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A ritkán fellelhető 13-14. századi Nógrád megyei írott forrásokban is találhatunk utalásokat az 
Ipoly folyó mentén épült malmokra. Gyakran a települések egymás között vetélkedve igyekeztek bebi
zonyítani, hogy kinek volt először malma. A kőváriak, a balassagyarmatiakkal pereskedve olyan irato
kat mutattak be, a 19. század közepén, a hatóságoknak, melyek szerint az ő malmuk századokkal előbb 
fennállott mint a gyarmatiaké. „Hogy pediglen Kóvár századokkal előbb, mint sem B.Gyarmath léte
zik, ki teczik Gara Palatínusnak 13-dik Századba Kővárról datált metalissából, mely a Honthi Archí
vumba, Luka Nemzetség régi írásai között 1-ső szám alatt létezik, - ki teczik B.Gyarmathnak 
Catholicus Szent Egyházi Matriculájából is, hogy Gyarmath előtte csak filiálissa volt Kővárnak, és így 
későbben eredvén, malmai is későbben lettek." - olvashatjuk a kőváriak beadványában/^ A középko
ri malmok számát megközelítőleg sem ismerjük, de az ekkor még sűrűbben elhelyezkedő, kislétszámú 
Nógrád megyei településeken, már egy jól kiépített malomhálózat meglétét feltételezhetjük. A malmok 
számát a 16-17. századi török háborúk jelentősen lecsökkentették, hiszen a 18. század elején - a mai 
megye több mint száz településén - csupán 32-ben találtak malmot az összeírók.(2) A törökdúlás kö
vetkeztében elnéptelenedett, majd újratelepített települések földesurai között egy nagyobb arányú bir-
tokaprózódást figyelhetünk meg a 18. század elejétől. Öröklés, vásárlás, ajándékozás révén a települé
sek többségének 2-3 vagy még ennél is több földesura volt egyidőben, akik a jövedelmező malomépí
tésről nem szívesen mondtak le. Ennek eredménye, hogy egy-egy településen még a 19. század köze
pén is 2-3 malom működött, természetesen más-más földesúr tulajdonában. 

Tanulmányunkban nem Nógrád megye malmainak történetét kívánjuk összefoglalni, hiszen for
rások hiányában erre nem vállalkozhatunk. Vizsgálatunk a malmok múltjának csupán egy szűk idő
szakára, a 19. század közepére terjed ki. Az időhatár kiválasztásában az a tény segített, hogy ebből az 
időből - a történeti Nógrád megyéből - több mint száz malombérleti szerződést találtunk kutatásaink 
során. A szerződésekből megismerhetjük a kor malomtípusait, a malom tulajdonosa és a bérlő kötele
zettségeit, a jövedelmek megoszlását, a molnárok lakáskultúráját, más források felhasználásával az ek
kor még működő malmok jövőjét. 

Az 1840-1865 között készült malombérleti szerződéseket 3-6-9-12 évre kötötték. A bérlet kezde
tének és megszűnésének napjai mindig az adott év Szent György napjára (április 24.) esett. Felvetődik 
a kérdés, hogy a 18. vagy az ezt megelőző századokban, a malombérleti szerződéseket mindig ilyen rö
vid időszakokra kötötték-e. A kérdés feltevését az indokolja, hogy a 17. század közepéről ismerünk egy 
olyan szerződést, amely szerint a malom bérlőjogát a molnár utódai fiúágon örökölhették. Balassa Bá
lint, 1664-ben, engedélyt adott Molnár Mihály molnárnak, hogy Kékkőben egy malmot építsen. Az ek
kor fiúágra szabályozott bérleti szerződést a 19. század közepéig nem változtatták meg, az abban fog
lalt jogok és kötelezettségek Molnár Mihály molnár későbbi leszármazottjaira is érvényesek voltak.(3) 

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, ha a malom tulajdonosának egyenesági leszármazásában vál
tozás nem történt, akkor a bérleti szerződések gyakori megújítására sem került sor, a bérleti jogot a 
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molnár leszármazottai örökölték. A 18. századtól a malmok többsége már nem az „ősi" családok tulaj
donában volt az adott településen, hanem vásárlálás, házasodás révén más földbirtokosok kezére ke
rült. Ezeken a településeken a molnárok bérletjogának öröklési gyakorlata megszűnt, meghatározott 
időszakonként a malmokat újra árendába adták. 

/. Malmok típusai 

Kutatásaink során a megye malmairól településenkénti, típusonkénti kimutatást nem találtunk. 
Csupán egy összeírást ismerünk, amely kerületenként mutatja be a malmok típusait és a rájuk kivetett 
rovások nagyságát. A felmérésből sajnos nem tudhatjuk meg, hogy az egyes kerületekben mennyi volt 
a vízi- és a szárazmalmok száma, az adatokból csupán arányaikra következtethetünk.(4) 

Kerület Vízimalom Szárazmalom 
1 2 3 1 1 2 

osztály 
Szécsényi 4 - 8 - 6 
Sztregovai 1% 1 33% - -
Gyarmati 3 % 2% 4 - -
Füleki 3 5 10 - 2 
Nógrádi 2 9 - - 5 
Kékkői 3 - 13 - -
Losonci 4V2 12 18 - -
Sziráki 1 2 13 - 9 
Összesen 225/6 31 Vi 99 V, - 22 

Mielőtt a malmok típusait bemutatnánk, ismerkedjünk meg még egy összeírással, amely a szécsé
nyi járáshoz tartozó településeken lévő malmok őrlőköveinek számát rögzíti 1832-ben. 

Őrlőkövek 
száma 

Település neve 

1 köves Bokor, Szentiván (Cserhátszentiván), Ecseg /5 malom/, Buják /3 malom/, 
Sámsonháza, Nagybárkány, Megyer /2 malom/, Luczin (Lucfalva), 
Nagygéc, Szanda, Sipek (Nógrádsipek), Rimoc, Szécsény, Piliny, 
Szalmatercs, Ságújfalu, Vanyarc /2 malom/, Kürt (Erdőkürt), Erdőtarcsa /2 
malom/, Becske, Bér /2 malom/, Bércei /2 malom/, Szántó (Zagyvaszántó) 

2 köves Verebély (Mátraverebély), Terény, Varsány, Szécsény, Dolány 
(Benczúrfalva), Karancsság /2 malom/, Palotás, Kürt (Erdőkürt), Csecse, 
Gede (Szarvasgede), Bér /2 malom/, Bércei 

3 köves Jobbágyi, Szakai (Nógrádszakai), Ludány, Endrefalva, Kalló, Kökényes, 
Szirák, Bágyon, Dengeleg (Egyházasdengeleg), Lőrinci, Bér, Bércei 

4 köves Surány (Cserhátsurány), Herencsény, Hugyag, Halászi (Ludányhalászi), 
Pöstyén, Szécsény 

5 köves Litke, Héhalom, Szécsény 

Többségük az egyköves malmok közé tartozott. Gyakran előfordult, hogy egy-egy településen el
térő számú kővel őrlő malmok is voltak (Kürt, Bér, Bércei, Szécsény stb.).(5) 

a. Vízimalom 
A vízi- és a szárazmalmokra kivetett rovások számából arra következtethetünk, hogy az előbbiek 

aránya volt a nagyobb. A táblázatból azt is kiolvashatjuk, hogy a legtöbb vízimalom a sztregovai kerü
letben volt, ezt a losonci, kékkői, sziráki és a füleki kerület követte. A malmok többségét a harmadik 
osztályba sorolták. 
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A malom bérlőjével kötött szerződésekben, néhány esetben azt is feltüntették, hogy a malom ke
rekeihez alul- vagy felülcsapó szerkezet jutatta el a működéshez szükséges vizet. A 19. század közepén 
Pöstyénben alulcsapó, négykerekű malom volt. Szátokon egykerekű, felülcsapó, a szécsényi Szentlélek 
patakon lévő két malom közül az egyik alul-, a másik felülcsapós volt. Losonc-Apátfalván 3 kerekű, 
Dengelegen (Egyházasdengeleg) 2 kerekű felülcsapós malmok voltak. 

A vízimalmok többsége gabonát örült, de ezek mellett voltak olyan malmok is, amelyekkel kását 
őröltek, kendert törtek. Alsósápon, Pincén, Hasznoson, Halásziban kendertörő {kender mállató, ken
der törető) malmok működtek. Pincén kásaőrlő malom volt. Losonc-Apátfalván 6 ütőre járó lóhere kar
lót építettek a vízimalom mellé. A deszkának szánt fát a losonci fűrészmalomban dolgoztatták fel, me
lyet szintén víz hajtott. 

A malom berendezéséről, felszereléséről csupán egy forrást találtunk. A halászi (Ludányhalászi) 
malomban, 1851-ben, az alábbiakat írták össze: öt fogas kerék, - tíz csap, - kőpadok, - öt garat, - öt 
teknő, - öt kéreg, - öt garat tartó, - kendertörető két bakra, - egy kis szoba, mely a molnárlegény la
kása, - száz kilás kasznyi, - két darab egyenként 25, egy darab 12 és egy 10 kilás szúszék, - egy vasas 
kila, - egy árpa csináló kéreg, - egy pitié láda. Az öt malomkő alsó és felső részeinek mérete: Első kő 
forgójának vastagsága 9 col, - második: felső forgója 9 és fél col, alja 2 col, - harmadik: forgója 10 col, 
alja 2 col, - negyedik: felső forgója 9 col, aljának vastagsága 5 col, - ötödik: felső forgója 5 és fél col, 
alja másfél col.(6) 

b. Szárazmalom 
A fentebb bemutatott táblázat szerint a szárazmalmok aránya elenyésző volt a vízimalmokhoz ké

pest. Néhány kerületben (sztregovai, gyarmati, kékkői, losonci) egyetlen szárazmalmot sem találtak az 
összeírok melyre rovást vethettek volna ki. A rovások nagyságából ítélve a sziráki kerületben volt a leg
több szárazmalom, ezt a szécsényi, nógrádi és a füleki kerület követte. 

A malombérleti szerződések között ritkán találtunk olyat, amelyet csak szárazmalom bérlésére 
kötöttek volna. Többségüknél a két malom bérlője azonos személy volt. A szárazmalmok a vízimalmok 
mellett helyezkedtek el, használatukra többnyire csak akkor került sor, ha az utóbbiak árkában a kerek 
forgatásához nem volt elegendő víz. A szerződések szerint a szárazmalmot, a gabonát őröltetőnek a ló-
vagy ökörfogatával működtették, ritkán a molnár is kölcsön adta lovait, de ezért külön díjazás járt. 

c . Szélmalom 
Eddigi ismereteink szerint szélmalom Herencsényben és Tereskén volt. Az előbbi településnél a 

történeti források nem említik, meglétére csupán abból következtethetünk, hogy az egyik dűlőt még 
napjainkban is Szélmalom dűlőnek nevezik. A tereskei szélmalomra bővebb adatokkal rendelkezünk. 
A malom tulajdonosát, 1863-ban, a községi bíró magához hívatta, mert az a gyanú merült fel ellene, 
hogy az uradalom egyik pajtáját testvérével felgyújtotta. Tillicsek Vince kosatkai (Morvaország) szüle
tésű molnár, az egyik kérdésre az alábbiakat válaszolta: „Én bevallom az igazat amint volt, a kérdéses 
nap délután Steiner Tereskei korcsmáros korcsmájába mentünk, és Steinernek fűrészét, mely igazítás 
végett nálunk volt, haza vittük, a korcsmában ketten 5 itcze bort fogyasztottunk el, mikoron haza felé 
indultunk Jóska testvérem ösztönzésére, de azért is, mert még szél nem fújt, és a malomban nem őrölhet
tünk - a korcsmába maradtunk." A szélmalom megléte még egyértelműbb abból a válaszból, melyet a 
bírónak arra a kérdésére „mi vagyonod van" adott: „Atyám elhalván öt testvérek együtt birjuk a 
Tereskei határban egy kisajátított téren lévő szélmalmot. Van Puszta Szátokon egy házunk, melyre ez 
ideig 300 új forintokat fizettünk, és van több szátoki és tereskei lakosokon, mint egy 1200 új forintig 
követelésünk. "(7) 
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2. A malmok tulajdonosai 

A 19. század közepéig - eddigi ismereteink szerint - malmot csak a települések világi és egyházi 
földbirtokosai építhettek. A megye településeinek nagyobb része világi földesurak kezén volt. Egyházi 
birtokok elszórtan találhatók a megye területén: például Berkenye, Szendehely, Kalló stb. községek ha
tárát a váci püspökség birtokolta, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Hunyag stb. települések pedig az esz
tergomi érsekség gazdasági birtokához tartoztak. 

A földesurak a birtokaikon építtetett malmokat gyakran bérbe adták a helyi közbirtokosságnak, 
egyházközségnek, akik azok üzemeltetéséhez szakképzett molnárokat fogadtak fel. 

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás után, a falvak önkormányzatai, egyházközségei már nem bér
lői, hanem vásárlás révén, tulajdonosai lettek a malmok egy részének. Néhány esetben a gazdagabb zsi
dók is vásároltak malmot. 

3. A malom tulajdonosainak kötelezettségei 

A malombérleti szerződésekben viszonylag kevés adatot találhatunk a tulajdonos kötelezettségé
re vonatkozóan. A tulajdonos vállalta, hogy a malom és annak berendezése, valamint a molnárház ja
vításához szükséges faanyagot ingyen biztosítja, azok helyszínre történő fuvarozásáról is ő gondosko
dik. Hozzájárult (általában 2/3-ad részben) a malomkő beszerzésének költségeihez, a csatorna készí
téséhez és tisztításához. 

Forgách Pál szécsényi uradalmában minden esztendőben 8 kocsi gallyat kapott a földbirtokos er
dejéből a molnár. 

A malomhoz eltérő nagyságú szántóföld és rét tartozott, melyet a molnár „...minden 
elárkosítástól megóvni, a szántót trágyázni köteles, azokat felosztani, szétdarabolni az árenda elveszté
se alatt tilalmaztatik. Az utolsó árendás évben az őszível bevetett szántóföld haszna még a régi bérlőt 
illeti." A szentiváni malomhoz 8 kilás szántóföld, 2/4 kaszás rét, 1/4 kilás kenderföld és 1/4 kapás sző
lő tartozott.(8) A szalmatercsi molnár csupán két kilás borgonya és kukorica alá való földet kapott.(9) 

A föld általában a bérleményhez tartozott, a molnárnak ezért külön szolgáltatást nem kellett adnia, 
csupán Szelestyénben találkoztunk azzal a gyakorlattal, hogy a szántóföld és rét bérlete fejében a mol
nár köteles volt a malomhoz tartozó vas szerszámokat saját költségén megjavítani. 

4. Molnár kötelezettségei 

a. Kaució letétele 
A molnár a malombérleti szerződés megkötésekor egy változó öss ja kauciót volt köteles adni 

a tulajdonosnak. A kaució rendeltetését a szelestyéni malom bérleti szerződésében olvasható leírással 
szemléltetjük: „...a cautió somma arra fog szolgálni, hogy a haszonbérlő által a malomhoz tartozó épü
letekben és szerszámokban okozott károk, avagy elmulasztott haszonbérbeli illetőségek kipótoltathas
sanak, egyébként a malomból való elköltözésekor vissza adatik, addig is pediglen az uraság által biztos 
helyre tőke gyanánt letétetik, s a kamatja a malom igazítására fordítandó leszen."(10) A jövedelmező 
malmoknál jelentős összegű kaució letételére kötelezték a molnárokat. Ez az összeg Petőpusztán 500, 
Pöstényben 450, Szécsényben 176, Nagyhalápon 150 ezüst forint tett ki. A kevés jövedelmű karancs-
berényi vízi- és szárazmalom bérletének megkötésekor 24 váltóforintot kértek. Varsány közbirtokosai 
kaucióként pénzösszeget nem kértek a bérlőtől, a molnár ingó és ingatlan javait hitelzálogként kötöt
ték le. A felsőtoldi molnár a szécsényi házát adta biztosítékul. 
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b. Őrlési vám 
A molnár az őrlésre átvett gabonából - az őrlési díj fejében - vámot szedett. A vám mértéke egy

séges volt, ez tűnik ki a sziráki járás kerületi jegyzőinek 1856. évi jelentéséből. A járás malmaiban ti
zedvámot szedtek az őröltetőktől. Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a molnár minden kila gaboná
ból - őrlési vámként - egy 7,2 icce űrmértékű csanakkal vett ki gabonát.(1I) A palotási jegyző szemlé
letesen be is mutatta a vám nagyságát: „Ha valakinek 10 kila gabona vitetik a malomba, abból a vám 
- egy kilát 72 itczével számolva - egy kila. A molnár a csanakkal kivett gabonát a malomban elhelye
zett 50-100 kilás szúszékban gyűjtötte össze, melyből a szerződésben meghatározott időpontokban, 
annak 2/3-ad részét átadta a malom tulajdonosának. A jövedelmezőbb malmokban az egész évre kive
tett gabonavám mennyiségét négy részre osztották, melynek egy negyedévre jutó részét március, júni
us, szeptember és december hónapok első hetében szállították a malomtulajdonos magtárába. A ki
sebb jövedelmű malmokban, mint például Nagy-Halápon, a malom tulajdonosának jutó 90 kila rozst 
egyszerre, Szent Mihály nap előtti héten kellett magtárába szállítania. A szügyi felsőmalom bérlője az 
egész évre járó 68 kila rozst félévenként, vagyis két ízben volt köteles kiadni. 

A molnárokkal kötött szerződésekben pontosan rögzítették, hogy a malom tulajdonosa - a bér
let ideje alatt - mennyi gabonát kap évente a beszedett vámból. Mennyisége malmonként változott: 
Szécsényben 666, Pöstényben 626, Pető pusztán 400, Bussán 380, Losonc-Apátfalván 200 kila gabo
nát kapott évente a tulajdonos. Néhány szerződésben csupán azt kötötték ki, hogy a vám 2/3-ad része 
a tulajdonost, 1/3-ad része a molnár illeti. Más malomtulajdonosok pénzben kérték a gabonavám érté
két. A felső-szátoki közbirtokossági malom tulajdonosai évenként 225 pengő forintot (minden forint
ba 3 ezüst húszast számítva) kaptak gabona helyett. Varsányban 140 ezüst forinttal, Béren 392 pengő
vel kellett kiváltani a gabonavámot. 

A malom tulajdonosa arra is biztosítékot kért a molnártól, ha a bérletben megállapított gabona
mennyiséget nem tudná kiadni. Szentiványi Farkas a felső-rónyai molnárral kötött szerződés 5. pont
jában az alábbiakat olvashatjuk: „Ha a most nevezett terminusokra a gabonát ki nem állítaná, szabad
ságában áll az Uraságnak a Lossonczi piatzon akár rozsot, akár feles búzát venni, és az ő költségén 
Uhorszkára hozatni, mely megvett gabonának árát és fuvart az árendás köteles lefizetni."(12) A megyé
ben működő vízimalmok között nem csak gabonaőrlő malmok voltak, szép számmal akadtak köles 
hántoló, kásatörő, kendertörő (mállató), lóhere karló és fűrészmalmok is. A kásátörésért a gabonaőr
léssel azonos mennyiségű vámot szedtek. A kendertörés vámját csupán egy forrás őrzi: a hasznosi ma
lom bérlője, 1855-ben, november elsején egy és félmázsa virágos- és ugyanannyi magvaskendert adott 
át Gyürky Pál földesúrnak/13) A kivett vám mennyiségét csak a 20. század első feléből ismerjük. 
Csikány József 70 éves (1969-ben) szuhai molnár elmondotta, hogy a két világháború között még két 
kendertörő vízimalom működött a községben. Az ő malmának négy törője volt. A töretni szánt ken
dert az asszonyok kévékben hozták a malomhoz, minden kévéből egy marék kendert vett ki vámként 
a törő használatáért. Arra már nem emlékezett, hogy a malom tulajdonosának ebből mennyi kendert 
adott évente, csupán azt fűzte hozzá, hogy az ő feleségének annyi kender jutott a vámból, hogy az egész 
télen szőhetett. 

A lóhere karló és a fűrészmalom használatáért járó vám nagyságára nem találtunk adatokat. 
A kutatások során feltárt malombérleti szerződések többsége arra is utal, hogy a malom tulajdo

nosának gabonáját a molnárnak soron kívül, azonnal meg kellett őrölnie, abból a maga részére vámot 
nem vehetett. 

A nagyhalápi szerződésben a molnárnak az őröltetőkkel szembeni magatársását is szabályozták. 
„Köteles a molnár a malomba, a legnagyobb betsületességel, lelkiismerettel a vámot kivenni - a várnot 
pontossan a szúszékokban betölteni azonnal, s a legszorgossabb felelet terhe alatt azzal számolni. Kö
teles s molnár az őrlőkkel becsületesen s szelíden bánni, az őrlők között a hozatal rende szerint a ren
det és sort megtartani, a búzát, árpát, kukoritzát sőt tenkelt, zabot is a legjobban megőrölni. Az őrlők 
zsákjaiban lévő búzáikra felügyelni, arra is felvigyázni, hogy mások átal el ne lopassanak. Semmi szín 
alatt ajándékot elfogadni nem szabad csak akkor, ha azt az uraságnak előre bejelentetik."(14) Számos 
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adatot találtunk arra a szokásra, hogy a molnárok az őrlésre várakozóknak malomkalácsot sütöttek. 
Ennek szemléltetésére egy 1854-ben felvett jegyzőkönyvből idézünk/15) „Jausa Márton molnár, lakik 
Zahorán, múlt éjjel a Szelestyéni malomba őrlés alkalmával malom kalácsot sütött az őrlésre várako
zók és gyermekei részére. Kati József zsélyi születésű, jelenleg ifj. Piatrik János szolgája, a nélkül, hogy 
lett volna valami elfoglaltsága, a malomba meg jött, és a sült kalácsokból minden engedelem nélkül vet
te volna. Ezt látván Jausa Márton molnár, a kalácsot fogyasztani tiltotta, a kalács sütő vassal fenyeget
te, hogyha többet szedend azokból. Mire a vádlott Kati József Jausával összekapott, egymást verték. 
Sztrhár János zahorai bíró a verekedőket szét kergette." 

c. Ingyen végzett ácsmunka 
A molnárok kötelesek voltak, a tulajdonosok által meghatározott mennyiségben, ingyen napszám 

munkát végezni. A „faragónapszám", „fejszés napok," „ácsnapszám" nagysága a malom jövedelmező
ségétől függött. A folyamatosan működő pöstényi vízimalom bérlője évente 300 nap ingyen ácsmun
kát végzett a malom tulajdonosának/16) A Pető pusztai malom bérlője 100 munkanapot dolgozott in
gyen a község épületeinél. Bekény János Nagyhalápon lévő malmának bérlőjétől csupán 80 nap ács
munkát kért, megjegyezvén, hogy „az urasági munkák sokszor egy fél nap, hol egy óra, hol két-három 
hétig is eltartanak." A felsőtoldi molnártól 60 fejszés napokat követelt a malom tulajdonosa, melyeket 
a maga kenyerén kellett ledolgoznia. Heréden a közbirtokosság tulajdonában lévő malom bérlőjétől 50 
„molnár napszámot" kértek, de köteles volt a faluban elhunytak koporsóit ingyen elkészíteni. A kopor
sók ingyen készítése Rimócon és Lócon is a molnár kötelessége volt. 

Losoncon a városi malom bérlője a 100 munkanapot naponként 24 krajcár befizetésével válthat
ta meg. Losonc-Apátfalván a „napkeltétől napszálltáig" végzendő 100 ácsnapszámot 50 ezüst forintért 
lehetett megváltani. 

A kékkői alsójárásbeli (Nógrád, Jenő, Tolmács községek) molnárok az 1791. és 1792. esztendő
ben az alábbi ingyenmunkát végezték: 

1. A tolmácsi határban két híd készítése, 
2. A kovácsi hídnál két hétig dolgoztak, 
3. Nagyorosziban lóiskolát, istállónak padlózását és kútnak tetejét készítették, 
4. Jenőn a vármegye házánál az istállót újra padlózták, 
5. Feketevízen, egy új helyen felállított kisebb hídon három hétig dolgoztak, 
6. Vadkerten a vármegye házánál az istálló padlózatának, a kert rovás kerítésének elkészítésére 

négy hetet fordítottak, 
7. A kapáskúti hidakhoz szükséges fa kivágása a jenői erdőben öt hetet, a fák kifaragása, a hidak 

összeállítása négy hónapot vett igénybe, 
8. A Lőrinc pusztán felállított hídhoz szükséges fa kitermelésén a nagyoroszi erdőben két hétig, 

a híd összeállításán négy hónapig dolgoztak, 
9. A nagyoroszi vármegye házánál három hétig dolgoztak, 

10. Feketevízi hidaknál végzett munka két hétig tartott/17) Az ingyen végzett munkák napjainak 
száma nagyon eltérő volt, összefüggött a malom jövedelmezőségével. A pöstényi malom tu
lajdonosa 325 kila felesbúzát kapott a molnártól, aki még 175 napot volt köteles ingyen dol
gozni. Felsőtoldon a bérleti díj egy évre 50 kila tiszta búza és 60 fejszés nap volt. 

A szécsényi járásban, 1832-ben, részletes összeírást készítettek a molnárok ingyen végzett ács
munkáinak számáról. A táblázatból meg tudhatjuk, hogy hány molnárt köteleztek 12, 30, 60 stb. nap 
ingyen munkára. 
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Napok 1 Molnárok | Napok | Molnárok 
száma 

12 1 60 9 
18 4 80 2 
20 1 100 5 
30 4 150 2 
40 8 200 1 
50 10 250 2 

A molnárok nagyobb része 50, 60 és 40 napig dolgozott ingyen a malom tulajdonosának. Tizen
hat molnárnál nem határozták meg a napok számát, ők „szabadhajtás" szerint dolgoztak. 

A szelestyéni és a szécsénykovácsi molnárnak kötelezővé tették, hogy „...az uraság számára meg 
kívántató molnár munkák kiszolgálására köteles leszen állandóan egy alkalmatos molnár legényt tar
tani, ki minden munkát pontosan végbe vinni képes, saját élelmezésével tartani." (1 ' 

Az 1848-as törvények a molnárok ingyen végzett munka kötelezettségét is eltörölték, de - mint 
ez a forrásokból kitűnik - rövidesen újra visszaállították. Erre következtethetünk Molnár Mátyás me
gyei molnárcéh céhmesteréneknek, 1850-ben, a kormány bizottságának küldött leveléből. „Midőn a 
Köz Terhek Közviselésének elve Ország Gyűlésileg kimondatott - mi szegény molnárok, kik addig 
minden igazság és méltányosság ellenére, nem csak hogy a közadót viseltük úgy mint akárki más, ha
nem azon felül még minden a megyében meg kívántatott ácsmunkákat is ingyen megtenni köteleztet
tünk - mondom ekkor mi is némiképpen reménykedni kezdettünk. 

De borzasztó is valóban! A csizmadia, szabó, kürtőseprő, kőműves, bár mi más mester Ember, 
csak úgy viszi a Köz terheket mint mi, vagy akár ki más - de ha a T. Vgye csizmadia, szabó, kőműves 
vagy bár mi néven nevezendő Mester Embernek művére reá szorul, annak művét s munkáját fizeti, 
mint akár ki más. Egyedül mi szegény molnárok voltunk azon abnormis helyzetben, melly szerint a 
Közadót ugyan fizettük, mint akár ki más, de a Vgyének ácsmunkára szüksége lett, azt mi ingyen s min
den fizetés nélkül megtenni köteleztettünk. 

Említett Köz Teher viselése Szent elvének ki mondásával folyamodtunk azonnal a Magyar Kor
mányhoz és szerencsések is voltunk annyiban, hogy a minket leginkább nyomasztó ingyen munkából 
felszabadítattunk - azomban Ö. Cs. K. Felsége Kormányának helyretételével, vissza jött régi abnormis 
helyzetünk is, s így újonnan adót fizetünk mint akár ki más s a megyei ácsmunkát ujjra ismét ingyen 
meg tenni kéntelenítünk, s így mi szegény molnárok újra kétszeresen adózunk."(19) 

d. Szalonna, hízott állatok beszolgáltatása 
Már a 17. századi malombérleti szerződésekben is találkozhatunk azzal a gyakorlattal, hogy a ma

lom tulajdonosa hízott állatokat kért bérlőjétől. Balassa Bálint, 1664-ben, az újonnan épített malom 
bérlőjével kötött szerződésben kikötötte, hogy a molnár „minden esztendőben egy ártányt fog hizlalni 
és azt az uraságnak átadni". Ugyanebben az évben Balassa Imrének, a litkei kétkerekű ipolyi malom 
éves jövedelemének felsorolásban a molnár által meghizlalt két darab ártány vagy négy tallér befizeté
se is szerepel/ ' 

A 19. század közepe táján készült malombérleti szerződések is - egyre ritkábban - tartalmazzák 
azt a kitételt, mely szerint a molnárok hízott állatokat voltak kötelesek adni a malmok tulajdonosainak. 
Ráday László földbirtokos szécsényhalászi molnárja, 1855-ben, négy mázsa szalonnát adott az uraság
nak/2^ A tamási malom bérlője 20 darab „anya nagyságú" hízott kacsát hizlalt évenként Markus Jó
zsef földbirtokosnak az 1859-ben megkötött szerződés alapján.(22) Heréd község közbirtokosainak -
akik az uradalomtól béreltek két vízi- és egy szárazmalmot -, a bérlőjogot nyert molnárral kötött szer
ződésében olvasható: „A molnár tartozik a Canonica Visitátio értelmében a Nagytisztelendő Plébános 
úrnak kétmázsás, a Kántor tanítónak egymázsás sertést évente kiadni."(23) Prónay Pálnak a Losonc-
Apátfalva határában fekvő malmának bérlőjével kötött szerződése az alábbiakat tartalmazza: „Tartozik 
a bérlő az Uraság által hízóba gondviselése alá kiadandó két ártányt öt mázsára évenként hizlalni, az 
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öt mázsán felöli sertéshús folyó árát a bérlőnek az uraság jutalmazás gyanánt kifizeti, - öt mázsán aló
li sertéshús hiányának folyó árát ellenben bérlő molnár mester a tulajdonos Uraságnak megtéríteni a 
leöletés, felmázsálás alkalmával készpénzben pótolni köteleztetik. Köteleztetik nem különben a bérlő 
molnár mester az Uraságnak saját magáéból nyolcz lúd zsírzóra tömött tökélletes nehézségű hízott lu
dat toll tisztára mosottan konyhájához szállítani, a tollú pehely szintén az uraságé."(24) A felsőtoldi 
molnár fél mázsa szalonnát szolgáltatott be a malom tulajdonosának. A gutái és a béri közbirtokossá
gi malmok bérlői 4-4 kila gabonát adtak a községi kanok ellátására. 

e. Egyéb szolgáltatások 
Ráday László szécsényhalászi malmának bérlőjét arra kötelezték, hogy „Az uraság által ki muta

tandó helyen a molnár tartozik a malomnál juh-úsztatót fel állítani minden munkabér beszámítás nél
kül, mellyhez azomban minden meg kívántató anyagokat az uraság fog adni, ezen úsztatót folyvást a 
haszonbérlési esztendők alatt ingyen, jó karban tartani. Valahányszor a Mtgos uraság rendel halásza
tot, tartozik a molnár mester halászni azon észrevétellel, hogy a halászathoz megkívántató embereket 
annyiszor, amennyiszer az Uraság halászatot rendel, a helybeli Tiszt úr tartozzon kiállítani, és a háló
hoz vagy is annak ki igazításához kender amennyibe kívántatni fog, az Uraság fogja kiszolgáltatni/25' 

A tamási malom bérlőjének, a maga költségén, két hámos lovat kellett tartania, hogy azokat a ma
lom tulajdonosa évenként négy alkalommal, minden fizetés követelése nélkül, igénybe vehesse „oly út
ra mint ide Gyöngyös"/ ' A Losonc-apátfalvi molnárral kötött szerződés 16. pontjában arról olvasha
tunk, hogy „...a bérlő megengedni köteles olly távolságra melly menet és jövet két napba kerülend, lo
vait s kocsiját adni tartozik s a tartás az uraságot illeti, - s ház körül vagy Losonczra is ha szükséges, 
adni tartozik."(27) 

f. Malom, malomház karbantartása 
A malombérleti szerződés egyik pontja a malom épületének, berendezésének folyamatos javítá

sával, állagának megőrzésével foglalkozik. Szemléltetésül a pöstényi malom bérleti szerződésének 6. 
pontját idézzük. „Köteleztetnek a haszonbérlők a malom épületét és minden malomi belső és külső ví
zi eszközöket és készületet haladék nélkül megcsinálni, és haszonbér végével ugyancsak igen jó karban 
és állapotban ingyen minden követelés nélkül vissza adni, melly munkálatokra csak a szükséges nyers-
fa anyagok a tulajdonosok által a helyszínre fuvarozva időnkénti bejelentés mellett, kifognak adatni, 
ezen kizárólag értve nyersfa anyagok kiadásán felül, minden egyébb munkálatokat a haszonbérlők be
tudás nélkül időnként pontossan tellyesíteni és egyébb más szükségletek a bérlők által viszon követe
lés nélkül kiállítandók lesznek, megigazítván és jó karba hozatván a malom és minden szerkezete a bér
lők által. Ha az épületek a haszonbérlő ideje alatt a haszonbérlő vagy cselédje gondatlansága által el
pusztulna, kivéve a menykőütést, tartozik vagyonából az felújítani és helyre hozni."(28) Az alábbiakban 
néhány példával szemléltetjük, hogy a molnároknak milyen munkákat kellett végezniük a malomnál. 
A pöstényi molnár a zúgó elkészítéséhez 40 karót faragott ki, 3 gerendát helyezett a karók tetejére, al
ját lepadlózta, a zúgó alá új homlokfőt készített, hét vízválasztó oszlopot helyezett el, a két végére 15 
padlót tett. A malomkerekekhez 480 fogat, 200 spernátszöget készített. 

Kötelességük volt a homlokfő, a zúgok, a vízárok, a vízfogó gátak állandó javítása, tisztítása, az 
elkopott malomkő pótlása, melynek egyharmad költségét a molnár fizette. A malomkő beszerzésének, 
szállításának teljes költségét csupán a gutái közbirtokosság vállalta magára.(29) Az új malomköveket 
Losoncon, Vácott vásárolták. 

A molnár költségét terhelte a malom és a molnárház tűzkár elleni biztosítása, az árverési illeték, 
saját jövedelmi adójának viselése. 
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5. A molnárok jövedelme 

A malmot bérlő molnár jövedelmét, megélhetését elsősorban az őrlésre vitt gabonából kivett vám 
biztosította. A szerződésekben pontosan rögzítették, hogy a molnár az éves bérleti díjba hány kila ga
bonát volt köteles adni a malom tulajdonosának. Ebben a molnár részesedését nem közlik, de néhány 
megállapodásban a „harmados molnár" kifejezés szerepel, mely arra utal, hogy a vámként beszedett 
gabona 2/3- ad része a malom tulajdonosát, 1/3-ad része pedig a bérlő molnárt illeti. Ez alapján meg
közelítő pontossággal kiszámíthatjuk a molnárnak jutott gabona mennyiségét. Példaként megemlítjük, 
hogy a pöstényi közbirtokossági malom bérlője, az őrlésre átvett gabona vámjából 626 kila felesbúzát 
adott a malom tulajdonosának. Ha az átadott gabona az éves bevétel 2/3-ad részét tette ki, akkor a mol
nár - őrlési vámként - 949 kila gabonát szedett be. Ez szerint a molnárnak 313 kila gabona jutott. 
Prónay Pál Losonc-Apátfalván működő malmának bérlője már csak 150 kila gabonát kapott a vám
ból. Találtunk olyan szerződést is, ahol a tulajdonos a malom jövedelmét három felé osztotta. Gróf 
Károlyi Ferenc 1746-ban kiadott szerződésében olvashatjuk: „Tőrintsi lakosoknak tekintvén szegénysé
gét, magok nyomorúságát az által is segíttessék, hogy engettem Tőrintsi határban az Ipolyon új mal
mot építeni, illy conditiók alatt, hogy annak jövedelme három felé osztódjék, egyrész Méltóságos Úr 
részére, második a Falu számára, a harmadik a molnáré legyen. A fellyebb írt malom pediglen 
örökössen adatott az említett lakosoknak és az ő maradékainak."(30) 

A bérlő gabonavám jövedelmének nagyságát jelentősen befolyásolta, hogy a vízimalmot bővizű 
folyó (Ipoly), nagyobb patak (Feketevíz, Zagyva), vagy kisebb vízér működtette. Ez utóbbiaknál az sem 
volt mindegy, hogy a malmot a vízben szegény felső- vagy a vízben bővelkedő alsószakaszára építették. 

Számos esetben a molnárnak nem jutott annyi gabona a vámból, hogy családját el tudta volna 
tartani. Különösen így lehetett az a 18. században, amikor a falvak még kis létszámúak voltak. Példa
ként egy barnai tanú 1737. évi vallomásából idézünk: „Tudgya azt is a Tanú, hogy a Barnai Malom igen 
vékony hatású, mivel Molnárja is Sarlóval keresi esztendőnként kenyerét, úgy hogyha Szüntelen forog
hatna is, Bárnábul, mivel öt-hat Gazdábul álló Falucska, igen keveset hozhat be. A Barnai lakosokat 
többnyire eösmeri, tudgya, hogy többnyire szabados jövevényekbül álló, négy ekénél több ki nem 
megyén az egész faluból."(31) 

Még a 19. század első felében is voltak olyan molnárok, akik a vámból bejött gabonából alig tud
tak megélni. Elsősorban a kisebb patakok felső szakaszára épült malmok bérlői jutottak kevés gaboná
hoz, hiszen ezekben a malmokban csak a nagyobb esőzések idején - tavasszal és ősszel - őrölhettek. 
E molnárok úgy egészítették ki jövedelmüket, hogy ácsmunkát vállaltak a helyi és a szomszédos tele
pülések gazdáinál, ahol a ház, pajta, istálló tetőszerkezetét állították össze, szerszámokat javítottak ré
szükre, vagy a legények megrendelésére szerelmi ajándékokat (guzsaly, mángorló, súk, orsó stb.) készí
tettek. 

A vízimalmok mellett felállított szárazmalmok viszonylag kevés jövedelmet biztosítottak a mol
nároknak. A legendi szárazmalom bérlője 50 kila rozs és 4 kila tiszta búza vámot adott a tulajdonos
nak. A szarvasgedei szárazmalom esztendőnként 10 kila vámot hozott Ruttkay György földbirtokos
nak az 1830-as években. A szupataki malomból 9 kila vámot kapott. E malmokat bérlő molnárok éves 
bevétele sem lehetett jelentős.(32) A gabonavám mennyiségét, egyes időszakokban, az aszály is befolyá
solhatta. Példaként megemlítjük, hogy a hat évre árendába kivett legendi szárazmalom bérlőjének öt 
aszályos év jutott a bérlet idejére. A malom tulajdonosa, a község, a szerződésben kikötött árendából 
10 kila gabonát elengedett, sőt, a malom bevétele növelése érdekében olyan intézkedést hozott, hogy 
„a legendi bíró pálczája alá tartozó lakosok más falvak malmaiban nem őrölhetnek gabonát, ha ezt 
megteszik minden rang különbség nélkül 1 pf. leend büntetésük." Az intézkedések nem vezettek ered
ményre, a molnár csak az ingó és ingatlan vagyona eladásából tudta a vámot kifizetni.(33) Az alábbiak
ban a szécsényi járás molnárjainak a vámból származó éves gabonabevételét mutatjuk be 1832-ből. 
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A gabona 
mennyisége (kila) 

Település neve 

5-10 Sámsonháza, Megyer, Luczin (Lucfalva), Szanda, Sipek, Rimóc, Lócz, 
Varsány, Piliny, Karancsság, Szalmatercs, Etes, Sóshartyán, Ságújfalu 

10-20 Herencsény, Sipek, Szécsény, Karancsság, Kürt (Erdőkürt), Bokor 
20-40 Szentiván (Cserhátszentiván), Ecseg, Megyer, Nagygéc, Surány 

(Cserhátsurány), Dolány (Benczúrfalva), Szécsény, Kürt (Erdőkürt), 
Erdőtarcsa, Bér 

40 - 100 Nagybárkány, Litke, Halászi, Pöstény, Vanyarc, Palotás, Dengeleg 
(Egyházasdengeleg), Buják, Csecse, Bércei 

100-200 Kalló, Kökényes, Bércei, Kövesd (Nógrádkövesd) 
200 - 300 Szirák, Bágyon, Dengeleg (Egyházasdengeleg), Lőrinci, Heréd 

A molnár gabonabevétele egy településen belül is változott. Dengelegen az egyik malom 100, a 
másik 300 kila gabonabevételt hozott bérlőinek. Eltérő jövedelmet biztosítottak bérlőiknek a Szécsény, 
Bércei, Karancsság határában található malmok is. Az összeírás Bokor, Szentiván, Sámsonháza, 
Megyer, Luczin, Szalmatercs, Szécsény patakon épült malmairól megjegyzi „ritkán őröl", míg a 
Szandán, Sipeken, Karancsságon, Etesen, Sóshartyánban és Szécsényben felállított szárazmalmokról 
azt a megjegyzést olvashatjuk „sokat áll".(34) 

6. A molnárok lakóháza és berendezése 

A malmok mellé épített, a molnár lakhelyéül szolgáló házak - a malommal együtt - a bérlemény 
részét képezték, melyekben a molnár a bérlet ideje alatt lakhatott. Mivel a lakóház nem saját tulajdo
na volt, ezért annak nagyobb átalakítása, módosítása csak a malom tulajdonosának engedélyével kerül
hetett sor. A molnárok házaira sajnos kevés adattal rendelkezünk. A legkorábbi adatunk a patvarci 
molnár házára - melyet a Forgách család építtetett a 18. század végén - vonatkozik, mely szerint az 
kőfundamentumra, vályogfallal épült, zsúppal fedett épület volt. Két szobából, egy kamrából, konyhá
ból állt, alatta pincével. A leírás szerint az épület végében van két kis szinke, majd a baromfiknak, ser
téseknek van itt három ól, egyik vályogból, kettő pedig fa rovatékos.(35) Ebben az időben készült a 
mohorai szárazmalom molnárjának zsúppal fedett háza is, de még fából.(36) A szakali molnár lakóhá
za, 1851-ben, három szobából, konyhából, egy kamrából állt. A szobákba kályha nincs. Az udvarban 
van egy nagy istálló rossz padlással, ezzel egyfedél alatt van egy szinke és egy sertésól, mellette desz
kából készült két baromfiól található. Az egész udvar deszkával van bekerítve, rajta két kapuval és egy 
kis ajtóval.(37) Hlasznik Pál losonci molnár 1858-ban egy L alakú molnárházban lakott. A kőalapú, vá
lyogfalú, cserépzsindellyel fedett házban négy szoba, két konyha volt. Minden szobában cserépkályha, 
az egyikben sütőkemence is állt/3 * 

Az alábbiakban tekintsük át, hogy néhány molnár lakóházában milyen tárgyakat találtak a hagya
ték leltározói. 

1. Brezovszki István dengelegi (Egyházasdengeleg) molnár hagyatéki leltára 1848-ból: 
A 21 éves korában elhunyt molnár hagyatékában két öt-öt pengő bankjegyet (25 váltó forint), 

húszasokban (223 Vf.); 69 db kemény tallért (345 vf. ), rézpénzt (2 vf), ötösökben pengő ezüst garaso
kat (1 vf.) találtak. A leltárba az alábbi termények szerepelnek: tiszta búza (5 kila), veremben lévő rozs 
(39 kila), veremben lévő árpa (63 kila), zab (12 kila), tenkely (1 kila), kukorica (11 kila), széna (4 sze
kér), bükköny (1 szekér), árpa és rozs szalma (5 szekér), rozs szalma ideivel együtt (3 szekér), idei rozs
búza termés még szalmában (13 csomó és 10 kéve), kendermag (1 kila). Állatállománya: 3 ló, 1 tehén, 
7 kijáró és 1 hízó sertés, 26 lúd, 14 nagyobb és 7 kisebb kacsa. A hagyatéki leltár 322 tételt tartalmaz, 
melynek teljes közlésétől eltekintünk, csupán a lakóház berendezésének tárgyaiból, az öltözethez tarto
zó ruhadarabokból és a molnár mesterséghez tartozó eszközökből mutatunk be néhányat.(39) 
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Bútorok, lakástextilek, kép, tükör 
Négy felső dunna Három alsó dunna 
Tizenöt vánkos Három közönséges ágyterítő 
Egy fehér, keresztül vastag csipkéjű ágyterítő Két vékony pamutos asztal abrosz 
Két darab új vánkoshaj Egy hamvas vagy vastaglepedő 
7 darab törülköző 4 darab vékonyabb agyi lepedő 
4 vastagabb vagyis szalmalepedő Négy darab fából készült nyoszolya 
Két nagyobb láda puha fából Hat kávészínre festett karszék 
Egy kékre festett fogas Egy furnírozott sublótos kasznyi 
Kályha körüli puhafa lóca 12 darab rámás kép 
Két kisebb tükör Kihúzó asztal keményfából 

Munka- és használati eszközök 
Kenyérsütő abrosz Hat szakajtóruha 
Három koczkás ablak függöny Hatszeles új ponyva 
Hat db pakfong kanál 4 czinkanál és egy levesszedő kanál 
21 villa, 5 kés Tűzpadra való szerszámok: kutács, 

lapoczka, fogó 
Egy kovácsvakaró Palacsinta sütő 
Réz katlan 4 czintányér 
Bádogos tejszűrő szitka Vasaló két vassal 
Malomkalács sütő vas Tésztagyúró tábla 
Trancsírozó tányér fából Kanalas 
Fedeles döböny fa abroncsos 11 szakajtó 
Kenyértartó fedeles szakajtó Pattogós motolla 
Egy nagy szúszék 8 cserépfazék 
6 cseréptál és öt tányér Egy vastag fekete nagytál 
Két porczellán tál, 10 fejér tányér, kávés findzsa 3 kávés csésze 

Öltözet darabok 
\Asszony spenczli ezüst gombbal, csattal Két alsószoknya 
"Téli veres-fekete nagykoczkájú kendő szőrből Két patyolat fekete színre festett kötény 
Fejér kendő, kis veres virággal Fejér schlingelt félkendő 
Asszonynak való ujjas ködmöny Egy pár ezüst fülbevaló 
Ezüst gyűrű szemmel Széles posztó nadrág szíjjal együtt 
Posztó férfi kabát Férfi téli bekecs 

Molnár szerszámok 
4 ráspoly, két kis fürócska, nagy fűrész, bárd Rámás és farkasfogú fűrész, donga feszítő 
Spuntbló-, szarvas-, kutalló- és eresztő gyalu Rajz modla, csapó zsinór, fa czirkalom, 

faragószék 
Gömbölyű véső, lyukasztó, abroncs nyújtó, 
furgoncs 

Stróf kulcs, abroncsolló kés, vas reszelő 

Vízimérték, fa ráspoly, köszörű vályúval, 
csákányok 

Szerszámtartó ráma 

Harapófogók, 2 kalapács, balta, abroncsolókés 

2. Dobos György sipeki (Nógrádsipek) molnár hagyatéka 1855-ből: 
A hatvan éves korában elhunyt molnárnak Losonc-Tugáron saját háza volt, Sipeken a bérelt ma

lomhoz tartozó házban lakott. Hagyatéki leltárában az alábbi tárgyakat tüntették fel: téli mente, - bun
da, - nyári kabát, - köpönyeg, - kasznyi, - ócska láda, - hosszú karos szék, - két karszék, - asztal, -
ócska szúszék, - 70 darab asztalos és molnár mesterséghez tartozó szerszámok, - óra, - dézsa, - rocs-
ka, - káposztagyalu, - lisztes hordó, - nyoszolya, - kolbásztöltő, - zsejtár, - lugzó.(40) 

3. Barta József szakali (Nógrádszakái) molnár hagyatéka 1857-ből: 
Az elhunytnak fél úrbéri telke volt a faluban, melyet gyermekei között felosztott, maga pedig az 

ács mesterséget kitanulva molnárnak szegődött. Szakaiban lévő kőfalú, szalma fedésű saját házában la
kott, mely két szoba, egy konyha és egy istálló alaprajzi elrendezésű volt. Az udvar építményei közé tar-
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Szárazmalom szerkezetének tervrajza. 1777. évből. (MOL Balassa család Levéltára.) 

tozott egy zsindely fedésű kocsiszín és két sertésól. Hagyatékában az alábbiakat írták össze: 4 pár fe
hér ruha, - ócska nadrág, - ócska mellény, - nyári kabát, - viselt bunda, keményfa kihúzó asztal, - 5 
szék, - egy üveges almárium, - falióra tokostól, - fenyőfa láda, - egy szúszék, - 25 kila rozsbúza, - 6 
akó bor, - egy deres kancaló csikóstól, - egy fekete paripa ló, - egy veres tehén, - egy fekete tehén, -
egy öreg sertés, - hét malac, - egy könnyű kocsi, - igáskocsi, - eke vasastól, - vasborona. A mestersé
géhez szükséges munkaeszközökből az alábbiakat vették fel a leltárba: 6 rámás fűrész, - 3 nagy fűrész, 
- 2 faragó szekerce, - 2 zsindelyező, - 15 nagy fúró és 2 stróf-fúró, - 10 kézi gyalu, 2 eresztő és 2 szar
vas gyalu, - 1 üveg spurtoló, - 3 spurtoló gyalu, - 15 pártázó és 2 szöggyalu, - 2 rajz modla, - 1 csap-
fúró és 2 furgancs, -1 vas és 1 fa czirkalom, - 3 fa ráspoly, - 2 vas reszelő, - 17 véső, - 3 kézvonó, -
2 ostor fűrész, - 2 bárd, - 1 köszörű vas hajtóval, - 1 réz enyves serpenyő, - 1 ócska malomkalács sü
tő vas, - 1 puskavessző fúró és 1 bélyegző.(41) 

Nagyhalápi (Cserháthaláp) vízimalom elhelyezésének rajza. 1854. évből. (NMLIV. 152. 269/1854.) 
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A molnárok jövedelmére, otthonuk berendezésére vonatkozó adatok alapján arra a következtetés
re juthatunk, hogy többségük a telkes gazdák szintjén élt. A malom hasznától függően a tagozódás ná
luk is megfigyelhető: egész, fél- vagy negyedtelkes gazdák életszívonalát követték. A legmódosabb ipolyi 
molnárok között voltak olyanok is, akik öltözetük (arany ékszerek), bútoraik (falióra, furnérozott sub-
lót, fehérre festett szekrény stb) beszerzésében a városi polgárságot tekintették példaképnek. A molná
rok társadalmi megbecsülésének elsősorban az adott rangot, hogy magas szinten értettek a mindenki 
által igényelt famunkához. Tekintélyüket az is fokozta, hogy a világ, a szűkebb táj eseményeiben, a kocs
márosok mellett, ők voltak a legtájékozottabbak, hiszen a malomban sokan megfordultak naponta. A 
molnár nagyobb vagyoni helyzetére következtethetünk abból is, hogy például a dengelegi molnár be
tegségét egy aszódi orvossal kezeltette, aki cukorral, citrommal, faolajjalt, zsírral, ecettel gyógyította be
tegét. A további kiadások között szerepel - halála után - a holttest mosása 3 itce pálinkáért, a kopor
só elejére ajtó készítése, a sír kigyepesítése, az elhunyt ruházata (ing, gatya), kendővásárlás a sír mel
lett álló három leánynak stb. Az összes kiadások (64 ft.) nagyobb részét - a rokonok kivánsága szerint 
- a halotti torra fordított összeg (40 ft.) tette ki. 

7. A vízi- és szárazmalmok megszűnése 

A 19. század közepe tájáról is van még adatunk arra, hogy egyes községek földbirtokosai új vízi
malmot akartak építeni. Szigyártó Lajos, Szanda község kerületi jegyzője, 1854-ben, arra kért enge
délyt, hogy a falu határában fekvő saját lóherés földjén vízimalmot építsen. Az építés tervét Oravecz 
József szandai bíró és Gyuris György törvénybíró is támogatta: „...lélekösméretes tanúságot teszünk ar
ról, hogy ezen tervezett malom, nem hogy valakinek kárt okozna, hanem inkább minden egyes közsé
gi laktársunknak, sőtt még a közelfekvő puszták lakossainak is temetés hasznára szolgálna, s betel-
lyesedne azon általános óhajtása a község lakóinak, miszerént az őrlés végett távol vidékre teendő költ
séges és fáradságos utazásoktól községünk ezzel felmentetne."(42) Vanyarc község földesura a falu ha
tárában lévő Szlovátzka dolina nevezetű völgybe akart vízimalmot építeni. Az építést a község vezetői 
itt is támogatták: „Felépítése minden tekintetben ajánlható, mert ezen Helységnek éppenséggel nem, a 
vidéknek pedig szinte alig levén malma, Vanyarcz helységbeliek gyakran a drága munkerőnek valósá
gos pazarlásával, és a gazdasági munkák elhanyagolásával kenteiének 4-6 óra távolságra őrleni valóju
kat átszállítani."(43) Az új malom építőinek ekkor már sejtenie kellett, hogy a vízimalom működtetése 
- a „hengerliszt" viszonylag gyors elterjedésével - a jövőben aligha lesz gazdaságos. A megyében talál
ható malmok többsége „parasztra" őrölt, de a 19. század első felében már voltak olyan vízimalmok 
amelyekre pitiét, sűrű szitát szereltek a liszt és korpa elválasztására. A patvarci ipolyi malom két köve 
pitiére őrölt 1819-ben.(44) A század közepén pitiével felszerelt malom működött Losoncon, Hasznoson, 
Halásziban stb. A kereskedők azonban szivesebben vásárolták és árulták a finomabb és olcsóbb hen-
gerlisztet. A molnárok, a malom tulajdonosok gyakran tiltakoztak a dunai (Dunán szállított) liszt be
hozatala ellen, de a gőzmalmok építése tovább fokozta elkeseredettségüket. Gubcso Mihály a losonci 
felső-malom haszonbérlője már 1852-ben arról panaszkodott, hogy „...úgy a kül, mint a helybeli keres
kedők, sőtt egyes emberek is, a Henger és ide fel szállított Dunai lisztet nagy mennyiségben árulván, 
egészen kizárják Városunkban létező és engemet különösen érdeklő, általam haszonbérbe bírt, úgyne
vezett Felső-malom őrlési munkálkodását, természetesen azok kész lisztet vásárolván, búzát malomban 
őrleni nem hordanak, - tsak azok kik vagy különössen kintelenítetnek, vagy pedig ollyanok, kiknek 
búzájok teremvén, vagy vásárolván."(45) 

A vízimalmok jövedelmezőségét már nem csak a Dunán szállított olcsóbb liszt csökkentette, ha
nem a megyében épült gőzmalmok is. Az 1850-es évek végén Losoncon és Szécsényben épült gőzma
lom, mely ellen a vízimalom tulajdonosai - ha nem is eredményesen - természetesen tiltakoztak. Adler 
Károly amikor 1858-ban bejelentette Losonc város vezetőinek, hogy gőzmalmot akar építeni, azt csak 
az alábbi feltételekkel engedélyezték: 
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„1. Hogy Adler Károly tervezett gőzmalmát egyedül gőzerő által működtethesse, annak mozgásba té
telére, a város eddigi fűrész malmát hajtó, s Lossoncz város két, (részben a helv. hitvallású egy
házat illető) malmának működésbe hozó, földesúri jogánál fogva kizárólag Lossoncz városát ille
tő folyóvizet, soha semmiféle viszonyok között használatba ne vehesse, - azt gőzmalma működé
se érdekében se fel ne foghassa, - se más irányba ne vezethesse. 

2. Hogy Lossoncz város s az Egyház malomjogi jövedelme ne koczkáztassék, - Adler Károly vállal
kozó soha semmiféle magányosoknak, akár lossonczi, akár vidéki lakosok legyenek azok, sem vá
mért, sem díjért ne őrölhessen, sem búzáért lisztet cserébe ne adhasson, hanem egyedül raktárai 
számára őrölhessen, szóval lisztyével kereskedelmi üzletet folytathasson."(46) Özvegy Vancsó 
Jánosné Szécsényben felépített háromkerekű gőzmalma 1858. január végén kezdte meg működé
sét. Ez ellen elsősorban a pöstényi közbirtokosság malmának bérlője tiltakozott. „Károm elvisel
hetetlen mivel bérleményemnek - ezen gőzmalom felállítása óta - nem csak nevezetesb része, ha
nem majdan egészen elvonatott, miután ezen általam bérlett malomba őrleni szokott Szécsény 
Mváros 3.000-en felüli lakossal, továbbá Lócz, Rimócz, Varsány, Kis- és Nagy-Gécz, Megyer és 
egyéb helységekbeli összvessen 10.000-en felüli lakosokkal - végleg elmaradtak, mi miatt malmom 
üressen áll, mivel a többi szomszéd helységek saját falubeli malmaikba őrletnek." Laukovics János 
pöstényi molnár beadványához a fentebb említett községek igazolását is mellékelte. Varsány köz
ség levelében olvashatjuk: „Mi Varsány helysége Elöljárói és közbirtokosai nyilvános tanúságot te
szünk - Laukovics János Pöstényi molnár mester megkeresése folytán, hogy Varsány Községe 
lakossai számtalan évektől az Ipolyi- többnyire a Pöstényi Malomba jártak őrleni, mióta pedig 
Szécsénybe a Gőzmalom használhatóvá vált, azóta Községünk lakossai - mivel közelebb lévén -
a Szécsényi gőzmalomba viszik őrleni valójukat."(4 ^ Néhány évvel később a bujáki Eszterházy ura
dalomhoz tartozó Csór pusztán (jelenleg Cserhátsurány belterületéhez tartozó falurész) építettek 
gőzmalmot. A német területről érkező molnár 1868-ban kötött házasságot Surányban, mely azt je
lenti, hogy a gőzmalom az 1860-as években épült. ' 

A vízimalmok fokozatos megszüntetését sürgette az a tény is, hogy a molnárok - a malom mű
ködtetése érdekében - a folyók, patakok vizét felduzzasztottak, melyek a környező rétek elárasztását, 
a közelben fekvő lakóházak összedőlését eredményezte. A balassagyarmati Malom utca lakói 1850-ben 
az alábbi levelet írták a kormánybiztosi hivatalnak: „ Bgyarmat mvárosunknak az úgy nevezett Malom 
utczája, néhány évektől, miolta tudniillik a kővári és Bgyarmathi alsó malmok gátjai szerfelett 
felemeltettvén, az Ipolynak többé éppen semmi medre nincsen - olly veszedelmes helyhezetbe jött, mi 
szerint nem csak a tavaszi áradások, hanem a nyári legszebb egy két napi esső is az egész Ipoly völgyét 
el borítván, azt is mindenkoron ha vízzel el sem önti egészlen, hanem területét annyira el nedvesíti, 
hogy mindannyiszor egy két Házunk el-el dől. - Jelenleg is olly iszonyú helyzetben vagyunk, mi az em
lített utzának alól írott lakossai, mi szerint több Házaink már valósággal le dűlvén, mindnyájukénak 
roskadássát óránként várjuk." A panasz kivizsgálására a város elöljárósága helyszíni szemlét tartott és 
megállapította: „Az Ipoly vize rendetlen folyása, úgy a Kürtös Patakának gyakori áradása már az Ipoly 
vize medrét annyira feltöltötték, hogy a víz a Híd alatt nem folyhatván. Ezt okozza leginkább a 
B.Gyarmati Alsó malom, de legfőképpen a Kővári malom, mely már a malom homlokfáját annyira fel
emelte, hogy a legkisebb esőzés alkalmával réttyeinket egészlen elönti." Hasonló megállapításra jutott 
Komáromi Imre szolgabíró is jelentésében: az általam tartott szemle után azt tapasztaltam, hogy az 
Ipoly medre annyira be iszapolódott az Ipoly malmok rendkívüli felemelése által, hogy Gyarmat 
várossának azon része melly az Ipolyra fekszik, follytonos elöntéseknek van kitéve, el annyira, hogy je
lenleg is több házak ledőlve vagynak."(49) Az alábbiakban néhány adatot idézünk Jánoska Ferdinánd 
Nógrád megye mérnökének az 1850-es évek elején készült jelentéseiből, melyeket az Ipolyon és a széc
sényi Szentlélek patakon felállított malmok helyszíni vizsgálata után készített. „Az Ipoly folyó medré
be keresztbe fektetett és az őrlővíz feltorlaszolásának megnyerése végett, majd nem egészen a termé
szetes partok tetejével, sőtt azok színéig terjedő magasságig emelt, egy mozdíthatatlan, kezelhetetlen s 
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a vizek szabad lefolyásának aljában akadályul álló rőzsegát alkalmazásával nyervén meg életét, ezért e 
víznek árjait czélszerüen és biztosan kezelni nem lehet."(5 J Az Ipolyon található tarnóci (Ipolytarnóc) 
malom megvizsgálásakor azt tapasztalta, hogy „...a malom fő 1 láb 6 hüvelykel magasabbra emeltetett, 
a malom bár zúgóval vagyon ellátva, de ez is csak három öl szélességű lévén, nagyobb vízáradás alkal
mával a víznek csak egy része férhetvén el, kiöntéseket okoz, s a felette lévő víz medrét be iszapolja... 
ezért a malomfő, s ezzel zsilipjei egy láb s 5 hüvelykel alább szállítasson, a zúgó pedig még három öl
lel szélesíttessen."(5I) A szécsényi Szentlélek patakon lévő két malomról az alábbiakat jelentette: „ A 
kérdéses Szentlélek pataki völgyön épített egy alul és egy felülcsapó malmok kártékony csatorna vona
lait vizsgálat alá vévén, azonnal világosan előtűnt, miként főleg a felső malom csatornába az anyaárok
ból vizetfogó és emelő malomgát az egész folyam szélességében a környező partok magasságáig terjed
vén, okszerűtlen építésével most már az következett be, hogy az anyafolyó már megszűnt folyam len
ni, hanem minden víz - többnyire az őrlővíz csatornába erőszakoltatásával - a malomárkon folynak 
alá, az anyaárokba csak és egyedül akkor juthatván víz ha a folyam partjainak meghágásával a kérdé
ses völgyek vízáradásokkal boríttatik el kártékonyán."(52) A folyók, patakok fő medrének rőzsegátak-
kal történő elzárása, az ebből kiágazó, majd a malom után oda visszatérő szűk vízvezető csatornák épí
tése a megye déli részén is a rétek elöntéséhez, használhatatlanná tételéhez vezettek. A Szuha patakra 
épült csecsei malom töltése miatt, az ecsegiek rétje gyakran került víz alá. A megye hatóságához kül
dött beadványukban is ezt tették szóvá 1850-ben. „Számtalanszor folyamodtunk már a Tekintetes 
Megyénkhez, hogy a Csecsei malom töltése által okozni szokott kárvallásainkat orvosolná. Ecseghi ha
tárunkon lévén e töltés a vízárt feltartja, kiöntéseket okoz, melly rétjeinken szénánkat évenkint be ön
ti, mint a folyó év s havi 23-án is a mennyi kárt okozott, egyenkint több adózóknak is, de különösen a 
községi rétet és mellette a szomszéd Csecsei község rétjét egészen be öntötte....Ött évig sem hoz be a 
malom annyi hasznot kevés számú birtokosainak, mint egy évben a két helység sok szegényei károkat 
szenvedünk miatta." (53) 

Az egyre több kárt okozó vízimalmok lebontása már a 19. század első felében megkezdődött. 
Hont megye Ipoly szabályozási rendeletére, az 1830-as években, Dejtár, Patak község malmait bontot
ták le, melyek pedig egyenként 248 kila rozs bevételt hoztak évente. Az egyre inkább gazdaságtalan, a 
rétek termését, házak állagát veszélyeztető vízimalmok „levágatása" az 1850-es évek után gyorsult fel. 
Balassagyarmaton a Kishíd alatti, négy vízikerékre járó alsó malom maradványai 1873-ban még látszód
tak: a molnár lakása a most Kapor testvérek háza volt, az utcáról való bejáratnál a malomkő most 
is a földbe mélyítve van. A malom gátja cölöpjeinek tönkjei még kiállnak a vízből" - olvashatjuk a 
szemtanú leírásában. A város tulajdonában lévő felső malmot Augusztin András építette a 18. század 
végén, mely 1873-ban még állt/ ' 

Az 1950-es évektől végzett gyűjtőútjainkon csak a hasznosi és a nógrádsápi vízimalmok marad
ványait láthattuk. Az ekkor megkérdezett idős emberek mindegyike emlékezett a faluja határában mű
ködő vízi- és szárazmalmokra, de a gyűjtés időpontjában már csak egykori helyüket tudták megmutat
ni. 

8. Malombérleti szerződések 

Az Ipoly folyón lévő Szécsény-Halászi malom szerződése 1842-ből 
Haszonbéri Szerződés 
Mi szerint Szétsény Halászi határban fekvő Méltóságos Gróff Ráday László jussán, jelenleg en

gemet illető Ipolyi ött kerekű vízi malmot Vancsó János molnár mesternek Kilentz egymás után követ
kező Esztendőkre, vagyis az 1842-ik évi Szent György naptul az 1851-dik Évi Sz. György napig, haszon
bérbe bocsájtottam az alább megírt feltételek melett, úgy mint: 

1-ször Kezdődik a haszonbér folyó 1842-dik évi április 24-dik napján Kilentz egymás után következő 
Évekre az az 1851-dik Évi április 24-dik napjáig. 

2-szor A mik eddig használására meg hagyattak ezen túl is, a Kilentz Évek lefolyásokig a molnár mes-
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térnek használásában meg hagyattnak u.m. Egy darabka rét, malom pascummal együtt, három 
kilás Kukoritza földek, két kilás Krumpli földek, egy búza kilás Kender földek, és egy darabb 
Káposztás földek, és Esztendőnként négy nyári szekér Szalmával az malom szükségére. 

3-szor A Hidakat, mi illeti, mi után Halászi Helysége eddig a napszámosok terhét a híd és út csinálá-
sának minden úrbéri beszámítás nélkül viselte, a fentebb ki kötött Esztendőkre ezen szokás a 
maga valóságába meg hagyatik azon hozzá tétellel, hogy az Uradalom az ahhoz meg kívánta
tó anyagokat minden hiány nélkül ki szolgáltatni tartozik, kötelességül tétetik azonban a mol
nárnak a hidak jó Karban tartását figyelembe venni, és azokat a felépítés után conserválni. 

4-szer Tartozni fog az molnár mester Esztendőnként az Mélgos Uraságnak be adni négy mázsa sza
lonnát (a kettőt a Pöstényi malom árendába számítva). 

5-ször Köteles a Molnár mester a malomtól egy jó faragáshoz értő legényt tartani, a ki a megkívánt 
időben az Méltóságos Uraság udvarában minden szükséges faragású munkát szorgalmatosan 
fog végezni. 

6-szor A malomhoz minden nemű megkívántató szereket a Méltóságos Uraság köteles lészen adni, 
és a megrendelt szerekből a molnár mester tartozik maga a malmot megcsinálni és jó karban 
tartani. 

7-szer Tartozni fog a molnár mester Évenként 500 azaz öttszáz kila feles búzát fizetni, s ezen gabo
nát évnegyedenként a ludányi tisztemnek hiba nélkül átal adni. - Úgy nem különben a molnár 
mesternek használásába bocsájtatik az alsó ludány béli határban Csalár alatt egy darab 8 ka
szás rét, mellyet eddig az alsó ludányi jobbágyok a Méltóságos Uraságtól árendába birtak, nem 
különben a gulábocsi el maradott házhely után való földek és rétek. 

8-szor Tartozik a Molnár mester Egy, az uraság által ki mutatandó helyen a malomnál Juh-Usztatót 
fel állítani minden munkabér beszámítás nélkül, mellyhez azomban minden megkívántató 
anyagokat az Uraság fog adni, ezen Úsztatót folyvást a Haszonbérlési Esztendők alatt ingyen 
jó Karba tartani /Értvén egyedül a munka tételt/. 

9-szer Valahányszor a Métgos Uraság rendel halászatot, tartozik a molnár mester halászni azon ész
re vétellel, hogy a halászatkor meg kívántató Embereket annyiszor, a mennyiszer az Uraság ha
lászatot rendel, a helybeli Tiszt Úr tartozzon ki állítani, és a hálóhoz vagy is annak ki igazítá
sa - kendert a mennyibe kívántatni fog, az Uraság fogja ki szolgáltatni. 

Ezen haszonbéri szerződés mindkét részrül való biztosítására magunkat kölcsönösen akképpen 
kötelezzük le, hogy a jelen feltételeket meg álló, tellyesítő fél, az azt meg nem tartó félen 1834. 20-dik 
és 1840. 11-dik Törv. Czikkek rendeletével minden nemű Károsodással, sőtt azon felül 200. az az Két 
száz pengő forintokba meg állapított bánat pénzt, mind világos adóságot akár mellyik meg keresendő 
Szolga Bíró előtt követelhesse és meg vétethesse a haszonbérlői szerződés a kötött Évek lefolytáig, to
vábbi és maga erejében fen maradván. 

Mellyeknek nagyobb bizonyosságára és erősebb voltára, két egyenlő példányba ki adtuk a jelen 
haszonbéri szerződésünket nevünk alá írásával meg erősítve Alsó Ludányba Böjt Elő hava 17-dik nap
ján 1842-dik Esztendőben. - Vancsó János molnár mester т.к. - Franciska Nauerr т.к. Vancsó János 
hitvese. - az uradalom részről Sztranyavszky Lajos т.к. ludányi Kasznár. Előttem Krisskó János т.к. 
Jegyző."(55) 

A bujáki uradalom Buják községgel kötött szerződése 1853-ból 

Szerződés 
Mai alább írt napon és évben egy részről t. bujáki uradalom Tiszcsége, más részrül pedig Buják 

helység községe közt fenntartván a t. felsőbbség helyben hagyását, következő szerződés köttetett u. m. 
1. Három évre által adja a Mlgos uraság a bujáki helység határában lévő egy kerekű vízi s egy 

kerekű száraz malmát olly formán a községnek, hogy azokban a t. vármegye által kiszabott 
igaz malom vám mérték mellett szabadon őröltethessen. 
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2. Ezen haszonvételért s uradalmi jog használatáért tartozik a haszonbérlőfél évenként 
nevezetessen a vízi malom után 24 f. 36 xr, a száraz malom után 6 f. 24 xr. öszvessen 31 fo
rint írván harmincz egy forintot olly ezüstpénzben mellyből három db ezüst húsz krajczáros 
egy forintot, húsz forint pedig egy kölni márka finom ezüstöt tészen, haszonbérképpen fertály 
évi határ időben mindenkor előre, minden követelés az uradalmi pénztárba fizetni. 

3. A malom árkait és gátjait tulajdon költségén kitisztítani és a malombeli eszközöket a szerző
dési évek elteltével jó állapotban a Mgos uraságnak vissza adni a haszonbérlő fél köteleztetik. 
A malmok és molnár háza igazításához az uradalom tisztség által elkerülhetetlenül szüksé
gesnek talált fa anyagokat fizetés nélkül maga az uradalom fogja kiadni, de azokat megvágat
ni, és helyre hordatni a mesteremberek bérét megfizetni a haszonbérlő fél lészen köteles. 

4. Kötelezi magát a haszonbérlő fél szerződési díj nevezet alatt minden 100 f. haszonbér után 
egy száztól és így 31 f. szerződési öszveg után 19 xrt ezüstpénzben ezen szerződés átvételé
vel, egyszer és nem többször az uradalmi pénztárba fizetni. 

5. Ha ezen szerződés idő alatt a pénzben valami változás történnék, szabad lészen az uradalom
nak a jelen szerződést felbontani és más szerződési feltételeket szabni, vagy pedig félévi fel
mondás után máskép rendelkezni. 

6. Minekutána a haszonbérlő fél az épületet és az eszközöket jó karban átvette, tartozik azokra 
felügyelni és a szerződési idő lefolyta után szinte jó karban visszaadni, az épület javításokat 
köteleztetik a haszonbérlő fél saját költségén eszközölni olly kikötéssel, hogy ha ezen javítá
sok elmulasztásából az uradalomra nézve bármiféle kár háramlanék, azt az uradalomnak té
ríteni tartozik. 

7. A tűzre a haszonbérlő fél a legnagyobb vigyázattal legyen, mert ha akár saját, akár cselédjei 
vigyázatlansága által tűzkár támadna, ezt minden ingó és ingatlan vagyonával pótolni fogja. 

8. A haszonbérbe vett épületeknél önkényesen építkezéseket vagy változásokat tenni szabad 
nem lészen, és ha a haszonbérlő fél üzlete elősegítéséül valamelly változásokat tenni óhajta
na, ez csak az uradalom befolyásával, és általa kiadandó terv szerint történhetik olly feltétel 
alatt, hogy a szerződési idő kitelte után az uradalomtól a tett építésekért a haszonbérlő fél 
valamelly megtérítést nem igénylend, hanem ingyen és jó karban fogja átadni az uradalom
nak. 

9. A fennálló rendőrségi szabályoknak legszigorúbb megtartása kötelességül tétetik a haszonbér
lő félnek, utilevél nélkül kóborlóknak szálast adni tilalmaztatik, sőt illyes gyanús egyéneket a 
felsőbségnek bejentetni, - és egyátaljában a haszonbérlő fél mind saját mind pedig cselédjei 
józan és erköltsös maga viseletre szemüggyel lenni, s a bérbe vett haszonvételt jó karban meg
tartani köteleztetik. 

10. A haszonbérlő félnek a haszonvételt az uradalom tudta és jóváhagyása nélkül, egy másik va
gyis alhaszon bérlőnek átadni szabad nem lészen. 

11. Ha a szerződési idő alatt a bérbe vett haszonvételt elemi események által okozott károsodás 
érné, és ha a haszonbérbe vett épületeknél vagy más részben javítások vagy építések tétet-
tnének /melyre maga a haszonbérlő fél is tartozik felügyelni/ ezen építési időre, és az érintett 
károsítás után - háború esetét sem véve ki - minden kárpótlási igényről lemond és neki sem
mi szín alatt haszonbér elengedésért folyamodni szabad nem lészen, még azon esetben sem, 
ha az a bérelt haszonvétel élésében valahogy háborítatnék, miután az uradalom azon kárpót
lást, mellyet neki ez esetben a bíró megitélend, annak átengedni igéri. 

12. Az épületi és földadót az uradalom, - minden egyébb bár mi néven nevezendő ezen bérleti 
tárgyat illető terheket pedig, különössen a nyilvános munkákat úgy az ezen haszonvétel utáni 
jövedelmi adót s a községi terheket a haszonbérlő fél tartozik viselni anélkül, hogy mindeze
kért valamelly megtérítést igényelhessen. 

13. Az ezen haszonvételre esendő katonaszállásolási és tartási költségeket szinte a haszonbérlő 
fél tartozik viselni. 
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14. Kötelezi magát a haszonbérlő fél minden nemű bélyeg illetéket, mely ezen szerződés, úgy a 
leltár valamint a haszonbér befizetéséről szolló nyugtatók után jár, magáéból fizetni. 

15. Joga leend az uradalomnak azon esetre ha a haszonbérlő fél e szerződési feltételeket meg nem 
tartaná, e szerződést megsemmisíteni, a haszonbérlő felet a haszonvételből kitiltani és új ár
verés útján a hátra lévő szerződési időre másnak ismét kiadni olly féltétel alatt még is hogyha 
ezen szerződésben kikötött haszonbér az új árverés alkalmával meg nem adatnék, az uradal
mat minden ingó és ingatlan vagyonával kárpótolni, és minden szerződési pontok meg nem 
tartása által az uradalomra haromlandó kárt megtéríteni tartozik, e tekintetre nézve aláveti 
magát a haszonbérlő fél az 1836. XX. és az 1840. XI. törvény czikkely és az 1845. évi október 
18-án kelt legmagasb határozat értelmében meg is rendelt sommás törvénykezésnek lemond
ván minden ellenmondás és feljebb vitel, és más törvényes módokról. 

16. Ezen szerződés eredetét viszi 1853-ik év Január hó 1-ső napjától 1856-ik évi Január l-ig, miu
tán ezen magány tulajdon s királyi haszonvételi jog használata az uradalomnak szabad ren
delkezése alá vissza esik. 

17. Szabadságában áll a haszonbérlő félnek ezen szerződés helyben hagyása, és megbélyegzése 
után ennek másolatát saját költségén magának megszerezni. 

18. Leköti magát a haszonbérlő fél egyetemlegessen az egyik mindnyájukért, s mindnyájan egyért 
jót állva, a fentebbi szerződési feltételek szoros megtartására. Mellynek nagyobb erejére ezen 
szerződés egy példányban, mind a két szerződő fél aláírásával megerősítve kiadott. Titka Ig
nác bíró, Varga Ferencz törvénybíró saját kezevonássa, Varga Albert esküt saját kezevonára. 
Előttem Horváth Albert kerületi jegyző."(56) 

A Felső-Szátoki malom haszonbérleti szerződése 1856-ból 

Haszonbéri szerződés 
Melly az alul írott napon és helyen egy részről Szátok községe hites Elöljárósága mint Haszon

bérbe adó, más részről Zachar Máté Molnár mint Haszonbérbe vevő között a következő feltételek alatt 
köttetett: 

1. Felső Szátok községének Elöljárósága haszonbérbe bocsájtja Zachar Máté molnárnak felső 
Szátok határában létező s jó karban lévő egykerekű fenncsapó vízimalmot a hozzátartozó 
föld és réttel, mely kizárólagosan a községet illeti 1856-ik évi Szent György naptól egymást 
követő három évekre, azaz 1859.-ik évi Szent György napig évenként fizetendő 225 azaz Ket
tőszázhuszonöt pengő forint haszonbérért, minden egy forintban három ezüst húszas számít
va. 

2. Én Zachar Máté 1856-ik évi Szent György naptól egymást követő három évekre, azaz 1859-
ik évi Szent György napig Felső Szátok községi egykerekű s fenncsapó vízi malmát évenkint 
fizetendő 225 azaz kétszáz huszonöt pengő forint fizetésért haszonbérbe veszem, s kötelezem 
magam 

3. A haszonbéri összeget évenként mindig évnegyedenként előre fizetni, ellenkező esetre a ha
szonbérlő annyiszor amennyiszer ezen kötelezettségének eleget nem tenne 12, azaz tizenként 
pengő forint bánat pénzt lesz köteles fizetni. 

4. A malom jókarba helyeztetve fog által adatni, azt a haszonbérlő a haszonbéri évek leteltével, 
szinte olly karba tartozik általadni. 

5. A malmot, valamint a Molnár lakot a haszonbérlő tulajdon költségén köteles a tűzvész ellen 
biztosítani, - a malom valamint a lakház fala s tetejének kijavítása melletti költség viselése a 
községet terheli. 

6. A malom gépezetéhez szükséges minden kellékek a helység által 2/3, és a haszonbérlő által 
1/3 részben fedezendők, megjegyezvén, hogy a kisebb kijavításokat, mint fogak készítése, or
só aczélozása, csákányok élesítése, s több efféle a haszonbérlő terhe. 
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7. A malomra menő Canalis, valamint a malom melletti Tó évenkénti kitisztítása a molnár köte
lessége, s egyszersmind felelőssé tétetik, a Canálist jókarban s tisztán tartani, nem külömben 
a Canálist, ha nem jobb, legalább a jelenlegi karban a haszonbéri évek leteltével által adni. 

8. A haszonbéri szerződésekhez, valamint a Jegyzőkönyvhöz szükséges béllyegeket a haszon
bérlő tartozik megvenni 

9. A fentebbi pontokban foglalt feltételek, s kötelezettségek megtartásának biztosítása tekinteté
ből köteles a haszonbérlő a jelenlegi malomgép becsárának egy harmadrészét készpénzben 
lefizetni, s ezt a helységtől csak a haszonbéri évek leteltével hátrahagyandó malomgép meg
becsülendő árához képest vagy többe, vagy kevesebbe kapandja vissza. 

Melly ebbeli haszonbéri szerződésünket kölcsönös beleegyezés mellett elfogadva, s tulajdon ke
zűleg alá írva Kiadtuk Kelt Felső Szátokon február 11-én 1856. Velki Mihály keze keresztvonása a köz
ség hites bírája, Kovács János keze keresztvonása, a község hites Törvénybírája, mint Haszonbérbe 
adók. Zachar Máté mk. mint árendás. Előttem s átalam Dévény Bertalan mk. ker. jegyző."(57) 
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