meghúzásával emelkedik a kisgarat, tehát csökken a 
lejtési szöge, a gabtma lasabban folyik keresztül rajta. 

A beállított adagolás állandóságát alkalmas berendezés 
biztosítja, magában hordva az automatika alapgondolatát. 
A kisgarat lejtése még önmagában nem elegendő az egyen
letes, állandó adagoláshoz, ezért közvetlen a garat alatti 
forgókő dinamikus hatását a kisgarathoz kapcsolódó és a 
kővel érintkező rázókilinccsel fokozzák fel, A kő érdes felü
letén ugráló kilincs permanensen mozgásban tartja a kis-
garatot, és az állandó vibrálás következtében az őrlendő 
anyag egyenletesen folyik a kövek közé. Más helyen a for
góköbe egy vagy több kiálló faszöget illesztenek, ezek 
körbeforogva, a kisgaratot alatta elhaladva megbillentik. 
A rázókilincs alkalmazásának kezdete ismeretlen. Annyi 
bizonyos, hogy a XIV. sz.-ból származó metszeteken már 
felismerhetően ábrázolják. 

Az automatizálás kezdeti törekvései fedezhetők fel a lisz-
telőmalmokban, feltehetően már a XV. sz.-ban kialakuló 
centrifugális regulátor alkalmazásában (173.ábra). Ezabe-
rendezés az őrlŐkövek forgássebességét szabályozza. Minden 
természeti mozgásenergiát hasznosító gép forgássebessége 
változó, az energiát adó közeg mozgásától, a munkagép 
terhelésétől függően. Ha a szél erősebben fúj, vagy eső 
közben a lezúduló víz mennyisége és sebessége megnövek
szik, nagyobb erő hat az energiafelvevó szerkezetre; de ha 
a munkagép leterhelésében változás következik be — a kis
garat nem adagol eléggé — éppúgy felgyorsul a gép forgása. 
A gyorsulás káros mértékű lehet (összeég a kő, tüzet okoz, 
tönkremennek az energiaátadó berendezések, és így tovább), 
A forgássebesség szabályozása azonban nemcsak a felsorolt 
technikai következmények miatt szükséges, hanem a tech-
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172. ábra 
S/élmulom örlösKerke/eté-
hez kapcsolódó forgás-
.4zabá!y07,ó 
(Anglia, Вех Waillea 
The English Windmill) 

nológiai igény is megköveteli. A Usztelomalmokban egyen
letes minőségű őrlemény csak egyenletes forgásaebesség és 
adagolás mellett lehetséges. E kényszerítő technikai és 
technológiai követelmény érthetővé teszi, hogy a malom-
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iparban korábban alkalmazzák a centrifugális regulatort, 
mint a gőzgép vagy más gépkonstrukciók feltalálói.^ 

Alföldi felül és középen hajtó szélmalmokban - fÖleg 
Hódmezővásárhely környékén — alkalmaztak tientrifugá-
lis regulatort. A hódmezővásárhelyi Erzsébet területrészen 
a XIX. sz. közepén épiilt Papp-féle malomban és a Mártélyi-
malomban építettek szabályozóherendezést. A regulátor 
teljesen azonos elven működik, mint amit Rex Walles: 
The English Windmill e. könyvében leír és bemutat.* 
A Papp-féle malomban levő regulátor szíj áttétellel hajtott, 
golyós, centrifugális szabályozó. A felgyorsulás következté
ben megemelkedő golyóskarok egy emelőkart mozgatnak. 
Ennek emelkedése és süllyedése a kisgarat lejtszögét állítja. 
Ha a kövek forgása felgyorsul, a golyóskarok a centrifugá
lis его hatására szétnyílnak, s az ezzel járó emelkedés moz
gásba hozza az emelőkart, ami a kisgarat lejtésszögét fo
kozza. Ezáltal az örlendö anyag adagolása növekszik, s a 
kövek közé jutó mag a forgást fékezi. 

A jelzőberendezések számos megoldásával találkozunk a 
korai malom technikában. Közülük említésreméltó a garat 
jelző. Ha a nagygaratbói a gabona elfogy, a kövek üres 
járatása a kővágatok tönkremenését okozza, ezért a garat 
kiürülését alkalmas mechanizmus jelzi. Ё célra a garat 
belső oldalfalához simuló falapot helyeznek a garat jiere-
mén átvetett zsinórral. A zsinór lelógó végén nehéz csengő 
függ a forgókő felett. Ha a falapot leterhelő gabona a ga
ratból kifogy, a nehéz csengő ütközésig felemeli a falapot, 
miközben a kőhöz verődve, csengő jelzést ad. 

Meglepő jelző- és azabályozókonstrukciók is épültek a 
vízimalmokban. Olyan fejlett, a kor átlagos technikai szín
vonalát meghaladó berendezésekkel is találkozunk, ame
lyekben a komplex rendszerek — a termelőgép — a terme
lési feltételekben beálló változáshoz is alkalmazkodni tud
nak. Tulajdonképpen félautomaták ezek, A Magyar Auto
nóm Tartományban (Szentkeresztbányán) felmért vízi
malomban a garatrendszerhez tartozó regulátor a gabona 
kifogyása után, előzetes jelzés után a zsiliprendszert is 
működésbe hozta, elzárta a kerék csatom át, leállította a 
malmot. A jelzés és a^ aktív beavatkozás közben eltelt 
idő beállítás szerint elegendő volt az újratöltéshez; ha ez 
nem történt meg, a regulátor a szabályozáson kívül a ter-
melökomplexum leállítását elvégezte. 
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Ugyanezt szolgálta a fűrészmalmok szabályozó berende
zése is. A legtöbb fűrészraalmot felszerelték automatikus ki-
kapesolóval. Ez az egyszerű szerkezet a rönk ví^igfűrésze-
lése után leállította a fűrészkeretet. Működése az önszabá
lyozás elvén alapszik. A malom üzemelése közben fokozato
san előre haladó rönkkocsi — a rádió skálahúrjáKoz hason
lóan — mozgásba hoz a malom teljes hosszában végigfutó 
végtelenített láncot, A lánc rönkkocsi alatti része a kocsi 
haladási irányával ellentétes irányban mozog s magával 
sodorja a malomház cölöpjeihez rögzített pályán futó, a 
vízikerék surrantója mellett elhaladó billenökoeait. A bil-
lenökorait olyan ponton kapcsolják a lánchoz, amelyik ak
kor ér a surrantóhoz, amikor a rönk áthaladt a fűrészlap, 
illetve a keret alatt. Ha a billenőkocai eléri a vízíkerék sur-
rantóját, fokozatosan felemeli. Ezáltal a kerékcsatornából a 
víz nem a vízikerékre, hanem a kerék fölött az elvezető csa
tornába zúdul s a malom leáll. 

E rövid áttekintés a malomépítészet technikai eredmé
nyei felett, korántsem meríti ki az értékelés lehetőségét. 
További kutatás, mind több új anyag szükséges a technika 
történetében betöltött szerepek tisztázásához. A bemuta
tott szerkezetek mégis bizonyítják, hogy a malom több 
volt, mint termelőlétesítmény; benne a technikai fejlődés 
termőközegre talált, és a malmokból fejlődött ki a modern 
technika számos elvi és gyakorlati, a technikai tudomá
nyokban igazolást nyert tétele. 
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А М А 1Л) М É Р í Т É R 
D I fi Z í Т Ö М О V É S Z Е Т Е 

]~'Л. ábrji. Fiinigotl köpjiil 
pgyik kiskunsági 
s/simulom ból 
Késik Anilráü müloniópilő 
s/.ólmoliiár fiiragásii 
tizeíiik s/.ólniiilmíibtin 
I!)ö2-b6l 
(Kisktinfplegj'há/i 
Kisk\in Mú/eiim) 

A miilomépítés építőanyagánál fogva tág teret biztosít 
a különböző formai megoldásoknak. A né])i és nemzeti 
építészet érvényre jut csaknem valamennyi fellelIictö em
léken. Az egyszerű építőanyagokból é]}Ulö malomházak és 
a vidék uralkod*') ncjii formaképzése között található össz
hang kölcsönös hatásról tanúskodik. Anyag és szerkezet, 
forma és tartalom egységes megfogalmazásával találko-
zimk. A technológiát szolgáló szerkezet az anyag függvé
nye. A fa fizikai tulajdonságát figyelembe véve, az ebből 
adódó kedvező cs kényszerítő körülmények által megsza
bott formában alakultak ki a fafogaskerekek rendszerei 
(fogazott nagykerék, orsókerck). A szárazmalom formai 
megjelenése tartalmi lényegét is egyértelműen tükrözi. A 
szélmalom feltörekvő tömege, karcsú malomháza a vitor
lákat aszél által szabadon járt magasságba törekszik emelni. 
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А vízimalmuk ópitöanyaga korábban a fa. később az 
általánosan hasznait — a környélícn található — építő
anyag, de szerkezetének jó részét tovább is fából éjtítet-
ték, nem szólva a malom Ijerendezésénil. Ott. ahol a fa-
építészetnek és a fafaragásnak knltiiráj'a kifejlődött, a 
maimokban gazdag díszítőművészettel találkozunk (174. 
ábra). Ez a díszítő tevékenység egyaránt kiterjedt az épii-

174-. ЛЬги 
\ 'olulá,s vállgerPiidAviil 

g\ íimolítot.t gerpnda 
Illái íimiLs/,t á s 

Crii.tü, Cifrii-miilom} 
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173. á b r a 
Lis/.t.plo-viximiLlom 
liőpiHl [ИяиНгар 
( Románia . Sy.plrply-
U<lvarhely, Múzeum, 
p r e d e t e ; Korunci) 

let faszerkezeteire — oHzln|jaÍra. gcreiHláira — és magára 
a malomszerkezet elemeire. A molnárok jói értettek a fa
faragás mesterségéhez. Azokím a lielyeken, ahol ehhez a 
tulajdonsághoz a hagyományos népi díszítő szándék is 
társuít, művészi értékű díszítő faragásokat taiáUirik a nia-
lomszerkezeti elemeken, köjmdon, oszlopokon, tengelyen. 

A díszítő tíirekvés csaknem inindt'nhol fellelhető. A Ta
táról ismeretes Cifra-malom belseje bizonyítja a faragó-
molnárok tehetségét és szépérzékét. 

.Amíg itt a szei'kezeti elemek fbrmaképzése, díszítő tago
lása a Iegjellemzöl>l), máshol az elemek egységes felijleti 
díszítés.sel történő ősszeka])csolá8a tűnik Bzeml)e. Meglepő 
összefogottság található pl.akorundi vízimalom köpaíl-híd
ján (175. ábra). Helyenként festett — inda és vi]'ágiiís;<i4éK-
sel ékített oszlopokról és kőpadokról is maradt ránk k'íiá'j, 
de tái^yi anyagról nincs tudomásunk. 

A malomépítesztt nem mentes a polgári éj)ítészet hatása 
alól. Követi a kialakult szerkezeti megoldásokat sokszor 
formaképzéseket is. \'áltoztatás nélkül átvesz, alkalmaz 
korra jellemző formajegyeket. Máskoi' alakítva, módosítva 
használja fel amit az építészet általánosan elf"ogat!ott. De 
emellett a természetes jelenség mellett —természetes mert 
az általános é]jítészetböl fejlődött ki s ezért hatása alól 
sem lehet mentes — új formákat is teremt, új tömegké]>zést 
alkalmaz. Nemcsak a vízimalmok kerékházar. a szélmalmok 
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jellegzetes kialakítása liozott újat, lianem a belső térformá
lása, részletképzése is méltatást érdemelne. Növeli jelentő
ségét hogy a szerkezet és a forma kapcsolatában minden 
meaterkéltségtől mentes megoldásokat tiyújt. Kgyszerűen. 
tiszta építészeti szerkezethez kajicsol szigorúan a techno
lógiát szolgáló berendezéseket s a szerkezet, a gépi beren
dezés természetes szépségén túl még tudatosan formálja, 
díszíti is. 

A malomház tömegalakítása és formaképzése minden 
esetben magán viseli a táj és kor jellegét. Az erdélyi kanalas
malmok lényegükben különböznek a dunántúli — tapolca-
fŐi — vízimalmoktól, de a más-más korban épülő dunán
túli malmok is eltérőek. Talán a Nepomucenus-malom a 
korra jellemző barokk motívumok ökonomikus elemeit 
hordja, ami ipari jellegű épületen megjelenhetett. A pápai 
malmok részletmegoldásában más és más formaképzést 
találunk. 

A .szélmalmok megjelenésében határozott tömeg hatás 
érvényesül. Az alacsony városi házak mellett mint kiemel
kedő tornyok tűnnek a szemlélő elé. Több malom épül a 
város szélén. Ilyen képet nyújtott Kiskunfélegyháza a 
múlt század vége felé. Nemcsak nálunk, az alföldi mező
városok esetében találkozunk a városszéli malmok lánco
latával, hanem világvárosok egykori metszetei is erről tesz
nek tanúbizonyságot, pl. Párizs a XVIII. sz.-ból származó 
metszetén. 

A szélmalom, bár alakját, formáját teljesen technoló
giai követelmények szabják meg, mégis nagymértékben 
alkalmazkodik a tájszabta követelményekhez. Nem csu
pán az anyagbeli kötöttségek jelentkeznek a múlt század 
végén épülő kiskunsági, féiegyházi szélmalmoknál, hanem 
a környezethez való alkalmazkodás céljából épülnek ala
csony tömeggel. A teljesen sík Kiskunságon a levegő sza
badon mozog. Nem funkcionális szükséglet a magas fala
zatú malomház. A másik oka az alacsony malmok építé
sének az anyagban rejlik. A homokos agyagból vert vályog 
nem bírja el a nagy öntorhelést sem, így a környezet 
adottságai karakteralkotóvá váltak. A településen kívüli, 
téglából épült szélmalmok magasak. A magas malomház
hoz nagy vitorlaszárnyak tartoztak. Kissé romantikus jel
legével mintegy ellentétes elem szerepelt a nyugodt vonalú, 
helyenként enyhén lankás alföldi tájban. Kz az ellentét 
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luigy ke i'ék- tRii gel у én e к 
ftiragásíi (Csólyospálos. 
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К i sk u nfelegy háy.i L. 

K i s k u n MÚKeum) 



177. á h m . Fi imgoti кЛ])л( 
II Kiskunságró l 
{Kiskimri'lpgyhiiKíi. 
K i skun Múi-.fum) 

nem bontotta meg a környezet és az objektum kapcsolatát, 
sőt a harmóniának fokozását eredményezte. A végtelen 
kiterjedésű alföldi táj nyugodt vonalát olyan mértékben 
tudta csak a szélmalom romantikus tömege megbontani, 
bogy annak nyugodtsága egyensúlyábíU még nem veszített. 

lígy-egy vidék szélmalmának részletmegoldása közvet
len rokonságot mutat a vidék élő népi éjn'tészeti elemeivel. 
Kok esetben ugyanazokat a motívumokat, diszittielemeket 
találjuk, mint a táj népi éjtitészetében. 

Nemcsak a malom külsejét igyekezett szebbé tenni a 
faragó m obi ál-e mlier. Iiaiiem főleg a belsejét díszítette. 
Kajnálatos azonban, hogy ezeknek javarésze a malmokkal 
együtt elpusztult vagy pusztul. Csak kis mennyiségét tud
ták megmenteni ezeknek a muzeális értékeknek, amik egy
részt építészetünk, másrészt népművészetünk gyöngy
szemei. Ezekben a faragásokban legtöbbször nemcsak 
díszítő szándék mutatkozik, hanem a gazdag, burjánzó 
eszmei mondanivaló is. A kiskunfélegyházi múzeumban 
levő csolyospálosi szárazmakimliól szái'mazó liálvánvfara-
gás, amelyen a .szerkezet jellegéből adódó sti-uktív díszítés 
látható, hűen tükrözi с törekvést. A bálvány — mint isme
retes — függőleges tengely, fgy válik érthetővé az alkal
mazotti girlandszerü díszítés. A növényi füzér szinte súlyo-
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I7S. á b n i . K(ipii(lokilis/.ité,4P 
Kiskmif'tilpgyiní/.áról 
iKis lum Mii/.ciim) 

fián függ a tengelyen. A halvány dei'eka mint a szárból 
kifejlődő bimbó, emelkedik ki; levelek fogják kíirül és át-
iilehk, mint a növény finoin csészelevelei. (178. ábra) . A dí-
f-zítés leggaz<!agMl)li í'ormáhan л kőpiulokon és a kőtai ' tó 
(iszl()|)(}kon jelenik meg. Kzekben a fafaragásokban gyak
ran fellelhetjük a vidék sajátos díszítőelemeit, sok esetben 
a textília és szűrhímzéa virágait . Kzekből a müvekből gaz
dag tar ta lom sugárzik. Világszemlélet tiiki'öződik a Kinkun-
félegyházán levő kőpad elejéről, amelyre egy szcTitségtai'tót 
és két kandelábert faragtak, iízt a képet két oldah'ól közre
fogja egy-egy o.szloj). Ay, oszlopok —az előbb már emlí te t t 
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179. á b m . Axonos 
témi i véltOKiitos kklolgo/,!i.4ii 
a kunság i köpi idokhox 
( К i skunf él egy h á7jv. 
K i s k u n Múzeum) 

csipkézett vizvetőhöz hasonlóan — kiképzett gej-endát tarta
nak, ami a kép felső lezárását biztosítja. Ahol a liszt leg
először napvilágot látott —a sziptikanyílás fölött — , ágas 
koronafaragás díszítette a kőpad elejét, jelképül a kifolyó 
liszt megkoronázásának. Ez csaknem valamennyi kőpadon 
felfedezhető. A motiváció további részletei, népi díszítő
elemekből tevődik össze. Ezek gyakran a textíliákon és szűr
hímzéseken alkalmazott rózsa, gyöngyvirág, tuli])án átvitt 
faragott formái (179. ábra). A sík felületeket ezeknek tér
kitöltő kompozíciójával dekorálták. Az oszlopokat inda
szerű díszítéssel gazdagi'tották. Végeredményben a külső és 
belső egységet cgv és azonos tartalom, a né]ii alkotóké]»esfiég 
és megjelenés forma hozta közös nevezőre. 

A malom belső berendezését nem színezték, a falakat 
fehérre meszelték, a fa alkatrészek, szerkezeti elemek ter
mészetes színben maradtak. A különböző minőségű, szí
nezetű és erezetű fák mégis némi színjátékot kölcsönöztek 
a belsőnek. 

A szélmalmokat kívül nemigen meszelték. A malom
házakat sima tapasztassál látták el és természetes színben 
hagyták. A téglából épülő malmok nyers fugázott kötő
téglával sajátos technikát kaptak. Gyakran a nyílásokat 
— ajtókat és ablakokat — fehér meszeléssel kontúrozták. 

A tető formaalakítása legtöbb helyen részese a malom
ház külső díszítésének. Az egyszerű kúptető nemcsak tö
meglezárást biztosit, hanem a hozzátartozó szerkezeti 
elemekkel, gerendavégek kel, zsindelyezéssel, vízvetővel 
оrnamentálisan gazdagítja a malom építészeti részleteit. 
A zsindely elszíneződése, mohás bevonata a hazai szél
malmoknak sajátos jelleget kölcsönöz éppúgy, mint a hol-
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landi malmok náddal borított vörösessárga falazata. A tető 
csúcsán elhelyezett szélkakast legtöbb helyen díszített 
kovácsoltvas elemekkel tagolják. A malora belsejében is 
használnak vas szerkezeti elemeket, rendszerint igen kevés 
esetben, csak a legszükségesebb helyen. Ezeket a célnak 
megfelelő díszítéssel alakítják ki. A lisztespadon levő 
emelőhíd-szabályozó vaacsavarok füles karjait volutás 
elemekkel tagolták. Külön említésre méltók az ajtók vasa
lásának díszítése. A sarokvasak, pántok és zárak forma
képzése, részletfinomságának elevensége olthatatlan díszítő 
szándékról tanúskodik. 
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JEGYZETEK 

А / i p a r i épí t i i^v^et k i a l a k u l á s a 

' l.enin: A fcapílnli/mus fpJWdíap OrosmirHidsIjan. (Bp. Sí lkru. 1949. 19. p.) 
' Slűoa J e n ő : Városok és kázmiivpRRl^K u XV, ягаишП Mвруarorszduón. ÍBp, , 

1955. 67. p.) 
' ЯгЛоз J e n 6 : Városok és k^zznEivpsfl^jc л XV. къА^тЧ Маауатог5т,Ацс1п (Flp., 

1955. 07. р.) 
' i . Lajos kir. oklevelében я kolozavárt .Szt. ErzRél>et kúrhá^nuk jidomAnyoz 

ПЕУ csertöröm almot 13вв-11ап, a m i t lS77-hen üjrakindott levelíljen тедегбчИ. 
Zsigmond 1405. Július Z-án k iadot t ok к vele Kolozsvár város ínuk és poteAniinah 

iirioiniinyozza a I ^ a - v d r l i n i tartozrt három posztrtványolö- és csertő rfl ma lmot. 
A í adomány é r t í k é t szemlélteti, hody ев Időben a város tRriilntt'n három liaitelű-. 
аду poasítöványolö- ás két csertörömülom volt. ( Jakab Kipk: Kolozsvár története 
I . Oki. L X X V i n . Sí.) 

Mátyás 1482. áprllie 25-én Suékelyfalva és Szentanna k ö í ö t t levfi Meíö-nialom 
nevfl marosi malmot Gyulakut l Balázsnak és rokonainak adományozza hűséfféért. 
(Bornemissza Tiimrts kistarrsai udvarházához tartoirt javak inventár luma. 1624. 
Bánffy i.t. fosc. 9Э. nr. 3., Román Tudományos Akadémia Kolozsvári I ^ v í l t d r a ) 

' „пеку kövil malom, velp szemheh Dörösikelfi és ké t töröjű kása törö, minden 
késBésével.*' (Bornemissza Ta rná l kistarcsal udvarháT^ához tartozik Javak inventá
rluma. 182+. Bánffy Lt . faee. n r . Я.. KNA Kolozsvári NM T.t.) 

Ryakran ta lálkozunk olyan eset tr i is, hony еяу malomházban tulili technoMRiiU 
folyamat, tühb ipa ra? kap o t thont , mint a siménfalvj udvarházban, ahol „ . . . А Б 
malomnak ineaik részében ejtij kerek azfa feölul Cziupo keo nelkol való, vanlolo, 
kasa tnOra és olaij fiteö czis mindpn pzkpflzivel kész, nlj mostan épit tetPt j o . . . " 
(A slménfalvl udvarház Inventár iumn. 1030. Jrtsikii hi tbizományi l( . fasp. X V I I I . 
nr. ( „ KNA Kolozsvári NM U . ) 

' Thökfily Imre íaídaaáKi ulasitásat között . 1Ű8*. Маиуаг Г,aidasá«történeti 
SiemlB I89Í . 140. p.) 

Az építést Is ugyanilyen sziRorá hanRiS sürgetések serkentik. 1080-böf fenn
marad t KaidasáKi utasitds u miskolci uradalom intézőjét s ioron«at ja . ,.Az malom 
kürüt való építést is azorsaimatosan a malomfiazdával pRyíitt elkövpsse, hopy annak 
elmulasztása a malom Jövedelmét kJlromra meR ne pri^bálja, mert k á r á t vallja, 
honnan bílza. kása és kendfrbeli гед| műd szerint valrt p roventus t k ivánok" . 
ÍM. O. Sz. 1899. 83. p.> 

' M. G. Sz. 1895. 134. p . 
' Komáromi Jrtzsef: Jászberény várának hadiszerszám készlelp 1594. (Uear, 

1942. 12. szám.. Id. még Orsz. L l . Urb. Pt Cnnse. fase. 7Я. nr. fl. Jászberény, 1594.) 
' Szabad (íyörRy: A ta ta i - és «esiteai Eszterházy uradalom á t t í rése a rohot-

rendazerrOl a tőkés «azdálkodásra. Bp. Ak. Kiadu 1947. 104. p. — Orsz. I.t. t a ta i 
Eazterhány l - t . , .Malmok Пяуе" (Gáty I s tván mérnek 1848. november 29-1 jelentése 
az uradalmi malmokról; uo. jövedelem és birtokkOnyv, illetve Elötrat i Könyv 
1829—18*9.) 

" Taká ls Sándor: A magyar malom. .Századok. 1907. (14Я. és 230. p.) 
" Taká ts Sándor: A m a s y a r malom. .Szaladok, 1907, (143. és 230. p.) 
" Ijcy Kolozsvárot t ,,a paprzővnrRák céhmesterei megegyeztek abban, hogy a 

kardcsiazolő meaterek az ún. caermalom feletti fánál kardfenO műhPlyl íl i i lhaaaa-
nak fel, oly föltétellel, hony a esermalom gát já t , mit szintén az ahhoz tartozó 
épületek és felszerelések költségét felerészben a kardcsinálók hordozzák örök idő
kön át , a BzOkséges m u n k á k a t ők végezzék, в a oserzövarRákat minden kár té l 
védjék é.H o l ta lmazzák: továbbd. hogy a kardesinálrik ne a cíerzövurgák malmán, 
dp a VÍZ másik par t ján járjanak az ő fenőmllhelyilkhlíí. sót, hogy ahhoz a víz
folyamon elkülönített vízcsnfornát vezeasenpii éa ta r t sanak fenn. Nagy vlzapúly 
esetén semmit se fenjenek, sót ilyenkor a víz Járását Is zárják el mindenekre magu
kat л felek és írás erejénél foRva a város bírőja és eskiidt polgárai elótt kötelezték.^' 
{Jakab Elek : Kolozsvár tílrtínetfl oki . X X . sz.) 
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" „Tar toznak а vdroiiak pfr stnRula oopita az Hromlifc malomra és kOrülűtte 
ha t fvdntatW mind™ esztendüben si.ekPrPstül marhástul gyabg is s iolgálni ." 
íNaKji-Iapolcsány vár ев uradalom urbár iuma a XVII . sz. kűzepérfll. M, G. Ü?.. 
190(1. 04. p.) 

Jdzs város lOS.I-bPn kpltezett lirliírl szírzödíaéhpn olvaeliató „Ак malotnszerben 
valri szolgálat ennpk u t á n a abban maradjon, hony valamikor аг szOkeég kívánja, 
az heti ezotnálat kivfll szerrel tar tozzanak az melómban vinni és visszahozni és az, 
hORy számba be ne vet te t tess^k, mit i thosy nem cleí^endu TáradsáK. az napi i á . . . 
elvesztésére." (Eredeti a í Orez. I. t . Kamara i Osi tá lyán. Dr. Dűry Ferenc; M. 0 . az. 
l eOl . 163. p.) 

Az urbár iumban az h iniorhoz. bányához, v á m h o i és furésziiez szolgáld faluk 
és emberek is rendesen fci vannali írva, az в rendflk ёв siolBáialJok szerint, az 
mesteremhe'ekkel e g y ü t t . . . ( t l lnsl tás n Csiki vashámoroa részére. M. 0 . Sz. 18в0. 
78. р.) 

" Malomépitési engedély. Mi Andreas Pliicidua Magyar Bzenlmáríoni apátur , 
cflásf^iír és koronás király ыгпак eo felsége tanái^sa, adgyuk t u d t á r a mindeneknek, 
a kiknek Illik, híiKy az mi mérlczhidai, az Domb nevű. maghnnos határunkban, 
mely Itt ezen Gydrvármegyében vagyon enget tűk az mi ot t lakos Jobbágyainknak 
Is ugyanazon ha tá runk mellett lakozd tekéntetes és nagyságos groff Esterházy' 
Ferenez ur eo nagyságba és nz azombathi (nagy] ' szűz нрасяа asszonyok moriczidai 
Jobbágyinak fliiről fiúra egy Го'ЯЛ ménot (malnio) építeni, meJnek n hcie az folyű 
víx (Rába) éppen a ml rellyeb említet ha lá runkban vagyon; kik esztendőként s í . 
Gyürgy napjára tar toznak in reeognitionem diminl terrestrls h á r o m - h á r o m 
forlntnt fizetni, melyet, ha nem ak.-irnának megh adni. avagy valami szin a la t t 
maghoknak tu la jdoní tanának, avagy pedigii jíivendáljen közBnséBesnek (kOzlisnek) 
neveznének emiétet t hal.árunkat; tehát roaghunk hatalmáviil elfoghlalhassiik és 
magunknak t a r tván . Jövedelmiét maghimknak vehessük mit sa já tunknak. Melynek 
a t tuk ezen test lmonial isunkat emiétet morir.zidai lakosoknak, GyOrfitt, dle 2S 
mensis Április, anno Domlni (Ввв. Andreas Piacidus Маяиег. Arpbiobbas sancti 
Martini. (Pannonhalmi rendi It. C. 18. E., M. O. Hí-.. 1900. 8 1 . p . | 

Az esztergomi káptalan engedelmévpl Péter Molnár a káptalan volt jobbágya 
fiyarinat kflzFlél)en. u Garam fotyön malmot épí te t t azzal a kfitelezettséggel. hogy 
a kápta lannak liért fizet u tána . A malmot Péter Molnár élete fogytáig bírta. 
Halá la után з malom a k áp t a l an ra szál lot t vissza. A k.áptalun, a gyarmati Jobbá
gyok kérelmére kegyelemképpen átengedte Petii szabdnak, néhai Péter molnár 
nőtestvére fiának — teljes Joggal és űrök időre, a kOvetkezfi feltételek mellet t ; 
A káptalan fünttart ja fs idrsárí Jogát, a birtokos pedig а<1 a kápta lannak évenklnt 
karácsonykor (dec. 25.) négy kappan t és két molnárkal.ácsot (fortas molendinárea) 
i iásvétkor egy Jö bárányt , négy sajtot, hilsz tojást éa laraét két mnlnárkalicaot; 
mindenazentekkor (nov. 1.) négy kappan t és két mninárkulácsot, Lucakor (dec 13.) 
másfél márka dénárt ; végre karácsony előtt vald héten egy jö sertést . (Eaztergoml 
rökápta lan magánlevél tárában. Id. 38. fasc. 1. no. 4., M. G. Sz. IBOO. 39. p. Pör 
Antal) 

Erdélyben a malmokat sokszor köíűsen bérlik „vagyon Kálmán Stephannak az 
Falu alsó végi n egy közös Malma Gáspár Todorra lT. BánfflDienna úrfi Jobbágyával 
és Sola I .ukával L. B. Bunffi Dienes ur jolibágyávol fele a vámnak illeti Kálmán 
.4tBpliant fele pedig a más két réazt a Malom pedig vagyon az M-goa Exponens ur 
F ö l d i n . . . (Port iv Ka la ta részben Urb. c t Conscr. Fasc. I. no. 2„ Erd . Muz. Ll.> 

A vlzjog-, vízhasználat megváltására is gyakran sor került . „Ugyanezen pusztát . 
a mint л Kapűa vliénclí dereka terminálja szentlienedeki ha tá r tu i , ök -szenthenede-
kiek a magok felől vald szélin a víznek bizonyos [eluicsapö malmot (csináltak. Mint
hogy penig. ha innen az uraság részén is g.-ltot neki nem ta r t anak , a malom nem 
fog fnrogni; cizért azon gát tu l fizetnek luo tan is a карой! uraságnak négy-négy 
forintot. (Kaposvári uradalom. 1720-lian; Kapoafő. Dr. Merényi Lajos. M. O. Sz. 
IBOS. 54. p.) 

I I . Mátyás 1015. okt. 3-án megengedi Splllenberger Sámuel Idcaei orvosnak, 
hogy Lőeséheí tar tózd Tepllc völgyben — gabonuinalma áta lakí tásával papirm.-iimot 
létesítsen. (Bogdán I s t v á n ; A Magyarországi Papí rgyár tás Története . 1ВвЗ.СЯ. р.) 

'^ Azok a molnárok, akik bérletbe vették a földesúri, káptalani vagy a városi 
malmokat , évi bért fizettek. Л murányi malomért láSZ-ben a bérlő 220 szapu 
zsemlellsztet. 420 szapn cselédliaztet, egy borjá t és évi I forintot, t a r tozot t adni, 
valamint egy disznót meghillalnl. (Orsz. I. t . t!rb. et Consc. faac. 77. nr. 1., 1580.) 

Gyakran előfordult, hogy egész életre kiterjedő szerzOdésre lépett a molnár. 
Az esztergomi káptalanhoz tarlnzrt Nemty (Hon t vm.) fuhl közelében a Sclunlche 
vizén hosszabb idö óta rozzant .állapotban levő malmot 1328. fehr. 21-én a káptalan 
e ladta iohbágy.ának, Gobel fia. Illésnek három ezüst márkáér t (mareis mercimonio-
lis urgenti) Crfik áron azzal a kikötéssel, hogy a kápta lan földrsúrl joga fennmarad, 
(íohel fia. Illés és urdkOsei évenként egynegyed márka finom ezüstöt (singulos fer-
tones finl argenti) f izetet t malorabérlet címén. (Pör Anta l , M. G. Sz. IBDO. 39. p.) 
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" А BrasBÖ melletti Hí t fa iuhan rtuiriűk é ta rendelkeztek a kfliségek maloro-
fartiisijoíiíaLHzSmoB okmány meRfréaitette privilégiumukat. (Székely Okit. I. köt. 
244—249. p.) Brassrt 1711-l)en malmot épit n Hétfalu a la t t levrt Egresal] forrására 
— ami után évi Bilrtt fizet Hátfalúnak. E i t kavetöen liosszií perhen megszerzi a 
malom]ogot, A vípos — faWeBilri jogára h iva tko íva — tov íbh t tiz faluban ?ierí i 
meg в mulomjogot „ a s i eg íny malom foBztott népe t r á s ío r i t í arra IB, hogy a mn-
lomgátnkst ingyen, fizetés néikul megkösse, s megt i l to t ta , liOR/ másu t t , mint 
Вгавай — quianoroino !eo — jog a lapján szerzett malmaiban űrölnl merésí el jenek ." 
(Orbán Balázs: A ínékeiyföld leírása. Bp., 1870. VI . 109. p.) 

" A debreceni Irt. P ro tb . Kelationum 177. inpon (Srii a városi molnárok eakd-
síSveg^t ,.Bz Igaz I s t e n . . . ugy segéljen, hogy molnári h ivata lomban t i s i tán és 
igazán eljárok, яг malomnak tehetsegem szerint jöl Ronrijít viselem, amely fORjiat-
kozdsok lesznek, á í o k a t menviisgálnm és idejében gazdámnak liirré teszem. A vá
mot igoKán minden kedvezés nélkfl! mind a tyámfiáté l , mind jöakarúmtrti kiveszem 
ЙВ a rendelt helyre tfiltöm, annak pedig kivételét idegenre nem hizom. Az v.'im ki
vételéhen az eleimbe adot t igai mértékkel élek. A vámot sem a magamét , sem a 
gazdáét gaKda híre nélkül el nem mérem, sem mással elméretni nem engedem; a 
káromkodást , lopást amely a malomba esik kötelességem s ier in t ahová illik be
mondom. Eieijárdlmnak az kiket a társaság elAállit engedelmeskedem és mindenben 
a törvény szerint sznvokat fogadom. Ezeket pedig mind magas teljes tehetaégem 
szerint végben vis jem, mind feleségemmel végbevitetem. Isten engem rtgy 
segéljen." 

" Oűrgényi vár inventár iuma 1692. Jds ika hi tbizományi It. a. R N K Akadémiája 
Kolozsvári TÍSrténeti Levél tárában. (Rendezetlen rész) 

" Görgényi vár Inventár iuma 1897. (Korda Lt, Fasc. 159. nr. 1.) 
" Bethlen György meíflbodnnl uclvarhizának és a hozzútartozű részJrtBzágok-

nak Invetár iuma. 1ввИ. Bethlen rJialád keresdi levéltára. (Uendezctlen tésü) 
• ' Bánffy Zsigmond javainak összeírása 1725, (Toldalagl I.t. fasr. 1. nr. 17.) 
" Bethlen Miklris torrtai javainak inventár iuma. (Ueák F a r k a s gyűjteménye. 

Rendezetlen rész) 
" Oraz. Lt. Urb. et Conec. fasc. 25. nr. 4Я. (Onrtil, 10S9.) 
" Alvinp.zi Pé ter torberekl udvarházának és a i ahhoz tarti izé j avaknak Inven

tár iuma. (A marosvásárhelyi Hef. KolléKium levéltára, fasc. V I I I . nr . 5.) 
" Berményi, Rabut in marsall e l í l visszavonulva szigorií paranesot ado t t ki, 

hogy az cilenBég iltjába minden malmot elromboljanak és felégessenek. A parancsot 
Bzigorüan teljesítették Ráköc i i huszárai , mer t Rabu t in , amikor Eger t megszállotta, 
kf i imalmokkal OrOltetett. (Bercsényi l-t, Tha ly K. á l ta l k i ado t t Rákriczi t á r I I . 
kötetében közli: Salamon F . : Pest város tűrlénPtíbfl l . .Századok. 1875. 53», p.) 

" Orsz. I.t. Urli. ct Consc. fasc. 25. nr. 4 1 . (1871.) 
" 1580 kCrül FuRy nevD aga ágy Ir a komáromi b í rónak: „ E z levél adassék az 

VHJÍZIŰ komáromi udvarbirúnak, nékem jri szomszédomnak tulajdon kezébe. Kűs iö-
netem Írom, mint jri szomszédomnak. Is ten adjon jrt egéfiiséget. Továbbá jűl tud ja 
Kegyelmed, az maiamér t én szriltam. megvet tem császár diákjátul , azért nékem 
mostan nagy gondom vagyon, nagy költségem vacyon. lm felkűldöm az molnár t 
raalomépiteni, valami szükség az malomhoz, vagy fa kell, vagy кЛ kell, kérem Ke
gyelmedet adja Kegyelmed neki: tudja meg Kegyelmed száin szerint, ami az én 
részem, bizony megelégítem Kegyelmedet minden pénzirél , mint jrt szomszédomat. 
Eziel Isten ta r t sa minden jóval , egészséggel, jó szerenfsévei." (Kfilös p . n. l t . 
Hungaricn kelet nélkül) 

" Halasi T i . <1772. I I S . p.) 
" „аг Electa C o m m u n i s t a a . . . azt kéri, hogy a malmok a la t t t a r tan i szokott 

tized gyűléseket ez^ntiil ne a malmok a la t t , hanem az efsö t izedben Szentkirályi 
Faragri J ános , a második tizedben id. RzappanOB I s tván , a harmadik t i z e d b e n . . . 
házaiknál t a r t s a n a k . " (Kecskemét levéltára) 

" Kolozsvárott a városi tanács 1537-hen helyhatrisági tűrvén у szabályaiban 
külön intézkedik a malmok felűgye]e(ér61. Vigesimus.Secundus Articutus. Duo Cines 
ellgentur ad Molendlna e t In presencia eorum exeipia tur t r i t lcum, Ilii pro fatiga 
eorum Amho habeunt florenos diios, (22) a malmok felügyeletére válaeztassék ké t 
városi polgár, в vám azok jelenlét iben vétessék, fáradságl díjuk legyen ké t forint.) 
(Jakab E. : I. m. I . Okit. CCXI. I I . eredeti Kolo isvá t Városi L t . Btmitott há r tyá ra . 
Fasc. A. nr, 7.) Ш я a X I X . Bi-ban is mnlomblrrtk örködnek a város malmai felett. 
1849. jiln. 30-án и kiskunfélegyházi tanácsszéke „ a maimokban és rirletésekben 
tapaszta l t több rendbéli visszaélések meBgáti ísa lekintetébfll két malomblrrinak 
reiállitása SKflkségesnek t a r t v á n " m a l o m b i r i k a t nevez ki. A malombíráknak nyil
v á n t a r t á s t ke l le t t vezetni „A malomlilrri u ram has í to t t rovás t t a r t son magának, 
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(le írásban is MjenyfJ.w mt lyik psr.tenii6bp. molyik iiónapbun és napon mpnnyl 
rés i t ve t t яг n, város rászárB, яЬЬЛ! аг maga obtiKfnttdjdrnés яг annonnrialian mint 
admlnis t r í l t , Ьоку шияя n i ivo l t í r í l яппак idejében azon hnsilott rovásnak másik 
olrialirii fel Jegye í í e . " (Dpbrecen, Városi l,t. Prgt , rPlationum ]742—1753. ISO— 
183. p.) 

" Molnár Miklrts; Аг iparfejlesítés kérdíse Erdélyben 1848 eiött. (Buknreat, 
1B57. 105. p.) 

" Johann H i n t i : S tand der Pr iva t - Indus t r i e rlPr ГяЬпкеп, Manufakturen und 
Hnndlungen in Siebenbflr)(en Archir des Verpins fűr siebeiibürgfache Lanileskunde 
I I . (Naf[ysieben, 1840. 422—451, p.) 

" Ba t thyány Ádámhoz Írja Nagy F i r e n c lflS9. nov. в-Лп „(arackok megcsinál-
tatAsAt Igen szorgalmaztató01, а г molnárok elvegeitek ugyan már egynéhány nap 
dolgokat, de n kováiiaoli, mivel tuda t l anok kfsedelniesen bánnak véle," 

" „CarpentnriOK llgnarloa qui molcndinaHlcea ac ler.losseu techas honihardurum 
artificiose fabricare sc iant e t c . " (KÖiös p . It. Hung . 14338 faae.) 

" Wesselényi Miklás 1вЗв-Ьеп Z9ibdl b i r tokára cséplőgépet azátlitott, azonban 
ívek má lvasem helyís ték и г е т Ь е , mert amint Kelemen Benjámin írja egyik levelé
ben Wesselényinek . .ezt erdélyi mester nem Is i l l t and j a fel" (Wesselényi l.t. 
Missilisek. Kelemen B. —Wesselényi М.-Ьог Zsibú. 1841. febr. 2Й.). 184в. elején 
Thálos Márton gazdatiszt аг uradalnil molnár t vi t te Sármásra a csépiSgép felállítá
sához. £ г azonban „в eséplA gépelyt mihelyt meg lá t ta , nieg ijedt tűle s azt monda, 
hogy teljessággel meg nem tudja i-sinálni akár mit tegyenek vele." (Wesselényi 
l . t . Missilisek. Thálos Márton — Wesselényi M.-boz Kékes. 1846. Jan. 25 . Közli : 
Csetri—Imreh^—BenkÖ: Tanulmányok a i erdélyi kapital izmus keideteiröl , 30. p.) 

" Muglstri mnlae 1594. Jászberény. (További feljegyzésekben 1843. évi And-
rássy javak összeírásában találjuk „az malomgazda dirigálta a malmot ," ) 

" Orsz. Lt . I .ymb. 111. K. (1581, március 16.) 
*• „Az molnárok gát lásával t a l lóznak , az molnároknak szabad asztalokra valá 

h u z á p k Jár a i küzbfll." (Orsz. l.t. Úrba . e t Consc. fasc, 110. nr. 10.) 
" p.Az malom-mesternek, azaz a feö álcsnak f i ietése". (Jeszení . 1023. össze

írásában) 
'• Kolozavi ro t t ie2S. deo. 10-án „Acs Mihály és Kis másképen Molnár János 

maguk és e mesterséget folytató társiiik kérésére kiknek egyike ács, a másik molnár, 
de az áesságot é r t i " «éhlevelet nyer tek . ( J akab Elek: Kolozsvár tör ténete. Bp., 
1870—88. I I . K. i 7S , p.) 

" Oölnicbányin Acs. bognár, molnár és kerékgyár tó eéh kapo t t kBzös eéhleveiet 
1823-ban 

" .Székesfehérvárot t 1748. Jan. SS-én nyertek közös céblevelet a molnár- és 
pékmesterek 

" A sempthol molnárok 1в4в-Ьап kelt céhszabályainak teljes szövegét közli a 
M. G. Sz. (1900. 124. p.) 

" A magyarországi molnár eélilevelek felsorolásu (Pongrára Pá l ; A mezőgazda
sági jellegű Ipari építészet műemlékei ^ a malmok. Épitaipari és Közlekedési 
.Műszaki Egyetem ludományo.í közleményei. (Bp. , 1957. I I I . k. 3. s í . 1 0 0 - 1 1 3 . p.) 

" A kiskunfélegyházi helybeli Faragö és Molnár Mester emberek kérik, 
hogy mivel ök magoknak Czehális Articulusokat szándékoznak vál tani , szándékok* 
пак eszközlésére hites bizonyság a t aná t s széke által a d a s s o n . . . " (Kiskunfélegy
háza l.t. T. Jk. Protocollum X I I . 4 3 0 - 4 3 1 . p . 1820. IV. 28.) A Városi Tanács meg
vizsgálta aszé lmolnárok kérését, és az alábbi ha tározato t hoz ta : „az instunsoknalc 
sem személyekre sem pedig mesterségükre nézve ollyan quailflcasiojuk nintsen, 
hogy Ök Czéhbeli Privilégiumot vál thassanak, annyival inkább, mivel az Áta 
Mesterséget tanii l ta volna és Igy. mint hogy majd mindnyájan béreaszolgdkbál vált 
faragű Emberek , de kérések egyébberánt is több lakos Társaikra nyilvánvalri 
sérelmes következtetéseket vonz maga " t á n , azt .Secundálni semmi esetre sem lehet . 
Minthogy pedig az vétet ik észre, hogy az Inatansok t i tkos ös.szejöveteleket szoktak 
tar tani evésre nékiek szorosan meghalni rendeltet ik, hogy az Oliyanféle Felsőbb
ségnek több rendbeli páran csolatira к (1 lön ben Is t i l tva ievű gyülekezeteket tar tani 
ne merészeljenek." (uo. 4 6 9 - 4 7 0 . p . 1820. VI I . 17.) 

" Juhász Anta l : Vízimalmok a Szegertl Tiszán. (A Mrtra Feren« Múzeum Kv-
kűnyve 1958—1950: .Szeged, 1900. 130. p.) 

" Takáts .Sándor: Gabona-, liszt- és horsziUlítás a Dunán . (M. G. .Sz. 272. p.) 
" Bogdán I s t v á n : A magyarországi papí r ipar tö r t éne te ( 1 5 3 0 - 1 9 0 0 ) . (Ak. 

Kiad. 1903. 140. p.) 
" Imreh la tváj i : Adatok Oáhor Áron életrajzához. {Kelemen l-ajos emlékkönyv. 

Tud. Kiadá Bukarest — Kolozsvár 1957. 351. p.) 
" Lambrecht K á l m á n : A fűréazmalom. (Erdészeti Lapok, 1013. 110. p.) 
" Erdészeti Oklevéltár I I . (2fi—201. p.) 
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E m b e r i é s á l l a t i e r ő v e l m ű k ö d ő m a l m o k . S z á r a z m a l m o k . 

' Breuateil. J . H.: OcschlrhtP Gtryptens. (Köln. 1957.) 
• Social Hlatory of AnclPnl IrPland. (IBOa. I I . 34Й. p.) 
• TilkrtlaKuniior; A clunui hajriiáa u X V I — X V I I . azázudhan. (M. O. S í . 241. P.) 
• GlflahprB H p r m a n n : Tirhnibffeschiehte der Gelrpldeműhlp. (Münthen. 1950. 

18. p.) 
' Lamhrecht Ká lmán: A magyar malmok könyvp. (Bp., 1Э15.) 
" Sphulí, Helnrich: DiP mittelalterllchp .Sukramentaniiihlt. (Zfitsclirift fflt lile 

hildende Kunst , eS. Heft. 9. Deí . 1B2B. és Nlfiderdeutíphe Juhrhiifti 1930ÍS1. 
Humhure ie»2. Dna mittelnledfrdcuUclie MuhlenHed) 

' NeuhurKer. A.: Dle Tprhnik des Altprtums, I.Pipiig 1920. 221. p. — GPttud in 
Vpfbindung mit üpcherwerk — PatfrnosterwBrk 

" A tapoaúkerék és л gí lyarahitág psiiknem pgyformii hilnlPtísnek s ídml to t t . 
A touloni dologhdzriM I r j lk : a taposom alomban Гов1 a lko t t a to t t munkáaoh réléi 
a la t t tfldövéaiben elpusztul tak. Мед az 18в5-оа francia börtön-tör vény? к elulrldk, 
hPgy minden 10 évnél idfiapbb, neliéz testi munkára Ítélt rabnak legalább hurom 
hunapot tapoaúmalomban kell eltiültrnie. Angliában a X X . az. elején ia a lkalmazot t 
bunt^töPSíköz volt — 1901-l>en még U bűntetulntézf tbpn m d k a d ö t t tapuRáma-
lom — rto 0 német Í B amerikai bfin te tűtör vények is alkalmazzák korábban. (Endrei 
Walter : A tápoaűmaiomrrtl. Élet ей Tudomány . 1959. í v i Tudományos Kalendá-
r lama 194, p.) 

•GlelabeCK. H. ; i. m. (19. p.) 
" I .ambrecht Ká lmán: i. m. 
" Gieisberff. H.: i. m. <IS, p.) 
" Lambrecht Ká lmán: i. ni. 
" Wesselényi Miklós zaiböi birtokán о csépiSgép bajtáaára kiadott intézkedésé

ben olvashatű „еяу нгАгя! muinii kerékkel kell azt egybekötni" . (Wesselényi J-t. 
Ulssillsek. Weaaelény Miklöa — Kelemen Benjáminhoz. FrPiwaldau 1340, má}. 13. 
KGzIi: Caetri E lek : Gépek éA korazeru mezugazdasági eazliözök nieghonDaitáaa u 
zsibíl Wesaelényi uradalomban 1Э48. eWtl: a Caetr i—lmreh—Вепкй: Tanulmányok 
az erdélyi kapi tal izmus kPidele i rű l .Tud, Könyvkiadó Bukarest . i e a 6 . — magyarul 
— 29. p.) 

" Gieiaberg, H.: i . m. 28. p. 
" Teleki Dániel Irju Keeskemélrfll: „Men tünk azután egy, a Városon kívül levfi 

száraz Malomhoz (mely Nyomó száraz Malomnak hivutik) megnézéaére: a 'mriy 
egy tsapanyulag álló nagy lapoa Keréktói haj ta t ik , melyen egy vagy két Ökör fel 
felé menvén (ózonban minthogy egy Tzövekhez van ián t ia l kötve, soiin tovább nem 
halad) ez á]l:al a Kereket forgatja, a'niely Keréknek alöll fogai lévén, azok által 
a 'más kerekekbe kap éa így e i eke t éa eipkkel együt t a' Malom Köve t forgáslia 
hozza. A Malom egész Mechanlamusa igen együgyű ея könnyű, haszna pedig egy 
ilyen Malomnak felette nagy, mer t többe t meg firól, mint egy közönséges l.óval 
haj tot t száraz Malom éa négy eröaa Marhánál többet nem kíván. A Bival ennek a' 
Malomnak haj tására legalkalmoasbb. minthogy nagyobb ereje van és nehezebb 
Állal." (T, D. : Egynéhány Hazai Utazások. Kiskunfélegyházi Kiakun Miízeum 
könyvtára) 

" Kisa I.ajoa: A s ius i imalom. (iSrt. 1935. 77—84. p.) 
" Erről ft malomról ír .Sieremlei Sámuel К е е я к е т е ! város tör ténetében. (Sze

remlei Sámuel : Kecskemét tö r téne te I . k. S72. p.) 
' • Ortvay T ivadar : Pozsony város tö r téne te IV. (94. p.) 
" Karáeaonyl: Békés Megye tör ténete 1. (245. p.) 
'" Debrecen Vároai l-t. P ro t . ( 1 5 4 7 - 1 5 5 6 . 008. p.) 
" Ónodról 1в89-1|й1 említi egyik oklevelünk, hogy o t t „ké t ember ha i to t t a Or-

Ifimalom" dolgozik. (Огв1. I.t. Crh. e t Cntise. fasc. 25. nr. 49. 1089.) Munkáoaról 
valamivel korábban „embervonrt azárazmaiomrór ' teáz említéat másik í rot t emlé
künk. (Orsi . Lt . Urb, e t . Conae. fosc. 19. nr. 4. 1085.) Annál is Inkább kiderí thetet
len, hogy ezek a malmok taposúkerékkel , t aposödobbal vagy csak egyazerűen kéf.i 
hajtással, esetleg emberi erővel h á i o t t a iá razmalmok voltak, mert a fogalmakat 
gyakran feleséreIték, sokakor ugyanazt a szerkezeti rendszert másként nevezték. 
Még bizonytalanabbá teszi a korai meghatározás t Rogécen IBEO-ban kelt fcljegyiés 
..srt és néha lisztéi örifi kisded, kézzel forgathutö szára i malom é kézi malom sze-
restfil" (Otflí. Lt . Urb. et Consc. fasc. 68. nr. 31. Begéc 1820.) Ebbfil az következik, 
hogy ez időben már elterjedt vízimalmokon ktvfll minden emberi és állati erűvel 
működű malmot — szárazmalomnak — neveznek. Azonban nem ál lapí tható meg 
ezekbűi, hogy a szárazmalmok melyik t ípusá t említ ik. 

" Hornyik J á n o s : Kecskemét tű r téne te I I . 1108. p.) 
" SzflcB I s t v á n : Debrecen város tör ténelme I . (300. éa 301. p.) 
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" Evlla CselHbt: Török vllŰKutnzö тадуигогвеЛк! utilíás.ii 1600—1664. (Forili-
t o t t u : Kardiaonyi Imre , Bp., Ifl04.) 

Lnmbrecht K á l m á n : Л твЕуиг malmok kunyvp. (ZZ. p.) 
" Мядуаг Oű ídasá í tö r t éne t i Szemle. Ilfl02. 15. p.) 
" TakStfl S í imor : A dunai hajűzáa a X V L és XVII . a i á i adban , (M. 0 . S Í . 

241. p.) 
" M, fi. Ss. IBÜZ. (15. p.> 
" Kovács : SieKPd népe 
" И. G. .4». 1902.(240. p.) 
'• Naxy Gyula: Az utolsű működei s z ín i ímo lom. (Népr. É r t . . \ . \ . \ V I I I . évf. 

1958. 8 3 — I I S . p.) 

A vfz mozgáaenergiáját hasv.nosíló malmok. \'Í7,imaliiii>k. 
' Andai P á l : A mérnöki alkotások története, (Bp. , l9riB. 5+ p.) 
' Kühlmann, Mor i t i : Die horizontalen WiisBerradpr. (Chemnitz. 1840.) 
' Needham, J o s e p b : .Sctence nnd clvilisation In Ctilna. (Vol. I. Cambridge. 1B45. 

232. p.) 
• Romelli. Le diverse e t arbifiP.iose maschine 1588. C X I I I . ábra. Bönkler: Theat-

rum Mnchinarum Novuni. Frankfur t 1661. 44. káp. Veranzlo: Machlnae novae 
JTaustl Verantl i . VenediK 1в1&/1Й1Н. 16, kép. Веншп: Theat rum InHtrumentarum 
et maefiinarum. Lyon. 1582. .Sturm: Vollkommen Muhlenhaukunnt, 1718. Beyer: 
ThcBtrum Mnchtnarum Molarium. 173Э. X X I I I . t áb la 

> Deok, Theodor: Beltra^e xur Geschiclite des Masehinenbaues, (Berlin. 1900. 
279. p.) 

' Feldhuua F. M.: Dle Muschlne. (SS. dhra) 
' Jacobi , H . : Kömische Getteidemflhlen. (91—92. p.) 
' Az Idstelnl Zugmantel rdmal villa ^Hatásánál i e i2 -hen a malomkOvek kUzCtt 

forffásátviteli ezerkezetek kerültek eld. Hermann Gleisbert^: Technik^eBcliirhte der 
Cíelreidemflhlen. (München, 1Вв5. 22. ев 33. р.) 

• Sau í l С. I. . : La nienuerie de Barbekal (FranKej r t les roues hydrauligues chez 
les anclens e t an mnyer age. in Isis. (1В4в. 225. р.) 

'" fileisbers He rmann : TechnikffeNchite der Getreidflmtlhle. München. Ifláfí. 
Deutsche Museum. Abhimdlunecn und Berichtc. (1956. 24. Jahrgang. Heft S.) 

" A n d u i P A l : ! . m. 
'• MeKjeByeíiflk. Ьояу a felvett sdrlridási tényező fa — fával lörténű aűrJriddsá-

niil adridrt gyakorla t i ér ték, з nem u vizsKált Répi eleinek Kiirlúddsi muta tó ja . Ilyen 
i^rtéket csak ml]sseres méréssel lehetett volna — u működő kal iemalmokban vé-
Rezni — amire nem volt mrtdunk 

" Dr. Taká ts .Sándor: A .Szamos szabályozása a miílt században. (M. G. Sz. 
1898. 545—576. p.) 

" Mária Terézia 1774. jtín. Я-án elrendeli „ a ([átasmalmokat azonnal s í é t kell 
hánya tn i . Ha a tulajdonos ellentkezik katonai erővel kell s z é t h o r d a n i . . . u szegény 
közséfteket e l rontot t malmaik fejében kártalaní tani kell. Az eddigi Kátasmalmok 
helyében űrhajókra ép í t e t t malmokat kell emelni ." 1777-l)en 42 malomgáta t há
nya t t ak szét. Ezu tán kihirdet ték „mind nemesi szubadsáRgal élőknek, mind pa
rasztoknak, hogy senki a .Szamost meggátolni vagy gá t r a új malmot é p í t e n i . . . ne 
merészeljen." (Dr Taká ts S.: A Szamos szabályozása a miílt százodban. M. С Sz. 
1898. 545—570. p.) 

^^ , .Ai leg-közeleblj múlt 177B-dik Esztendőben, Szent András havának 16-dik 
napján , a Bétsi Deák Hírmondó áltaJ. B2dik szám a la t t i r a t t a to l t . hogy Kfmes 
AKAD VÁl tMEGVEBEN helyeztetet t ZarándI Dominiumban, múlt Esztendőben 
négy szárnyas vizlhajőfl Malmok, F E J É R - K Ö K Ö » folyó viiiból ki folyrt TASNUK 
nevíi szakadékon épí te t tek . Mellyeknek helyes, mesterséges és hasznos vol tá t noha 
a Dunai és Tiszai Malmoknak erdeménél tellyebb magaszta l ta ; mindazonáltal 
ezeknek valuságosabh különös tulajdon ságit, és a malomi Jövedelmen Kivfil többekre 
néző hasznait , ta lán szokot t tudósí tásának rővidehbségére való nézve Is, elhafgatta. 
I t t ugran eien rész vidékeinek erről való tudósí tás nem annyira .iiükséges, a kik 
közel létekkel, már ez uj módnak, (a melly még soha ez előtt fel-nem ta lá l ta to t t ) 
helyes á l l apo t tyá t meg- I smér í ék , . . . A mi ezen Malmoknak maga szokott hasznát 
illeti я iié-liozását nézi, 24 óráknak el-rolyása alat t , annyi Posonyi Mérő búzát le
j á rha t egyik egyik, sót jó a lkalmatos Mesterember vele bányán, többekct-ia, kivált
képpen a hol valamennyire ha ta lmasabb vize vagyon: de Itt a folyő víznek tsekély-
sége (a melly nem szélesebh 3 vagy leg-töhh Я, Vi ölnél) mia t t , már a völgyhajőt-is 
el-kelletett hagyni, és kevesebb költséggel s fáradtsággal olly mesterséges gerendely-
vég-lábat t s inál ta tni . a mellynek alkalmatos vol tával , ékekkel a vizi Icereket, szinte 

fiigy a viznek mivolta u tán , és a malomhajó u tán , alább vagy fellyebb, minden 
hát г л-maradás nélkül hordozni s a lka lmazta tn i lehet. Hogyha pedig a víznek lassú
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adna miat t , vizl kereke laaanbban foroüna. vagy a gátok mia t t feitoiuit vixnknek 
ereje hátTáínii; akkoron v]ti az]trn/ait ki-en-Nstvén, a két féiá ha tó viznek erejét is 
0 viíi keréknek segitséjiére vetni з forditani iehet. Hogy e télen, n kemény Гакупак 
idf^Ján lirtaZmdra ne légyen a fagy, éA a Jég fi-np rontsa vízi kerekeit: акоп malmok 
helyben maradván, mesterfléeeei a kerekek a víz feiihe emeltet tek, és яг idfinek enge-
cielmeaaéKével, a?, n iat ta Öszve .-iilott íég meg-töret te tven, в e i-bolsáj tatván, ismét 
le-eresz tet tek, én hasznosan téipn-is örülnek. Иоду pndig tudva fégyen unnak mddoa 
fel-diiitúsa, minden részeinek meg-mogyurJí i isJ t le-rajzol i á i v a l Na Bihar-Vár
megyének érdemes Méraékelíje GASZKEK THEOFlI . t lM elünkbe ad ja . " 

" A debreeeni mesterek emiltik egyik iroll emiékfinkbcn „Krtcaon van a kaiirt, 
egy mrtnáré. sose Tagy el, akár mljen tél v a n . " (N, Bar tha Karoly: A debreceni 
йаЬасклрб céh) 

F o l y a m a t o s m u n k a m o z g á s i i g é p e k k e l m ű k ö d ő m a l m o k 

' Az lOáS-i (hamis) t ihanyi alapitöievél Örményesen ö t malmot említ (Erdélyi 
I..: 1, m. 1. 4SS. lJ.}.az 10B2-hRn kelt levél p e d l í V.-isiolyon h.lrom malomra hivat
kozik (uD. 283. р . ) . Hosontúképpen az IOR2-ben keltezet t (hamín) oklevél Pécelen 
sorol fel malmokat . Csopakon l»0.1-bul (Hazai Okmány tá r IV. 107. p.) 13вг-ЬЛ1 
Oras i tonpa takon 91 aliiicsapé malomról (Zaigmondkori Okit, 1, 2511. az.) tudunk. 
A XIV. Kz.-bői fennmaradt feljegyiésekböl inéK az energiafelvevS vizikerekekről is 
kapunk ada toka t . Említenek ezek az i rol t emlékek „aluichapo, felűlcapho, két
kerekű — curo duiibu3 rotla molendinorum in una d o m o . . . rurrent ibus seu niolan-
tibiis — (Zaigmondkori Okit . I . 944. sz.), valamint báromkerckil malmokat . i;iB2-
bfli molenUina Hármas d i é t a . . . In una domo molant ia . (Zsigmondkori Okit . I. 
2780. 3Z.) 

' Tak í ta Sándor: A dunai hajűzán a X V I . éa X V I I . ai.-bun (M. (í. Sz. 241. p.) 
' Takáta Sándor : Gabona-, liazt- és borszállítás a Dunán . M. 0 . .4z. kSiléaéhen 

hivatkozik a malom egykoril rajzára. (Közös pQ. it. Hungarlca fase. 14.454.) 
' Taká ta .Sándor. M. U. .4z. 1B02. (97. p . ) 
> Lósy S c h m l d t E d e ; A hortobágyi k íh id 1827—18ЯВ. (Különnyomat a Mjgyar 

Mérnök és Építész Egylet Közlönye J92B. évi ,1—a, sz. Rp. Kir. Ejty. Ny, 19йв.) 
• Debrecen Váro.si Lt . conscripllok 6i adúlíivetéíek l74S-han 
' „in fluvio Bekyo habét Domlnua episconus molendium et jjliquando extendis 

se ad flór q u i n q u e " Ennél a malomnál verték le 1737-Ъеп a perrt-féie parasitfei-
kelést (Erdőhegynél). Kovi ta Jríznef: i.ehetett-c az Alfüidön vizí erűmil. (Kézirat 
gyanánt . Oyufa, 1957.) 

' Magyarorsíági török kincstári defterek. (Bp, . ]ят. Vö. Reiner: Síeged törté
nete 1Й00. I I I . 479. p.) Juhász Anta l : Vízimalmok a szegedi Tiszán. (A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve 1958—1850. .Szeged, IBBO. 127. p.) 

* SzeRBdi Alt. L t . Vagyoni 0.4szelrísok Alaöváros 1724—78: FelsSváros 1740— 
78: Palánk 1724—78. Vö. Juhász A.: 1. m. (128. p.) 

" Juhás?. A.: i. m. (128. p.) 
" Kovács J á n o s : Siegedi emlékek. Szeged, 1895. 112. p . Id. még Juhász A.: 

1. m. 130, p . és Bálint Sándor : A szegedi papr ika 
" Ond falu I57e-i összeírásában: „ h a h e t u r e t molendinum. quod per modernum 

possessorem est aedificatum. qüod saitem veris tempore . rum nives diasoivontur e t 
im hrea cadunt , verl i tur , alias fere per t o tum annum s t a t . . . " (Köröa p . ü. I.t. 
Hung. Foac. 14. 364.) 

" Bonohidai uradalom urbáriumu 17íe, Bánffy I.t. Fasf. l . nr. 42, A R N K 
Akadémia a Kolozsvári Történet i Levél tárában 

" De Rados J e n ű : T a t a . (Rp„ 1984, 121. p,) Városképek, milemlékek azerk. 
Рнрр Imre 

'• Korompay György: Veszprém. (Пр., 1B57. 151. Р.) Vároaképek, műemlékek 
szerk.: Papp Imre 

" Nedham, Joaeph : Soienre and r.ivilisution in China. (Cambridge. 1954. 232. p.) 
'• Taká l s Síindor: A dunai hajrtz.áa a X V L éa X V I L százttdhan. (M. G..Sz. 2*1. p.) 
" Ezt nevezték „czejte, czöjt, c io j ta , cze tyka"-nak . Vörösmarty Mátyás deák 

Írja i e i 2 - h e n : „egy sioicoiui ember ho rmadha tá r ellen molnát fölvette és hozta 
flfelséee t ia tá tábo az elmúlt napokban és vetet t Ы czöjtit лт fű halászé helynek 
közepihe". I .ambreeht K á l m á n : A magyar malmok könyve. (Bp. . 1915.) 

" A csepeli molnárokrrtl ir ják: „moias non aiiter capax fiuam si pulus ferro 
abductus et corbia terrae 30 euruum, quorum quiiibet octo centenárium est onera-
tus . d e m l t t l t u r . . . " 

" A hácsmegyei molnárok váiu.izukban ezt Írjuk: „nisi conBuetum eatenarum 
loco appllnatum inatrumentum e querrinis crasaioribus perticia compie ium. 
íze tyka nominatum, sui per diatenaionem eederet ." (Orsz. L t . Oeeonomiea. Lud. 
D. fasc. Я.) 
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=' Juhász Antul : 1. ni. (134. p.) 
" Néprajzi Mílzéum Ethnnldíilal Ada t t á ra 2692. én £604. «к. Sólymos Ede 

Byiljtése 
" A felmíréat Dr. Vatxlia Lászlö és Mnar Márton véEezfR. A felmérési rajiok űt 

OrsnAsOj Milcmléki Fplfiityelfiaée tervti iráhan vannak 
" A rBkonstrukcIót аг OMF VIseRritdi ÉpItésvpietÖaéeé veee7.tr. Mendele Fe

renc: A rdokevei hajrtnialoni Teuhnikutörténet l Szemle 1ВвЗ. (1—2. »г. 178. р.) 
" Endrei Walter szivm közlése (Kamara i Lt . Oecon, 1785.. 1553.) 
" H t t. Dcp. corum 17ee. fasc. 94. 
" (idspár Gyula: Aiiapoeztö, csprue. lomospokrdc (Búvár , 1939. eeo . p.) 

S z a k a s z o s m u n k a m o z g á s i ' i g é p e k k e l m ü k ö d S m a l m o k 

' Geramh, V.: Ein Bpitrag l u r Oeachichte der Witikerpi. WflrtPr und sachcn X I I . 
(HeidPlberB. 1B29. 37—4в. р . Wulkniühien, Stiimpwalkfn, Hammerwalke) 

• Endrei Wal ter : Az au tomuta верек projtramvezérJéBénífc eredete. A Törté
nelmi ííiemle 1981. 1. sz. 110. p . I i lvatkoíásaai . re ld i iaue : Dic MUHchine lm Lehen 
der Vülker. (Basel, 1964. 184 és 215—210. p.) 

• „In uno malendino (luatuur roí*. quarum uno rota crlaeuni pannum p i i a n t . . . " 
' J a k a h Elek: Koiozevir (örténete Г. Okit . latin szöveg L X X V I I , sz. a la t t 
' K. Karlovszky E n d r e : Мивуигогвкад nyár éa kézműipara 1771—7t-lien. 

(M. G. .Sz. 189в. 7. р.) 
* Dr . Major Jenő szíves kdziése, ami t ezú t t a l Is hiiiúsan m^flköszOnök 
' Haász F . : A székely vunyoiö. (Etbti . X I I I . évf. 1931. 5S—в2. р.) 
» KrinfT Miklrts: Л ta ta i сяарйmesterek. (Domannvs iky emlékkönyv Bp.. 19-Í7. 

Sft9—403. p . | 
• Mint pl . az 1740 ИЛ] szírmazrt Korda javak üsszelrásiban említet t ma lomban; 

„Vagyon ezen Malom Árkának n a p nyuso t felül vairt résKin v lnyoM. kása és almu 
törű pendelyes h á z . . . az késa törőnek liárom vasas tOrőfái avaKy b o t j a i . . . az a lma 
törőnek, уадуоп két Ijottjafjty váluja, rzekcn kivüi ияуап ezen ványol íhan vajfjon 
еку olaJQtű éa sajtolű eszköz minden kéai.ületive! fKy i i t t . . . IHind ezek a denot í l t 
kíiiuS kerék erejéhez accomod Üt a t t a k , " (Korda Zsiemond összes javainak össze
írása 1740. Korda l.t. Faac. 07. nr. 36. A R N K Akadémiája kolozsvári fiÖkjunak 
Történeti Levéltára, az ada t ra H. « а д у MarRlt h ív ta fel a figyelmem, aiiiit ezút ta l 
is iiáláaan köszönök) 

"> Geramb, V,: i. m. ( 8 7 - 4 0 . p.) 
" Cornel I r imie: Plvele ai viitorile din Mareinimia Hihiulului sl dp pe vaiea 

Sebesulul. (Slblu, 19áe. 10. p.) 
" O. l . t . Neoresestrata Acta 1570/2. mola eanabea, oriUo kender kullö éa iio. 

1S77/27 molendinum maíleonarium canabum VUIEÜ kender tereOküieö 
Üzendrö IBin-hen készült urbár iumában ta lá l juk: „уакуоп kendertörö-m.író. 

nyolc lopkrtja" (kalapdcaa). A továbi>iakl)an számos ada t is méretes. (Önöd 1670. 
űaazfiírásában a .Sajön von „maion nyolc bokor köre, kendcrtörö in певу kölyöre". 
Berenca 1673. öa^zeírásábiln „malom néuy kűre. nény kása keölleö, ha t kender-
teörert benne" . A Szentpéterl malomban „ennek három vizikerekei. kettei liszttel 
foraö, az harmadik kása és kender tö rö")Orsz . l.t. Crb. el . Conseripcionén fase. 25. 
nr. 49. (Ónoil. 1689). 

" Fényes Elek emlí t i : „A malmok a J o s v a pa t akon — soli kender" Maeyar-
orszáK GeoBraphiai .SKÖtára. (Pest. 1851. IV. k. 136. p.) 

" BoBdán I s tván : A maByarorszial paplrmaimok tör ténete (1530—1900.19. p.) 
" Fi tzJűzsef : Hess András a hudal ösnyomdász. (Bp. 1982. 190. p.) 
" BoBdán I s t v á n : Az első т а в у а г papírmalmok. (Papí r ipar I I I . évf. 1959. 2. sz. 

67—73. p.) 
" BoBdán l á t v á n : A maKyarorszáBi papíripar tör ténete , (i. m. 31. p.) 
" Fényea Elek : Hazai utuzások (19í . p.) 
" Lambrecht K á l m á n : A т а в у а г malmok kűnyve 
" . ,unam acrram In valle de Cyrkvenyea ubi videlicet molendino eorum exis-

t u n t . " (FranBepán Okit. T. 234. p.) 
" J4ia-ben Kassán, ZsiBmond király Törészmeatcrérfli jeKyezték fel „aerratori-

bus aaserum l í re thsneyder" . Bártfán pedÍR az 1437-es évi számodáskönyv fel
sorolja я helyi mesterek között „Magiater JeorBlua Bra t snaydpr" nevét. Az Oklevél 
Ezötár szerint 1519-ben már „fűrés ímester" néven eml ídk . .Urbánus magiater 
fyryz. Mart inas fyryz meather." 

" Többek között lá47-bei a Garam menti erdöhen működű, 1565-hűl Beszterce
b á n y a к űr Hl léte zfl ffl részmai mokröl esikairt . (Erd . Okit. I . I I J — 1 1 5 . p,) Ezt köve
tően 1577-böl Fraknón <Erd. Okit. I . 194. p.) lOlO-ből Munkárson (Erd. Okit. I . 
327. р . ) , 1в46-Ьо1 Gyulafehérváron (Tört . Tár. 1S94. 728. p.) dolROírt malmokról 
tewnek említést okleveleink 
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" Gvlia Cseiebi tű rű t viLiisulazri rangyarorsíiiai utiizásni, lÜGO—Í6fi*. 123. p . 
Mlvfl л terület, ahol m emil tet t malmok Pihflyezkedteii, nem lintJroiJa ÍF — mis 
allatok hiányában — nem ellenőrizhető üllitása 

" 1в7В. ápr . 7-én a bányavárosokba kirendelt udvar i biznttadB n tűbáiiya-
ВгбП hivatalhoz i n t í z r t t rendeieti 'bpn kimondja: a fdrásimalmok cnsk bdnyáesaCi 
célokra hasznaiba tűit; es . . . ii^t . . . mit allRni nachdurch ;̂ u befebien . . . die 
piredműhien mit andprst, a ls alléin zu pergwerkhs not tur f t кц Gestalten. (Erd. 
Okit. I. eOO. p.) 

" Váradi Pái érsek pozíonyi háza épi téséhei 1546-ban Bécsbűi hoza to t t fűré
szeit ürüt (220 db gerendát, SOÜ deszkát, jOOO zsindelyt). Taká t s S.: Hajóépilfik 
telepítése Mauyarors iágha a XVI . , X V l l . én X V I I I . nzáiadban. M. G. Sz. 1B05. 
ей. p, — 16S7-ben Buda visezafogiaiása után a Mütyds-templom tetűieléheE síiik-
sénea anyagot i» Bécsbfll a iá l l l to t ták (uo.) 

" Takáts S.: Kajíépitflk telepit íae M-ba a XVI . , XVI I . és X V I I I . ™.-ban. <M. O. 
Sí , 1003. 08. p . Lásd még: K Ö Í Ö B pénz. Lt . ös ter te ich 16728 Гавс. 1576. má j . lO.) 

" ü o . Id т е я : Квгвв pénz. (Lt . Hungár ia fasc. 1*986. 1732. máj . 30.) 
' • M. G. Sz. IV. (365—370. p.) 
" Аг udvari kamarához királyi rendeíet tf i bekrtHfitt leirat lúval ha j to t t fűrész 

malmot ismertet : „Kine neue sagg-mühl , welche durch cin pferd kan Oetrieben 
ve rdén" . E z t л malmot КигясЬок Vencel (?) tervezte, a tflrv elveszett, csak a 
Slöveg marad t meg, (ErdéezeU Okit . I I , k. 280—261. p.> 

•• Csáky Imre kalocsai érsek éa váradi puspak belényesi udvarblrájúnak adot t 
ntasi tásában Írja 17Й0 körül : . .minden eszkOzre lígy vigyázzon, liogy éjjel и nanpal 
a fűrésí Járjon máBként ha egy het i p röba szerint deszkának szánva számadását ne 
nsseguulja, erszényével fogja pű to ln l . " (T.ambrecht K á l m á n : A rürészmalom. Er-
déaieli lapok IBIS. 112. p . Ld még E r d . Okit . I . 6 + 5 - 8 4 6 , p.) 

*' Bizonyitjn Or. Haller János dévai Jósiágkormányzájának a dobrat kerület 
krajnik részére ado t t u tas í tása 1746. nov. 26 . : „Rosbányon az uraságnak derekas 
fűrészmalma [s vagyon, melyhez 3 öles gerendákat mindenik falu sessioként á. nr. 5. 
tartozik a d m i n i s t i á l h l . . . " sd t megha tá rozo t t idűre be tieliett szolgáltatni. Az el6z6 
utaslI^áBban olvashat juk: , .ágy Intéze, hogy In Januar io , Februarlo e t eum eyitu 
mensis Mártii a competáló fflré.iztűkék az fűrésimalmoknái Ipgyenek." (uo. ld még 
Erd . Okit. I I . 34—35. p.) 

" A HNK Akadémiái .Inak Kolozsvári Levél tára Göfgényi Jdszág Inventár iuma 
1097. (Korda Lt . fasc. 5Я. No. J.) 

" Orsz. 1.1. Urh. E t . Conac. faae. I4S. Hus í t , 1885, Ld m é g T a k á t a S , : Siáiai lok, 
1007. (243, p.) 

" 1380-ban végíPt t t a n u l m á n y á t során feimértüí: a Korondi (Corund, Reg. : 
Aut . Maghiuru), Guru Rluiiii. R e g . : Wibiu és Maldareatl, R e g . : PItestI fOrésimalmo-
ka t . E i e k a korondi kivételével, még üzemeltek. 

" A felméréat Preschka A. épilész végezte 1063. okt.-ben, a rajzok oz O M F 
ada t t á r ában vannak 

" Ladnák l á t v á n : A szentgot thárdi kaszagyár . {Technikatörténeti Szemle, 1B64, 
1—2. sz. 80. p.) 

" Taká t s Sándor: A magyar malom. (Hiáiadok, 1907.143 , és 236. p.) 
' " Uo. 
" Uo. 
•' ,4zliágyi Я.—Szllády Á. : Okmány tá r a h ídoUság tör ténete , MHgyuror.4iágQn 1. 

135. p . I.cl, M. G. .Sí. IBOO, 237. p.) 
" Evlin Cselebi: Magyarorsíági utazásai. (Bp. , IB04. VI . 1249. p.) 
• ' Uo. (2*е. р.) 
" Ptkezéare: étolajnak, zsírnak: gyógyí táshoz: hushajlunak, égési seliekre, há

lyogos szemgyágyltásra; te tves ál latok kenésére (kenderolaj); vallűai a íer tar tások-
hoi : világltáara; kenésre s tb . 

" Cognat, R.—Chapot , V,: Villa de Boscoreaie Pompeji , Manuel I I , (247, p.) 
" Országos Lt . Urbárium fit Conseriptíone fasc. 21. nr. 8. Makovica 
" Kovács J á n o s : .Sieged és népe. (.Чгеией, 1901. 24S.p,) 
" AjkBrendek, Balaton fű ka jár 3 db, Balatonkenese, Balntonsiabadl . Bakony-

Hzombathely: It t Clprómaiom Is volt, ]93]-ben szedték szét. Csékut, Dóba, D u d a r : 
i t t t iprámalom ia volt. j á s d , Nemesvámos, Olaszfalu, Oazlop, ö c s , ö s i . Pnpkes i i , 
Somlávásárheiy, Te^zér. Tflskevár, Varsány, Veszprém (Völgyi utcában, 1030-Ьвп 
bontot ták le). Vajkay Aurél: Olajütök Veszprém vármegyében. <Ethn, 1B42, 
113—123, p.) 

" I lyen görgflhengerea magtöröt m u t a t be Vajkay Aurél: Rrtmai emlékek Du
nántúl néprajzában. Pécs „Majorössy I m r e Mílzeumának" !030—40-es évi Értesí
tője. (50. p.) 

" SchmÍdtTibold;OlaJkészi tés eszközei a Hunyad megyei oláhoknál, (Ér t , 1911. 
5 0 - 8 7 , p,) 

" Hasonirt szerkezeti megoldást Ismerünk egy Budapest -környéki köleehánlolrt-
maimábái , íN'épr. Ér t . 1932. 116, p,) 
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Аг almatűrűkliSx is l iasmálnok vjilyiiu tOrCkereket, pl. ил O r m í n s í g b a n . (Gunda 
Béla: EllinoRrd.phlui probléniitk az ОгтпаляйкЪап. Mngyarsáeludoinuny 1035.) 

Ilyen malmokat építenek olajboffyrtk össze zúzás ára. almatörésre a FűldkOii-
(1Ч1кег mellékén la. (BuHChan: l l lus t r ler tc Vűlkerkunde I I . 358, p.) 

Kalapál» malmokban is tűrtek syrimulFsÖt: vadkörtéböl és vadalmábúl яуй~ 
mülcsfevet és riwtel készí tet tek: ,.válu forma almatörö külyíi" használva. (Huszt . 
1в73. T a k i t a : A т я к у а г malom) 

" Fejárpatafcy azámudáskunyvek. (+60. p.) 
" I .ambrecht K á l m á n : A т а д у а г malmok könyve 
" Uo. 
'• A Román Akadémia Kolitsvári Lt . . a когкепу! vár inventár iuma 1692. (Jósika 

hith, lt.) Ugyanerről a kása tö rü r t l leST-liűl a KordáBOrgényi JriazáK Inventáriuma 
Is besiitmol. (Kordu lt. fasc. M. n r . 1.) 

" Gmelin; Relse clurcli Rusaland. (St. Pctcraburg, 1784. IV, 103. Tab. XVII.) 
" Berenca 1073 évi összelrusában 
" A malom 1вИв-Ь»п épül t , Buclum-Poeni kör.ségben (Raionul : Clmpeni Reg. 

Clui> 
" J t tk f lbe iek : Kolozsvár tör ténete I , (OVU. latin szöveg. t . X X V I I . sz.) 
" ü o . 
" Molnár Tatván: Adatok a Hargita nyuKUti [észének gyilj tesetö gazdálkodá

s ihoz . Kaiönlenyomat a Mlocellanea Ethnographi ru I . (Kolozsvár. IBÍ7.) kötetébfli 
" J a k a b Klek: i. m. (Okit. I .XVI I I . sz. I I . kflt. 321. p.) 

A l e v e g ő á r a m l á s á t h a s u n o s í t ó m a l m o k . S z é l m a l m o k , 

> Wiedemaun. I'^illiard: Zur Meclianik und TéChnik bei den Arabern. (Sitzungs-
herichte der phys . med, ,Sozietat in Erlangen-hen 1B06.) 

' Béckmann. J o h a n : Beitrune z. Gese.hir.hte der ErTIndungen (Leipzlg. 1786.) c. 
munkájában hivatkozik Pomponnius Sablnára (1106), aki római szélmalmokréi 
tesz említést. Ezzel s iemhen Vitruvius, amikor minden — korában ismert munka-
véflzéare alkalmas erét íelsorol — megemlíti ugyan a szelet, de egyetlen sxűval sem 
utal szélmalmok alkalmazására 

' Gleisbert, H r r m a n n : Techniksesuhichte der Oetreidemiihle, (München, 1856. 
Deulsches Huseum Abhandlungen und Bereichte 24 J h . 3 HcCt. 46 . p.) 

• Béckmann, Jo l iani Beltrage z. Geschichtp der Erfindungen. {Leipzig, 178в.) 
' Hah lmann : Die hori iontahlen Wasserriírier, (Chemnitz. 1810.) 
" Gleisberg, H . : I. m. 46. p . és Itf. még I .évi—Provencal; L'Eapagne musulmane 

an Xiéme siéde. Baroja, Ju l la Curo; Le mouHn it vént en Espagne, u t án : l.AO.S, 
VereleicbendB .Studien fiber Volkskundr (1832.) 

' Lambrecht K . : i. m. 
' ,4 eh mid t, W.: Herons von Alenandriu Druckwerke und Automatentheater . 

(Leipzig, 1йве.) 
' Horwitz Ober daíi Auf^ommen, dle ers te Entwicklung und dle Verbreltung 

von Windraaem, Teehnikgesehichte, (1933.) 
" Feldhaua: Dle Masfhine lm Lében der Völker, mi t Abhildung der Mühien 

és Petzold Oswuld: Kleiner Rutgeber fúr Mülter. (l.elpzig. 1813.) 
" Marton vásárhely — iCrdflháton végzett mérések szerint 2,5—8,5 m/íee szél

sebesség az év óráinak 57.4%-,át t e t t e ki, ami nuDi átlag 13,в órának felel meg 
^^ Ezek a mHgltélések t^blmylre becslés ütjdn történnek, ezért a fok és a sebea-

Bég k ö í ű t t pontos párhuzamot vonni nem lehet 
" E r e d m é n y e i é i La Cour: Die Eiektrlzltatswerken r. könyvében számol be 

(IB05.) 
" Feldhaus: Leonardo ria Vinci, der Teehniker und Erfinder. (Jena. 1922. 83. p . ) 
" A Kolüzsvári Glosaák ..zelmalom vent lmola" — ,4entzi Molnár Albert 1в04-

ben „molla pneumut ica" 
" „Szélmalmok hazánkban számosan ta lá l ta tnak , dehogy ezeket hidjük a.' leg

nyomorúságosabb aknák elég okot ad reá tökéletlen alkotmányok, méltó volna t^-
hát helyekbe a' hollandiai szélmalmokat áll í tani . Ezek mint valOsiSgOR házak шок-
dulatlanul á l lanak és tsak a' háztetó forog a felnyúló vitorlával a szél ment i re . " 

Oáti J á n o s : A molmokrűl . (Tudományos Gyűjtemény ]8S2. I . 69—75. p.) 
" Kiaszántói Pe the Ferenc a dunamelléki auperlntendent ia ü l n ö k e . . . 1762-lk 

évben .Szent Mihályon (Szolesüan) szegény, de nemes szülőktől nye r t életet; 
tanulás t hon^ kende, s Debrecenbe végezvén U^Jvatdi (Bihar m.) helyiségben iskola 
rektor lón, honnét i788-bun Hollandiába utazot t az ü t r e c h t l akadémiába . I t t 8 
évig t a r t ózkodo t t . • • Kulönósen érdemesítet te magá t a' szélmalmoknak hazánkba 
hozása körül з egy á l tala helyesi(*tt liszteló malomnak a min tá ja most Is a' keszt
helyi Georgtconban van, minek másá t 179fl-han kérte PethétJí l az orosz követ." 
{GylSrffy l i t v á n : Ért . 1828. 11Я. p , A Magyar Gazda i a 4 2 . év I I , évf. 48. számban 
a Öazdaaágl i rodalmunk Jelesel e. f.ikk nyomán) 



" !í6t а kényszer ёа praktiktia r^Jőny ГеМвтегёве niflTett a Ci^i^hnlkaJ feHöffés ^lA-
ePeíWtónek s i ándéka is kicseng ehhen л TelJettyiÍBben rögzí te t t Iflndcahotározatbúl: 
„mivel a szélmalmok felállItáBn ÍHIÜI ЯЯ életmúd ás müsterséíiheU szorgalom és tn-
liilmány le észleltetik mlndeieknál fogva a azélmalniofc a vllroa földjén leendfl fPl-
állltiisukat minden bir tokosnak sznb ad tetszése szerint me)ienf>eilhetunnk t a r t j l k . " 
(Kecskemét T. jk. l a a e . dpr. 7.) 

" Madarasey l .ds i lú: A kiskuns*Et szélmalom. (Ér t . 1903. 118. p.) 
" A késfllihl líiízmaiom helyén, az ilJvároNi vályogvetSnél 1—1. a Maköi lítfélen 

3, a kutasi iltfélen 4, aszenleBi litfélen 5, Csoniork.'Inyan 4. R^rúson, Сзокйвоп. KIs-
halom-dűlíben, Murtélyon, TÍKlás-azélen, Erzsébeten, Görbeh í t an , КорЛг.аоп 1 — 1 

" Ёгге engert következtetni az alábbi feljegyzés: „Quae neo bino índe instnr 
aliartim vertetur. лес adversis ventis impedlelur , sed quani pure ventua pro ratione 
esigentiae intereipienrigs impel le t ." 

" Lambreeht Kálmán ; A т а я у а г szélnialoin. Budapest 
" A malom lfl89-ben épf l i tés Ifl52-bcn Helmut l i ichter mérte fel 
" Hivj ík majorpanjínult. sárkeréknek, sá r rámának . Igen ta lá léan, mer t mon

dot tuk, hogy a falclemek kötésére méeztiabarce helyett s i rpépe t használnak. E z t 
a keményfa gyurdt , koszorút sárba helyezik, innen k a p t a magya r nevé t : sár-
tOKZOflI 

" Ilyen forditűszerkezet volt a Fábiánsebestyén (Csongárd in.) mellett a Nagy-
klrályaigl határszélen a Mátéffy-féie szélmalomban. A malom heIsS herenrteséseit 
az ötvenes években elbontották 

A m a l m o k egyéb t echn ika i berendezése i 

' A gondolat részletező elemzése; Endrei Waller: .A. mu.iT.akl eszme csirája c. 
cikkében. (Teehnlkatűrténeti Szemle 1963. 1—2. sí, 27-S4. p.) 

• Endrei Walter: i. m. 2Й. p. — Kex Walles; The English Windmill. {London, 
1954. 13в. p.> 

' B e i Walles: 1. m. (134. p.) 

A képek e r e d e t e : 
E k ö n y v kép- és á b r a a n y a g á n a k többsége a szerző felvételei , 
felmérései a l ap j án kés/.ült első feldolgozás. Igen é r tékes a n y a g g a l 
egésziti k i a M a g y a r Népra jz i Múzeum, az Orsi-Agos Műemlék i 
Felügyelőség, a M a g y a r T á v i r a t i I r o d a Fo to - főosz tá lya á l t a l 
rendelkezésre bocsá to t t , és a t é m a kidoigozáisát szívből t á m o g a t ó 
kollégák, b a r á t o k t ó l k a p o t t felvételek, a ro iér t há lás köszönete
m e t fejfi/em k i . 

Á b r a s z á m sze r in t ; 
Magyar Népra jz i MúzBum: 22, 32, 44, 9 1 . 108, 127, 142, 159 
Országos Műemléki Fe lügye lőség : 52, 63, 84 
Magyar Táv i r a t i I r o d a Fo to - főosz tá ly : 54, 
Dr . Bévhegy i E l e m é r : 75, 77. 78, 79, 95, 174 
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