BODROGKÖZI MALMOK
SISKA JÓZSEF

Az emberiség történetében évezredek óta fontos szerepet játszanak a malmok, amelyek se
gítségével az alapvető tápláléknak számító gabonaféléket feldolgozzák. Tanulmányomban
szülőföldem, a Bodrogköz legősibb, napjainkra nagyrészt felszámolt agráripari üzemeit
mutatom be.
A 13. századtól 1874-ig, az állami közjegyzőségek hálózatának kialakításáig a jog
szolgáltatás egyházi intézmények kezében volt. Régiónkban az 1190 körül alapított leleszi
prépostság premontrei rendű szerzetesei látták el ezt a feladatot. Gazdag okmánytárukat
a második világháború után a csehszlovák hatóságok Pozsonyba szállították. Jelenleg a
Szlovák Állami Levéltárban találhatók. Primer források helyett így kénytelen vagyok az
eddig publikált irataik témámba vágó anyagát használni. Ez azt jelenti, hogy számtalan
adat még a fel nem dolgozott oklevelekben is rejtőzhet.
II. András 1214-es birtokmegerősítő okmányában a rend tulajdonában lévő három
bodrogközi malomról esik szó.1 A tatárjárás után, 1245-ben Véke falu közelében, a Tice
folyón működő malomról írnak a határjáró szerzetesek.2 1413-ban Rozgonyi Simon or
szágbíró arra kéri a leleszieket, hogy Abaházy Miklóst zálog címén iktassák be Sárkány
és Leányvár falvak egyes jobbágy telkeinek, a malmoknak, a Szabolcs, Zemplén megyék
és a távolabbi országrészek közötti tranzitforgalmat lebonyolító tiszai révnek birtokába.3
1415-ben Zsigmond király utasítja a hiteles hely embereit, vizsgálják ki a bolyi illetőségű
Cheby család panaszát. Szerintük a zétényi Makók a közelmúltban vízimalmot építettek
a Ticén, olyan technikai megoldással, amely jelentősen csökkentette az ő üzemüket hajtó
víz mennyiségét, ezzel együtt a kapacitását. A kiesett malomvámból már tetemes káruk
keletkezett. Kérik az eredeti állapot visszaállítását és elmaradt jövedelmük megtérítését.4
1416-ban aztán Makóék azzal vádolják Chebyéket, hogy a malmukba vezető szekérút
olyan pontján ástak keresztbe széles, mély árkot, hogy csak nagy kerülővel, idővesz
teséggel lehet elvinni az örölnivalót, így okozva nekik jövedelemkiesést.5 1423-ban, a
Makó szülők halála után gyerekeik felosztják örökségüket, amelyben két, ökörrel hajtott
szárazmalom maradt rájuk: az egyik Szentesen, a másik Vekén.6
Az 1549-től megőrzött gabonadézsma jegyzékeken rendre feltűnik Battyán és
Szerdahely nagy kapacitású malma.7 Lelesz 1587-es urbáriumában írnak a két kőre járó
vízimalomról, amely a Zemplén és Ung megye közötti forgalmat bonyolító, fából ácsolt
Latorca híd közelében van.8 Paczot Ferenc, zempléni alispánnak egy 1589-es adat szerint
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1. kép. A zemplénagárdi vízimalom az 1792-es határtérképen (ZL.)
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2. kép. A bodrogszerdahelyi vízimalom 1794-es tervrajza (ZL.)
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3. kép. A kisrozvágyi gőzmalom az 1875-ös katonai térképen

a Latorca eszenykei szakaszán van négykerekű malma, ahová a környékbeli községekből
hordják a kenyérgabonát.9
A korabeli szokásjog szerint a malmok szombati vámja a helyi egyházat illette.
Miskolci Csulyak István, zempléni református esperes 1629-es látogatásáról készült jegy
zőkönyvében említi meg, hogy Battyán földesura, Tarkányi István rendszertelenül adja a
gyülekezetnek ezt a járandóságot.10 Utódja 1652-ben elismerően szól a Kenézlőt birtokló
Bay családról, mert dicséretes folyamatossággal szolgáltatja úgy a malom, mint a tiszai
révsabbatáléját."
A Bodrogköz 20 falujában számos jobbágytelekkel rendelkező 'Sennyeyek és
Thököly Imre kuruc fejedelem 1684-es osztozkodásában a nagytárkányi és a cigándi
malmokat említik. Az okmány érdekessége a kassai prefektúra utasítása a nagytárkányi
9 'Sennyey család levéltárának mutatója. 1819. 188. P. 599. MOL.
10 Prothocollum Venerabilus Tractus Zempleniensis. Sárospataki Református Kollégium Levéltára
(SRKL).
11 DiemsD., 2001. 345,372.
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udvarbíró számára, amely felöleli a majorsági gazdálkodás működésrendjének egész te
rületét. A témánkba vágó sorokat érdemes idézni: „...Az malmoknál, mikor felmérnek,
legyen az mindig két vagy három hites ember előtt. Hasonlóképpen a molnárok is le
gyenek mindig hitesek. Azok is tartsanak rovást, mire mindenkoron felmessék, mikor
mennyi mérődik. Az malmokat s gátjait penig jó egészségben conserválja, jó kövekrül
gondoskodjon. Szükségükre való fát hozasson. A molnárok sok haszontalan cselédet köz
kenyéren ne tartsanak. Sőt szorgoson vigyázzon utánuk Provizor Urunk és ha lopásban,
csalárdságban érné üköt, büntesse meg. Mulasztásukat penig rátziójában vegye fel... Az
molnárokat az Praefektus híre nélkül el ne bocsátsa, helyüket másokkal ne töltse be. Ha
káros tisztek lesznek, előbb jelentse..."12
'Sennyeyék 1700-as, 1714-es osztályában a tarkányi száraz-, a cigándi vízi- és az
agárdi háromkövü malomról van feljegyzés.13 1736-ban 'Sennyey László pácini, 1770ben Szakács György nagyrozvágyi örlőüzeméről szerezhetünk tudomást korabeli perira
tokból.14 Mária Terézia rendeletére felvett urbáriumi kérdőívek 1772-ben Agárd, Bély,
Battyán, Cigánd, Kenézlő, Láca, Lelesz, Nagytárkány, Zalkod és Zétény malmainak léte
zését tanúsítják.15 Agárdról származik a Bodrogköz ma ismert legkorábbi kéziratos, 1792ben készült határtérképe, amelyen malom látható. Az 1700-ban szereplő háromkövü már
csak földrajzi névként létezik. A működő gabonaőrlő a Tiszából kivezető Maloméven áll,
felette a folyamatos vízellátást biztosító víztározó, a Morotva.]6 Hasonló rendszert mu
tatnak a későbbi katonai és határszelvények a Tisza folyó mentén: Ricsén, Cigándon és
Kenézlön.17
Egy 1794-es periratban találtam rá Szerdahely Bodrogon álló vízimalmának terv
rajzára. A túlparti Ladmóc lakói emeltek panaszt ellene, kérvén áthelyezését. Indokuk
az volt, hogy a gátja által felduzzasztott víz már akkor elönti közeli szántóikat, amikor a
Bodrog más részén még híre-hamva sincs áradásnak.18
Szirmay Antal, Zemplén megye első történetírója 1803-ban Battyán, Lelesz,
Szolnocska, Zétény, Eszenyke vízimalmairól emlékezik meg.19 A református egyház
1806-os összeírásában találkoztam Őrös szárazmalmának létezését bizonyító feljegyzés
sel, az eklézsia fundusának közvetlen szomszédjaként.20 Ezeket a létesítményeket álta
lában a falvak végén állították fel, hogy megfelelő távolságban legyenek tűzvédelmi és
forgalmi szempontból is a lakóházaktól. Ezt erősíti az I. Katonai Felvétel 1784-es térké
pén látható zalkodi malom jelölése is.21
A Zempléni Levéltárban őrzött malomösszeírások közül az 1809-es a legátfo
góbb. A dokumentum szerint Agárdon 3, Bélyben 2, Cigándon 2, Csernyőben 7, Csékén
2, Dámócon 1, Helmecen 2, Kaponyán 1, Karádon 2, Kisgéresen 1, Kistárkányban 1,
12 Urbaria et Conscriptiones. F. 60. 5., Fasc. 115. No. 13. MOL.
13 A 'Sennyey család polgári peres iratai LOc. 45., No. 167. Zempléni Levéltár (ZL). Sátoraljaújhely.
14 A 'Sennyey család iratai, Loc. 48. No. 311. ZL.
15 Loc. 95. No. 17, 31, 52., Loc. 98. No. 263, 269., Loc. 100. No. 448. etc. ZL.
16 Agárd kéziratos térképe, U. 161. ZL.
17 II. Országos Katonai Felmérés 1772-1884., 4667, 4648,4768. sz. szelvények. Hadtörténeti Intézet
Térképtára (HIT).
18 Polgári peres iratok Loc. 55. No. 12. ZL.
19 Szirmay A., 1803. ZVHI
20 Az alsózempléni református egyházkerület ingó és ingatlan vagyonainak összeírása. 1806.1—II. kö
tet. SRKL.
21 I. Országos Katonai Felmérés. 1784. Colonne. XXIV. Sectio. 13. Hadtörténeti Térképtár. Nemesné
Ipoly M, 1982.
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Kisúj lakon 1, Lácán 1, Leányváron 2, Leleszen 2, Nagygéresen 3, Nagykövesden 1, Nagytárkányban 1, Őrösben 1, Pácinban 1, Perbenyikben 1, Radon 1, Ricsén 1, Szentesen 2,
Szerdahelyen 2, Szinyéren 1, Szolnocskán 1, Szomotoron 1, Vekén 1, Zétényben 1 szá
razmalom. Battyánban, Leleszen, Szolnocskán, Zétényben, Eszenykén l-l vízimalom
üzemel. A közigazgatásilag Szabolcs megyéhez tartozó Kenézlőn 1 száraz- és 1 hat kőre
járó vízi-, Zalkodon pedig a már említett 1 szárazmalom van.22 Az akkor 53 helységből
álló kistájon jóval az átfogó ármentesítés előtt 51 a kisebb-nagyobb kapacitású őrlőalkal
matosság száma, amelyeket a természet erőinek és igavonó állatoknak a segítségével mű
ködtettek. A vízimalmokat számtalanszor támadták, nem minden ok nélkül azzal, hogy
duzzasztógátjaikkal növelik az áradásokat. Felszámolásuk azonban csak a gőzgépek fel
találása és elterjedése után kezdődhetett meg. A Bodrogköz első gőzmalmai az 1875-ös,
III. Katonai felvétel térképlapjain tűnnek fel Bácska, Királyhelmec és Kisrozvágy külte
rületén, majd fokozatosan hódítottak teret.23 Nagyobb őrlőkapacitásuk révén, feleslegessé
váltak a szárazmalmok is. Sorra szűntek meg. A kéregöntésű hengerszék, a síkszita fel
fedezése az őrléstechnikát forradalmasította. Az őrlőművek meghajtásában a gőz mellé
társult a szívógáz, az olaj, végül a villamos áram. A huszadik század első harmadában
aztán bekövetkezett a teljes váltás. Az 1930-as évektől kezdve alakult ki az a malomháló
zat, amely a mezőgazdaság 1960-as kollektivizálásáig biztosította a vidék lakosságának
lisztellátását. A megnövekedett kapacitás azonban nemcsak vám-, hanem kereskedelmi
célú termelést is lehetővé tett. A lisztfölösleget a hegyvidéki járásokban és Galíciában ér
tékesítették. A trianoni békeszerződés után Csehszlovákia, Románia, Lengyelország vált
a bodrogközi őrlemények felvevőpiacává.
A Felvidék visszacsatolásakor 14 bodrogközi településen működött malom:
Bácskán, Bélyben, Bodroghalomban, Bodrogszerdahelyen, Bolyban, Cigándon, Dámócon,
Karcsán, Kenézlőn, Királyhelmecen, Kisgéresben, Ricsén, Szomotoron, Tiszakarádon.24
Az üzemek egy része földesúri tulajdonban maradt, amelyeket bérlök működtettek. Volt
néhány magánvállalkozásban épült új malom, de részvénytársasági is. A második világ
háború után az államosítás következett. Magyarországon a községi tanácsok kapták meg
a kezelési jogot, akárcsak a Csehszlovákiához visszakerült területeken. A mezőgazda
ság kollektivizálása után a kisebb kapacitású üzemeket bezárták. Néhány nagyobbat a
Terményforgalmi és Malomipari Vállalat vett át. Egy ideig őröltek még benne, majd ta
karmánygyártó keverőmalmokká alakították át.25 Egzisztálásuknak a kapitalizmus 1990-es
visszatérése vetett véget.
Levéltári és recens források alapján próbálkoztam az 1949-es államosítás előtti ga
bona-feldolgozók adatait azonos szempontok alapján összegyűjteni. Az eredmény meg
lehetősen felemás, de mégis közreadom.26

22 Vegyes Közgyűlési iratok. Szolgabírói jelentések. 42. sz. csomó, ZL.
23 III. Országos Katonai Felmérés. 1875. HIT.
24 Csíkvári A., (szerk.) 1840. 65.
25 Ballá Andor: A malomipar története. Kézirat. Miskolc, 1974. A PROFORG Gabonaipari Rt. irattára
(BMT).
26 Az összeállításnál felhasznált források: ZVSZ, BMT, Ladányi M, (szerk.) 1933. A recens ada
tok közlői: Bacsó Pál, Benkő László, Czető Ferenc, Dakos János, Deák István, Fehér József, Gecse Ferenc,
Horváth Tibor, Hunyadi Tibor, Ivanega Iván, Kopasz László, Németh Károly, Perencsényi Mihály, Rajna
István, Ujjobbágy József, Ungvári József, Vécsi István. Szilágyi G. Gábor: Az alapító (Zukor Adolf birodalma).
Magyarország című hetilap 1989/1. sz. 26.
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Bácska
Az 1875-ös, III. Katonai Felvétel térképén látható a falu déli végétől kicsit elkülö
nülten a gőzmalom, amelynek keletkezési körülményeiről eddig semmit sem tudunk. A
következő adat szerint a faluban Klein Zádor alapított 1903-ban négy állandó alkalmazot
tat foglalkoztató őrlőüzemet, amelynek épületét már elbontották.
Bély
A 'Sennyey kastélyt övező park mellett, a Nagytárkányba vezető úton van az egy
kori malom épülete. Némileg átalakítva, a berendezését eltávolítva a Trója Tésztakészítő
Üzemnek ad helyet. Az 1930-^10-es években Szimko András volt a főmolnára.
Bodroghalom
A Bodrogközből a Hegyaljára vezető országút sárospataki és sátoraljaújhelyi el
ágazásának közelében épült fel. Köréje kisebb tanya létesült. Vásárhelyi Nagy Sándor
1891-ben alapította a gőzzel hajtott üzemet. 1912-ben modernizálta az őrlőmüvét. 1921ben tüz pusztította el. 1932-ben sikerült teljesen újjáépíteni. A 12 embert foglalkoztató
malmot fiai segítségével működtette. A hajtóerő: szívógáz. A napi kapacitás: 120 mázsa.
Az 1949-es államosításkor a Malomipari Központ kezelésébe került. 1955-ben a községi
tanács vette át az üzemeltetését. 1962-ben számolták fel. Az épületeit még a Bodrogközi
Állami Gazdaság évtizedekig hasznosította. Az 1990-es években bontották el.
Bodrogszerdahely
Az írott források két malomról tudósítanak a 20. század első felében. Vörös Jenő
gőzmalma 1905-ben kezdte termelését. A tulajdonos Németországban és Kassán szerezte
szakismeretét. Az 1940-es években ő volt a Zemplén Vármegyei Molnárszövetség titkára.
Az Agrária Műmalom 1889-ben épült. Többször korszerűsítették. Az 1930^0 kö
zötti időszakban Tóth József és Kovács Árpád tulajdonában volt az automatikus, 21 jára
tos, napi 350 mázsa teljesítményű üzem. A 34 embert foglalkoztató malom termékeinek
kilencven százalékát Kárpátalján értékesítette.
A Bodrogközben egyedi jelenségként az Állami Gazdaság utódja, az AGROREAL
cég 1993-1994 között új malmot létesített. A csehországi Pardubice élelmiszeripari gépe
ket előállító üzeme, a PROKOP emberei szerelték össze a napi 360 mázsás és 15 ember
nek munkát adó létesítményt. Zsákos, 50 kg-os és 1 kg-os, zacskós kiszerelésben hozzák
forgalomba terméküket, elsősorban Szlovákiában. Magyarországon és Ukrajnában a
Fogyasztási Értékesítő Szövetkezetekkel kötöttek több ízben sikeres üzletet.
Boly
A falu keleti szélén két malomépület állt, amelyekről adatokat felkutatni nem si
került. 1998-ban még a berendezések benne voltak, amelyet a kassai Poledniak Gépgyár
készített. Ránézésre a ricsei malom hasonmása, nemcsak külső-belső képében, hanem a
kapacitásában is. A hozzá kapcsolódó olajütőben szintén épen álltak a gépek. Ezt a tevé
kenységet az 1990-es évek első felében fejezték be, feldolgozandó alapanyag hiányában.
Cigánd
1907 és 1908 között épült a malom. A részvénytársasági formában működő szívó
gázmotoros, hét járatos, 200 mázsás napi teljesítményű üzem tulajdonjogát az 1930-as
évek elején Heisler Sándor szerezte meg. Üzemvezetője: Heisler Imre. Gépésze: Géresi
István. Segéd: Tóth Cs. Károly. Könyvelő: Madarász József. Rajtuk kívül hat állandó mun
kást alkalmaztak. A második világháború alatt gőzhajtásra tértek át, így napi 180 mázsá
ra csökkent a kapacitásuk. A mezőgazdaság kollektivizálása után fejezte be működését.
Épületét 2006-ban a PROFORG Malomipari Rt. hasznosítja, kenyérgabona tárolására.
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4. kép. A bolyi malom olajütőjének belső képe 1999-ben (Siska J.felv.)

5. kép. A cigándi szárazmalom, 1902. (Képeslap a Zempléni Múzeum gyűjteményéből)

Dámóc
A falu első gőzmalmát a 19. század utolsó harmadában építette a Perlstein csa
lád. A korabeli település keleti végében, a Kisvárda-Királyhelmec közötti főút melletti
Bikaréten lévő üzemet a csehek megszállása alatt, 1919 májusában gyújtották fel. Helyette
ugyanazon útnak egy távolabbi pontján, a Mulass-tanyán épített szívógázas meghajtású,
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6. kép. A dámóci malom
újraszentelése 1945-ben.
(Horváth T.felv.)

napi 140 mázsás kapacitású, olajütővel kombinált malmot gróf Mailáth József 1924-ben.
Az 1930-as évektől Horváth József, a Poledniák Gépgyár egykori üzemszerelője és beőrlő molnára üzemeltette. Kisgéresről települt át, a környékbeli malomtulajdonosok nagy
bánatára. Minőségi őrleményeivel rövid idő alatt sok kuncsaftot, a tulajdonosnak jó be
vételt szerzett. A háború után is maradhatott az üzem élén. Az olajütőt ekkor szerelték le
és a szabolcsi Anarcs községben használták tovább, mert onnan a nagyobb kapacitású
berendezést az oroszok vitték el. Az 1950-es években már Diesel-motorral hajtották az
őrlőművet. Államosítás után a megyei, majd a községi tanács volt a gazdája. 1962-ben
leállították. A berendezését elvitték. Az épület téglái az önkormányzati hivatal és a rava
talozó falaiban szolgálják tovább a helyi lakosságot.
Karcsa
A faluhoz tartozó Becsked-tanyán a tulajdonos, 'Sennyey Pál bélyi gróf épített
gőzmalmot 1900-ban. A második világháborút követően vitték el berendezését, majd
az épületet is széthordták. Az 1950-es államosítási listán ezért nem szerepel. A mellette
1903-ban emelt Futura Rt. gabonaraktárának tárháza még ma is áll.
Kenézlő
A falu északi részén álló egykori malomból már csak a tisztviselői lakás maradt
fenn, amelyet a helyi Mezőgazdasági Rt. hasznosít. A recens adatok szerint az 1900-as
évek elején épült, gőz meghajtással. Ezt szívógázzal váltották fel. Kis teljesítményű volt,
mindössze napi 50 mázsa volt a kapacitása. Valószínűen ezzel függ össze az 1950-es
államosítást követően azonnali leállítása.
Királyhelmec
A mezőváros déli csücskén, a Köszörű-dombon láthatjuk az 1875-ös katonai térké
pen gőzmalom rajzát. 1960-ban zárták be és a szomszédos kenyérgyár raktárnak használ
ta az átalakított épületét.
Kisgéres
A település északi végén, a Királyhelmecre vezető út mellett működött a szívógázas, az 1900-as évek elején épült kis üzem. Horváth József vezette az 1930-as évek
közepéig. Az üresen hagyott malomházat az ezredforduló után bontották el.
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7. kép. A ricsei hengermalom 1930-as képeslapon (Zempléni Múzeum gyűjteménye)

8. kép. A ricsei malom
épülete 1998-ban
(Siska J. felv.)

Ricse
A község északi felében, a temető után az 1880-as években épült fel a gőzmalom,
amelyet Zucker Ignác vásárolt meg 1890-ben. Az 1930-as években korszerűsítette. A
szívógázas motorral üzemelő gabona-feldolgozó napi teljesítménye akkor 300 mázsa. A
háború alatt megsérült a berendezése. Újraszerelve teljesítménye napi 190 mázsára esett
vissza. Ekkor már Diesel-motorral hajtották, amelyet 1965-ben árammal működővel vál
tottak fel. 240 mázsára nőtt kapacitása. 1979-ben megszűnt a lisztőrlés. Állati takarmányt
gyártó keverővé alakították át. 1990-ben végleg bezárt. 2006-ban csak a falai állnak,
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tetőzete nincs, sem berendezése. A Zucker család tagjaként látta itt meg a napvilágot
Zukor Adolf, ki egészen más pályán szerzett magának hírnevet. Az 1873-ban született
filmcézár 17 évesen vándorolt ki az USA-ba, ahol sok nélkülözéssel, majd nagy szeren
csével megalapíthatta a PARAMOUNT filmgyártó, forgalmazó cégét, amelynek 103 éves
korában bekövetkezett haláláig volt vezére.
Szomotor
1900-ban építették az olajütővel kombinált malmot a falu keleti oldalán. 1926-ban
vásárolta meg Weisz Mór. A szívógázas motorral hajtott üzem napi kapacitása mindössze
80 mázsa volt, hét alkalmazottat foglalkoztatott. Az 1990-es években egy vállalkozó
zöldségkonzerv-gyártó kisüzem létesítését tervezte az azóta üresen álló épületben, de
nem lett belőle semmi.

9. kép. A szomotori malom 1997-ben (Siska J. felv.)

Tisz akaród
A falu északi peremén, az 1900-as évek elején létesített 250 mázsás teljesítményű
malmot, Kramer József birtokolta az államosításig. A második világháborúban találatot
kapott és leégett. 1950-ben szerelték át, kapacitását 90 mázsára csökkentve. Benzines
meghajtással indult, az addigi szívógázas helyett. 1955-ben megkapta a megyei, aztán a
helyi tanács, majd a tsz megszerzése után keverőüzemmé alakították. Épülete 2006-ban
is áll, de termelés nincs benne.
Az meghajtás és őrlés technikai fejlődése
Az ember a gabonaféléket először zúzás nélkül, nyersen vagy megpörkölve fo
gyasztotta. Később fedezte fel, hogy összetörve sokféle ételt lehet belőle készíteni. Egyes
természeti népeknél még a múlt században is használt módszerrel, különféle nagymé
retű mozsarakban vagy teknőben két kő között aprították a kenyérgabonát. Ettől ter
melékenyebb eszközök a kézimalmok. Az őrlőkövek közötti távolság szabályozásával
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10. kép. Taposómalom szerkezete (Magyar Néprajz 213.)

lehet a szemnagyságot, a zúzalék minő
ségét befolyásolni. Ezt az eszközt a 20.
század közepéig még sok helyen hasz
nálták állati takarmányok készítéséhez.
A Bodrogközben daráló volt a neve. A
fémből gyártott kézi, majd elektromos
változatai szorították ki. Nem terjedt el
általánosan a darálónak lábbal hajtott esz
köze, de minden községben akadt belőle
néhány példány.
Az emberi és állati erővel hajtott,
összefoglalóan szárazmalomnak hívott
létesítmények egyik változata a taposóma
lom. Jellegzetessége a ferdén álló, deszká
ból ácsolt, rovátkolt, nagyméretű korong.
Ezen gyalogol a fölötte lévő keresztgeren
dához kötött ló, szamár, ökör. így hozza
mozgásba az őrlést végző köveket. Az
állatokkal működtetett másik konstruk
ciónál úgy tartja forgásban az igavonó a
kereket, mintha szekeret húzna maga után,
egy nagy sugarú kör mentén. A neve álta
lánosan járgányos malom. Mindkét típus
nál két részből állt az építmény. A tágabb

11. kép. Kézimalom. Tiszakarád, 1926.
(Ebner S. felv., Néprajzi Múzeum Fotótára)
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12. kép. Szárazmalom
alaprajza (Magyar
Néprajzi Lexikon III. 511)

volt a formájáról elnevezett sátor, amelyben a vastag cölöpben, a bálványban rögzített
forgatókerék fogas áttételekkel hozza mozgásba a malomházban elhelyezett őrlőművet.
A malomházat több helyiségre rekesztették. Ezekben tárolták a vámgabonát, tartalék ma
lomköveket, szerszámokat. Sok helyen ebben az épületben kapott helyet a daráló és az
olajütő.
A vízikerék feltalálásával a természet őserejét fogta szolgálatába az ember. Ennek
két típusa alakult ki: az alul- és felülcsapós változat. A gyorsabb mozgású vizet szállító
Latorcán és Bodrogon a forgótengelyen tüskeszerüen elhelyezkedő lapátokat tolta körbe
a fürge folyó. A Tiszából kivezetett malomereken, a duzzasztómüvekből vályúkon átjut
tatták a két oldalán zárttá deszkázott kerekekre a hajtóvizet. Egy 1881 -ben keltezett forrás
arról számol be, hogy Kistárkányban egy működő szélmalom van.27 Az Alföldön ennek
az őrlőmünek a bakos verziója nem, inkább a tornyosnak hívott formája volt az általános.
Míg az elsőnél az egész malmot lehetett a szél irányába fordítani, az utóbbinál a vitorlákat
tartó tetőszerkezetet.
A malomépületek és a berendezések a 19. század első feléig fából készültek, ame
lyet a famunkákhoz is kiválóan értő molnár vezetésével készítettek el. Vasat nagyon ke
veset használtak, mert csapolással és nem szegeléssel rögzítették egymáshoz a szerkezeti
elemeket. A malomköveket századokon át Sárospatakról szerezték be. Az itteni kőbányá
ban hasogatott, faragott alkatrészek szerkezeti összetételük révén önélesítők voltak. Nem
kellett rovátkázni újra használat közben, így nem okoztak teljesítménycsökkenést.
A gőzmalmok fokozatos elterjedése után már a szárazmalmoknál is felváltotta a fát
a falazatnál a tégla. A héjazatnál a nádat és a zsindelyt a cserép. Ez természetes folyamat
nak számított, mert kevésbé volt tűzveszélyes.

27 Nagy Gyula levéltári tiszt hagyatéka. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár. Fol. Hung. II.
1932.
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13. kép. A kistárkányi szárazmalom, 1910. (Petrik B. felv.)
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14. kép. Középmalom terve 1915-ből (Révai Nagy Lexikona XIII. képmelléklet)

Az egyszerűbb berendezésű malmok sima őrlést végeztek. A kis hézagúra beállí
tott őrlőkövek egyféle szemcsenagyságot produkáltak. A kezdeti időkben szita sem volt,
így házilag tudták csak szétválasztani a héjrészt, a korpát a béltől, azaz a dercétől. A 14.
századtól kezdve terjedt el az őrlőműveket hajtóenergiával működtetett, több, különféle
sűrűségű szitával ellátott osztályozó. Ezek segítségével már a malomban leválaszthatták
a korpát és eltérő szemcsenagyságú lisztet is előállíthattak.
A több kopárral őrlő vízimalmoknál tértek át a pitlés vagy félmagas zúzásra.
Lényege, hogy az alapanyagot többször felöntik az egymás után sorba helyezett, egyre
kisebb hézagúra állított kövekre és így kapják a kívánt minőséget. A legfinomabb liszt
előállítása tehát meglehetősen időigényes munkafolyamat eredménye ezzel a technikával.
A kéregöntésű acél hengerszékek feltalálása tette lehetővé a magasőrlést és emel
te a magyar malmokat a világ élelmiszeralapanyag-előállító iparának az élvonalába.
A gondosan megtisztított kenyérgabonát maximum kilenc hengerpáron lehetett átfuttatni.
A gőzzel működtetett hajtóművek tudtak ehhez megfelelő energiát biztosítani. Az őrlőkapacitást a gázzal, olajjal, benzinnel, elektromos árammal fokozták az új célmotorok
felfedezése után.
A bárhol felállítható szárazmalmok egy nap alatt maximum öt mázsa terményt tud
tak feldolgozni. A vízimalmok ennek dupláját. A szélmalom kedvező légáramlás esetén
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szintén tíz mázsát őrölt. A hengerszékes gőzmalmok a tízszeresét is, attól függően, hány
járatosak voltak.
A malomjog változása
A korai feudalizmustól kezdve malom létesítésének engedélyezése az uralkodó ha
táskörébe tartozott, a révek, kocsmák, mészárszékek használatához hasonlóan a regálék,
azaz a királyi haszonvételek sorába. A király hűbéreseire ruházta át ezt a jogot. Ezek
kiváltságos, nemes emberek voltak, akik az uralkodót segítő tettükért kapták elsősorban.
Magánszemélyeken kívül kisebb számban közösségek: rendházak, apátságok, püspöksé
gek, egyházközségek, várak, városok, falvak, egyletek is kaptak a hosszú századok során
malomépítési engedélyt. Az 1848-as polgári forradalom érintetlenül hagyta a megkövese
dett kiváltságot. A gőzmeghajtás hozta el a változást. Az 1880. évi XXIV. törvénycikk ki
emelte az újonnan épülő gőzmalmokat a regálék sorából. A 20. század fordulójától kezdve
már bárki korlátozás nélkül építhetett malmot, aki megfelelő tőkével rendelkezett.
A bodrogközi malmok egy jelentős részét azonban még a nagybirtokosok tartották
a kezükben és bérlőkkel üzemeltették. Az 1890-es évektől szorultak ki fokozatosan, a
korszerűsítéshez szükséges pénz hiányában.
A malmok jövedelme és a molnárok
Az őrlés folyamatos bevételt biztosított a malom tulajdonosa számára. Nem vélet
lenül volt tehát működtetésének joga a király kezében. A korai feudalizmus időszakában
a molnár szolgaiparosnak számított, aki a malom felépítéséért és üzemeltetéséért cserébe
családja eltartásához elegendő természetbeni juttatást kapott. A malomvám az őrölni való
gabona tizedrésze.
1514 után a molnár már szabadmenetelü jobbágynak számított, akivel a malom tu
lajdonosa egyéves próbaidőre kötött munkaszerződést. Ha semmi hiba nem volt munká
jában, akkor kötöttek vele megállapodást hosszabb időszakra. A malomvám harmada járt
alapjuttatásként neki. Ingyen lakhatott a malom közeli molnárházban. A különböző nagy
ságú molnárkertet ingyen használhatta. Tarthatott meghatározott számú tehenet, sertést,
aprójószágot. Ingyenes kenderföldet, ruhapénzt és vetőmagot kapott. Ha kásahántoló és
olajütő is volt a malomhoz ragasztva, az ottani vám ötödét vehette el. Ha a feldolgozó na
gyobb kapacitású volt, akkor a tulajdonossal közös kontón tarthatott segédszemélyzetet.
A gőzmalom eleve több alkalmazottat igényelt, de a járandóságukat a nagyobb be
vételből már kigazdálkodhatta a tulajdonos. A falusi lakosság körében népszerű elfoglalt
ságnak számított a malomban dolgozni, bármilyen munkakörben.
A molnárokat a népi hiedelem a révészekkel, pásztorokkal, kocsisokkal együtt
tudós embereknek tartotta. Nemcsak ácsmesteri és őrlési szakértelmük miatt becsülték
őket. Kicsit ördöngösöknek is számítottak, akik a gabonatárlóikból síp vagy furulya segít
ségével tudják elcsalogatni a rágcsálókat és a konkurens malmok felé irányítani.28

28 Balassa /., 1973. 87-93. A malomtechnikához és malomjoghoz kapcsolódó forrásokat az irodalom
jegyzékben adom meg.
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A malmok szerepe a közösségi életben
A kenyér alapanyagának előállítása miatt a malmok minden család életében szere
pet játszottak. A gőzüzemek felépítéséig sok időt kellett eltölteni, várakozni, mire sorra
kerültek és megkapták a lisztet. Már a termény kiszedése a tárolókból és zsákba rakása
külön szertartásnak számított, amelyben a családfő és a nagyobb fiúgyermekek vettek
részt. Ők vitték el szekéren a malomba. A nagyobb vonzáskörrel bíró üzemekben sok
szor álló napot kellett eltölteni, amíg sorra kerültek. Az itteni várakozás közben cseréltek
tapasztalatot egymással a gazdák. Megismerkedtek új termesztési eljárásokkal, vetőma
gokkal és a világ dolgaival. Babonás történetekkel és hiedelemmondákkal szórakoztatták
egymást. A kora reggel érkezők és az éjszakába maradók egy kis gólyatejjel, papramorgóval frissítették magukat és bizonyos mennyiség után dalra fakadtak. A gyerekek számá
ra a gőzmalmok megindulása után is szórakoztató volt a malom látogatás. Hancúrozhattak
a raktárakban. Pörkölt napraforgómagot és préselt olajpogácsát ehettek az olajütőben.
A molnárok felügyelete mellett megcsodálhatták az őrlést végző berendezést és jó idő
esetén lemoshatták magukról a port és lisztet a gőzgép hűtővizét tároló medencében, de
még úszni is megtanulhattak a korosabbaktól.
A hajdani malmok és olajütők fontos tájékozódási pontok voltak az egyes tele
püléseken. Nem véletlen, hogy emléküket földrajzi névként megőrizte a kollektív gaz
dálkodás megszervezéséig minden közösség. Alsóberecki: Malomtanya, Bácska: Malom
melletti, Battyán: Malom út, Bély: Malom, Malom utca, Bodroghalom: Malomtanya,
Dobosérháti malom, Bodrogszentmária: Malom út, Bodrogszerdahely: Malom, Malom
dűlő, Malomhomok, Malom utca, Boly: Új malom, Régi malom, Malom szög, Malom
homoka, Cigánd: Malom ér, Malom utca, Dámóc: Bikaréti malom, Mulassi malom,
Olajütő sor, Kenézlő: Malom ér, Malomköz, Királyhelmec: Köszörűdombi malom,
Forráskúti malom, Kisrozvágy: Malomér homoka, Gőzmalom, Kistárkány: Szélmalom
domb, Szárazmalom, Láca: Malomvég, Lelesz: Malomház, Malomkert, Malomszög,
Nagyrozvágy: Malomkert, Pacin: Malomszer, Malomdomb, Perbenyik: Weisz malom,
Pólyán: Malomsor, Malomgödör, Kismalom, Récsén: Malomér, Malomér köze, Cukker
malom, Sárospatak bodrogközi határában: Malomér kétág, Szolnocskán: Kismalom
gödri, Nagymalom gödri, Szomotor: Malom, Tiszakarád: Keverő, Malom, Malomér
fark, Malomér alatti, Molnár homoka, Véke: Szárazmalom, Zemplénagárd: Malomér,
Háromkőmalom szuglya, Gazis malom ere, Zétény: Malomgaz, Pusztamalom gödri.19
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MILLS IN THE BODROGKÖZ REGION
Bread wheat has been grown for centuries in the micro-region lying in north-eastern Hungary
and the south-eastern corner of Slovakia. Written sources mention the mills where the wheat was
ground from 1214 on. The documents have survived in the archives of the Premonstratensian
priory in Lelesz, the region's locus credibilis. The documents are currently housed in the Slovakian
National Archives in Pozsony. In addition to the water mills on the Tice and Latorca rivers, mills
driven by power sources other than water appeared from the 15th century. These two basic types of
mills remained in use until the spread of steam engines in the 19th century. The first steam driven
mills are shown near Bácska, Királyhelmec and Kisrozvágy on the maps drawn after the 1875
military survey. A county register from 1881 mentions the windmill in Kistárkány.
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Engines driven by suction gas, diesel oil and petrol, the invention of screening mechanisms
and the rolling mill greatly increased the capacity of newly built mills and led to the eventual
disappearance of water mills and other traditional mills. In 1809, there were fifty-one traditional
mills active in the micro-region having fifty-three settlements; by 1920, these had been replaced by
fourteen rolling mills with varying capacities.
Milling was a royal prerogative and remained so during the medieval and post-medieval
period until the appearance and spread of steam mills. A law enacted in 1880 ensured the spread of
capitalist enterprise in this field of industry too.
Film magnate Adolph Zukor (Ricse, 1873-New York, 1976), head of Paramount Pictures,
was one of the sons of the owner of the Ricse mill. He never forgót his home town.
Following the Russian occupation of Hungary, the mills were nationalised between 1949 and
1951. Following collectivisation, the smaller mills were shut down and dismantled after 1962. The
ones in Ricse and Tiszakarád were turnéd intő blenders for animál fodder.
Following the political changes in 1990, the mills were again shut down. The buildings feli
intő disrepair and many were demolished altogether. A new mill with a daily production capacity
of 36,000 kg was built in Bodrogszerdahely in Slovakia. Its products are marketed in Slovakia,
Hungary and the Ukraine.
József Siska
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