
Levéltárunk vízimalmokra vonatkozó iratanyagának bemutatása
néhány példán és a malom kutatás a levéltárban

A vízimalmoknak az évszázadok során sokféle változata terjedt el. Osztályozásuk is többféle szempont
szerint történhet. Osztályozhatjuk őket aszerint, hogy milyen tevékenységet végeznek velük. Eszerint
vannak őrlésre, darálásra, kovácsolásra, csőfúrásra, ásvány-zúzásra szolgáló malmok1. Az is szempont
lehet, hogy a malmot gyorsfolyású patak hajtja-e (patakmalom) vagy folyami malomról van-e szó.
Megkülönböztetünk a part mellett stabil építményként felállított malmokat és hajómalmokat. A
vízimalmok meghajtó szerkezete szerint külön osztályozást végezhetünk:

1.) KANALAS MALOM-nak nevezzük a vízszintes síkban forgó vízikerékkel ellátott
malomszerkezeteket. Ezek energiahasznosítása alacsony fokú, áttételeket jellemzően e
szerkezeteknél nem használtak. Teljesítményének fokozása a víz folyássebességének
gyorsításával volt elérhető. Előnye abban állt, hogy egyszerű szerkezet lévén, kevesebbszer
hibásodott meg. Hasonló elven működő, de jóval modernebb, XIX-XX. századi malomfajta,
amikor a kanalas kerék helyére vízturbinát építenek. Ilyen turbinás megoldással működő
malom volt Biba Károly ollári malma (ma: Kemendollár – Zala megye). A KvVL VI.8.b
Szombathelyi Kultúrmérnöki Hivatal, Vízikönyvek, 41. doboz 604. tételszám alatt található
iratanyagban megtalálható tervrajz vélhetően a malom 1914. évi átalakításának terve. Az
1914. február 12-én kelt műszaki leírás szerint „a malomfő egy turbinára vezető zúgóból és
egy szabad zúgóból áll. A vízhasználat segélyével egy Pohl gyártmányú álló tengelyű 1,2 m
futókerék átmérőjű francis turbina tartatik mozgásban, amely 1 méter hasznos esésnél 1880
liter másodpercenkénti vízbefogadó képességgel bír és így 18,8 lóerőt fejt ki.” Érdekesség,
hogy a műszaki leírásban megadott magassági pontok az ollári kastély (XIX. században gr.
Festetits Tasziló birtoka) főbejárata előtti második lépcsőfok baloldalán található jelre, mint
magassági pontra vannak vonatkoztatva.

2.) FÜGGŐLEGES SÍKBAN FORGÓ VÍZIKEREKES MALOM

a.  SZABADLAPÁTOS VÍZIKERÉK: e típus csak a víz mozgási energiáját hasznosítja. A
vertikális kerékkel ellátott malmok közül az ősibb típus. Ennél a malomfajtánál már
fogaskerék áttétellel is találkozhatunk. Lényegében római találmány, bár egyes
elemei valószínűleg görög eredetűek. A vertikális vízikerék – attól függően, hogy
magasról lezúduló víz vagy nyugodtabb folyam vize hajtja-e – lehet felül csapó vagy
alul csapó. A forgástengelyhez közel hajtott vízikereket „derékba csapott”-nak
nevezzük. Általában ezek a malmok egy fajta energiafelvevő szerkezettel működtek,
de kivételek is vannak: Takács Herman jászberényi nyomdász „Album Lehel
városáról” című munkája II. kötetében közli a jászberényi külső malom képét2. Ennek
egyik vízikereke felül csapott volt, míg az összes többi alul csapott vízikerék elvén
működött.  A felül csapott vízikerekeknek további két fajtáját különböztetjük meg:

1 mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-1420.html
2 Pongrácz Pál: Régi malomépítészet, Műszaki Könyvkiadó 1967, 71. p.



b. ZÁRT vagy REKESZES VÍZIKERÉK: a vízikerekeknek e fajtája a mozgási energián túl a víz
helyzeti energiáját is forgási energiává alakítja.

Megbízható adataink a magyarországi malmok számáról lényegében csak a legutóbbi évszázadokból
állnak rendelkezésre. Az alábbi táblázatból már ránézésre is látszik, hogy az összes malomtípus közül
messze a vízimalom volt a legelterjedtebb:

Magyarország malmainak száma3:
malomtípus 1863 1906
gőzmalom 147 2040
műmalom 70 -
gőz- és vízimalom - 183
hajómalom 4301
patakmalom 9173

13474
vízimalom 13474 16590
szélmalom 476 700
szárazmalom 7966 651
motormalom - 562
összesen: 22133 20726

A békésebb XVIII. században a nagybirtokokon racionálisabb gazdálkodás kezdődik. Olyan
területeken, ahol sok a folyóvíz és a tó, elkerülhetetlen a nagyszabású vízrendezési feladatok
elvégzése. Tatán Mikovinyi Sámuel mérnöki munkássága nyomán több árok is készült, amelyeknek a
vízelvezetésen túl a nagyszámú vízimalom hatékony működtetése is a célja volt. Utódja és tanítványa
e mérnöki hivatásban Fellner Jakab, aki a városban számos malmot épített.

Egyik legszebb műve a még ma is álló Nepomucenus malom, amit bár nem sikerült eredeti
formájában és funkciójában megtartani, de azért emeletes nyugodt tömegével, meredeken hajló
sátortetejével, ma is impozáns épülete Tata belvárosának. Az épület oromfalán szemöldökpárkányos
fülkében egykor Nepomuki Szt. János szobra állt. Sajnos a kőkerítés felső részét, amelyen eredetileg
bevésve a malom neve volt olvasható, mára elbontották, pedig ez a különleges kosáríves lezárású
kapu tette az épületet annyira jellegzetessé.

A malom 1913. február 18-án kelt vízhasználati engedélye a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár
VI.5.b 1. doboz 262. tételében IX/22. vízikönyvi szám alatt található meg. E szerint: „A gróf Esterházy
féle Tata és tóvárosi hitbizomány engedélyt nyert a Komárom vármegyei Tóváros község határában a
jelenleg az engedélyes tulajdonát képező Pokol forrás, valamint a tó melletti ’Nagyforrás’ vizeinek
malomfolyó nevezetű lefolyásán fennálló, a hatályos vízjogi tc. szerinti vízhasználatot gyakorolni, azaz
a tóvárosi 2. számú betétben 10 hrsz. alatt felvett telkén fennálló ún. Nepomucenus malom
mozgatására, amelyet mesterséges duzzasztással érhet el. A felső malomcsatorna a 12+20
szelvénytől a malomfőig terjed, azaz a 12+42 szelvényig. A malomfő szabadzúgókból és kerekekre
vezető zúgókból kell, hogy álljon. Az alsó malomcsatorna a malomfőtől, vagyis a 12+42 szelvénytől
lefelé a 13+10 szelvényig terjed, összes hossza: 68 méter. A vízhasználat üzeméhez felhasználható víz
másodpercenkénti mennyisége a Cseke-tóra vonatkozó vízjogi engedély figyelembevételével

3 Vajkai Zsófia: Magyar malomtípusok 353. p.
(koles.atw.hu/koles/olvas/Vajkai_Zsofia_Magyar_malomtipusok_1.pdf)



állapítandó meg, a kihasználható esés 1,38 métert tesz ki.” Az engedélyhez csatolt műszaki leírásból
megtudhatjuk, hogy a Nepomucenus malmot meghajtó malomfolyó medre is uradalmi tulajdont
képez. A tárgyalt malom felső szomszédja a József malom, alsó szomszédja pedig a Deszkametsző
malom, mindkettő ugyancsak a tataóvárosi hitbizományi uradalom tulajdona. A malomfolyó vizét
angolkerti állandó források biztosítják és ha az Öreg-tó vízállása olyan, hogy a Pötörke malom mögött
a malomfolyó 10+03 fm-énél a tópartba beépített boltozott hídáteresztőn, vagy az ebben elhelyezett
facsatornán keresztül a tó vize a folyóba juthat, akkor ez is a malom üzemben tartására szolgál. Ezt
azonban állandónak venni nem szabad, mert csak hóolvadás és esőzés alkalmával éri el az Öreg-tó
vize ezt a magasságot, míg az év többi szakában a Cifra malom üzemben tartására szükséges vizet is
alig lehet a tógazdaság sérelme nélkül kivenni. A malomfő 5 nyílású kőből készült zsilip, melyek közül
3 a három kerékre vezeti a vizet, kettő pedig szabad zúgót képez. Árapasztó csatornául, ha
szükségessé válik, szolgál azon boltozott csatorna, mely a Nepomucenus malom kertjének a
malomfolyó baloldalán levő kerítésen kívül, annak körülbelül közepe tájától kezdődőleg közvetlenül
mellette halad és torkollik ismét vissza a malomfolyóba. A vízszerkezet javítása esetén tehát a
malomfő felett a boltozott csatorna szájáig egy nyílt árkot ásnak, s ezen keresztül jut a víz a boltozott
csatornába, illetve ezen keresztül vissza a folyóba. A malom alul csapott három kerekű vízimalom,
vízhasználatára jelenleg azon szolgalom nehezedik, hogy vize egész tömegében heti 4x6 órán át a
Cseke-tó táplálására van használva. A malom berendezésének leírása: 1 pár 42 hüvelyk átmérőjű, 2
pár 40 hüvelyk átmérőjű malomkő, 1 Ganz-féle 7-es számú felbontó hengerszék, 2 pár egymás
mögött elhelyezett hengerrel, 1 Ganz-féle őrlő hengerszék 1 pár hengerrel stb. Az iratok tanúsága
szerint a malom vízjogi engedélyének visszavonására hivatalosan 1968. március 10-én került sor. (A
malomipar racionalizálásának4 keretében 1950-ben 1000 malmot állítottak le az első ötéves terv
során. A malmok megszüntetésének hatósági felülvizsgálata és a hatósági engedélyek visszavonása
később történt, zömében az 1960-as évek második felében.)

Ha már a tatai vízimalmokról volt szó, van egy nagyon érdekes anyag az előbb említett dobozban,
259. tételszám alatt. Ez az iratcsomó a szintén Tatán található Berta malomról szól, mégpedig egy, a
hitbizományos Esterházy Ferenc gondnoka és a haszonbérleti szerződéssel rendelkező Roth Árpád,
rétsági lakos közötti peres ügy kapcsán. A haszonbérlőnek a malomhasználattal kapcsolatos kérdései
vitákat váltottak ki, így a kérdések megválaszolására mérnök szakértőt kértek fel. Az ügy azért
érdekes, mert megvilágítja, hogy egy bonyolultabb vízrendszer – amilyen a tatai is – milyen
érzékenyen reagál minden külső behatásra és környezeti változásra.

A szakértő irányában Roth Árpád által feltett első kérdés arra vonatkozik, hogy a birtok haszonbérbe
adott területén milyen árkok húzódnak, amelyek befolyással vannak a bérelt rétekre és a szintén
bérelt Berta malom vízi erejére? A szakértő a válaszában elmondja, hogy a kérdéses árkok részben a
rétek vízelvezetésére is hatással vannak, részben pedig a Berta malom vízhasználatára is. A malom
vízhasználatát az alábbi csatornák vízhozama befolyásolja: felső malom csatorna, összekötő csatorna,
ami a tatai Cifra malom csatornájának egy szelvényétől a felső malomcsatorna egy bizonyos
szelvényéig terjed, árapasztó csatorna, ami a felső malomcsatornát köti össze a Szt. János patakkal,
alsó malomcsatorna, ami a malomfőtől a Szt. János patakba való torkolatig terjed, valamint a Szt.
János patak 950 méteres szakasza. Jól látható tehát, hogy szövevényes árokrendszer található a
városban, ráadásul a malom működését ezeknek a csatornáknak a vízzel való telítettségi mértéke
együttesen befolyásolja.

4 MNL OL M-KS 276 f. 54. cs. 105. öe. 4/f



A haszonbérlő második kérdése az árkok állapotára vonatkozott, történetesen arra, hogy milyen
munkálatokra van ahhoz szükség, hogy ezek az árkok a szerződésben megszabott jó és használható
állapotba jussanak, s így mind a rétek vízelvezetése, mind a malom számára szükséges vízierő
optimális legyen? A szakértő válasza szerint a használható állapot fogalma alatt azt az állapotot kell
tekinteni, ami az 1912. évi vízjogi engedélyben meg volt határozva. Az irat keletkezése idején – 1926-
ban – tapasztalt mederállapotok – a szakértő szerint – nem teljesen felelnek meg az előírásoknak. A
medrek olyan állapotba hozása, hogy azok káros befolyást ne gyakoroljanak a malom működésére
összesen 5527 m3 földmozgást tennének szükségessé, ami akkori áron 5130 P költséget jelent. A
munkálatok főként a medrek eliszaposodása miatt lennének szükségesek.

Roth Árpád harmadik kérdése az volt, hogy a bérelt rétek túlzott nedvessége és a körülmény, hogy a
malom a szükséges vízierővel nem látható el, összefüggésben van-e a medrek elhanyagolt
állapotával, illetve mi okozza, hogy a malom nem járatható vízierővel? A szakértő válasza szerint a
Berta malom működéséhez a hasznos munkamennyiség akkor áll elő, ha a felső malomcsatornán
éppen annyi víz érkezik, mint amekkorát az alsó malomcsatorna duzzasztás nélkül el tud vezetni.
Vagyis az az ideális, ha káros vízmennyiség nem keletkezik. A számításba vett ideális vízmennyiség a
zsilipek helyes kezelése mellett kis határok között állandósítható ugyan, de a vízszintingadozás
teljesen nem küszöbölhető ki. A vízmennyiség ingadozásából származó vízierő változáshoz,
nevezetesen annak csökkenéséhez az alsó malomcsatorna vízszintemelkedése is hozzájárul, ami
abból fakad, hogy az alsó malomcsatorna és az azt befogadó Szt. János patak mérsékelten fel van
iszapolódva. Részben ez okozza a vízierő csökkenését, de a vízmennyiség ingadozása is hozzájárul
ehhez. Ez a probléma korábban is fennállhatott, mert a malom vízi erejének kiegészítésére a malom
épülete mellett egy gőzgépet is felállítottak.

Végül a szakértői véleményből kiderül még egy érdekes fizikai jelenség, ami minden alul csapott
vízikerékkel meghajtott malom esetében problémát jelenthet. Ez a probléma pedig abból adódik,
hogy a vízikerék kb. 500 mm mélyen belenyúlik az alsó vízbe, az ún. holt vízbe, ami miatt a kerékre
fékező hatás hat. A szakértő elismeri e probléma létezését, mértéke a pillanatnyi vízállástól függ. A
vízikerék 0,35 méteres bemerülése fölötti vízmagasság már káros e malom esetében és a
vízmennyiség növekedésével arányosan növekszik.

A fentiekből látszik, hogy a malmok vízjogi engedélyeit kutatva sokféle információhoz juthatunk,
kezdve a malmok műszaki leírásától, a tulajdonviszonyokon át a helyszínrajzokig, esetleg geológiai,
vízföldtani vagy egyéb szakvéleményekig. A levéltári anyag pótolhatatlan információk elérését teszi
lehetővé a már funkcióját többé be nem betöltő, de fizikai valójában még meglévő malomépületek
esetében. Különösen így van ez a hajómalmok esetében, amelyek azóta már fizikailag sem léteznek
többé. Az iratok alapján viszont még rekonstruálni lehet működésüket, tulajdonviszonyaikat és egyéb
jellemzőiket.

A hajómalmok – a malmok e sajátos típusa – valószínű, hogy a kelet-római, bizánci kultúra termékei.
A bizánci udvarban a VI. században élő Prokopiosz történetíró Gót háború című munkájában leírja,
hogy a Vitiges által Rómában bezárt kelet-római földesúr, Belisar, 536-ban a Tiberisen hajómalmot
létesített, mert a gótok a vízvezetéket elzárták és igavonó állat nem állt rendelkezésre.5

5 Pongrácz Pál: Régi malomépítészet, Műszaki Könyvkiadó 1967, 105. p.



Magyarországon a hajómalmok a XVII. századtól gyorsan szaporodtak. A többi malommal szemben a
hajómalom nagy előnye, hogy egy területen belül könnyen változtatja a helyét, mobil, könnyen
telepíthető a nagyobb sodrú folyószakaszok mellé és leggyakrabban a part közelében lehorgonyozva
működtették őket. A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár iratainak tanúsága szerint a XIX. században
mind Budapesttől északra, mind attól délre több helyen is működött hajómalom. Északon Vácott,
Pócsmegyeren, délen Adonynál, Paksnál, de még Bajánál is. Ha fiatalkori olvasmányunkra, Jókai Mór
művére, „Az arany ember”-re gondolunk, ebben a regényben kétszer is találkozunk hajómalommal,
egyszer a könyv elején, amikor a Szent Borbálát a Törökországhoz tartozó szerb partnál vontatták
felfelé az Al-Dunán és a vontatott hajó csaknem egy elszabadult hajómalommal ütközött össze.
Egyszer pedig inkább a regény vége felé, amikor a főhős, Tímár Mihály Komáromot titokban elhagyva
a Duna jegén egy szintén az enyészetnek átadott, a jég fogságában rekedt hajómalmon talált
menedéket a jégen eltévedve és egy egész éjszakát átkóborolva. Levéltárunk egyik fondja, a
Budapesti Folyammérnöki Hivatal című és VI.1.a jelzetű, tartalmazza a hajómalmok nyilvántartásait.
Ezek nagy méretű kötetek a XIX. század végéről és a XX. század első feléből. A kötetek települések
nevei szerinti sorrendben találhatók és tartalmazzák az adott településen működő hajómalmok
legfontosabb adatait: a tulajdonos nevét, az esetlegesen a tulajdonos személyében beállott
változásokat, arról szóló információt, hogy a hajómalom jellemzően a folyó mely szakaszán működik,
milyen tevékenységet folytat, az év mely szakában üzemel stb.

A levéltárunkban folyó kutatási tevékenység jelentős hányadát teszi ki azon kutatók száma, akik
kifejezetten vízimalmok vízikönyvi iratait, azaz vízjogi engedélyezési dokumentációit vagy egyéb
malmokkal kapcsolatos dokumentumokat kutatnak. A legutóbbi három teljes naptári év
kutatóforgalmát összevetve megállapítottam, hogy 2013-ban 54 kutatóból 8 kutató, tehát a kutatók
14,8 % kifejezetten malmok kutatása céljából töltött ki regisztrációs lapot. A kutatási esetek 15,7 %-a
(102 esetből 16 eset) malomkutatási eset volt. 2014-ben 35 kutatóból 6 kutató, tehát a kutatók 17,1
%-a ugyancsak kifejezetten malmok kutatása miatt látogatott el hozzánk. Ebben az évben a kutatási
esetek 29,5 %-a (105 esetből 31 eset) volt malomkutatási eset. Végül 2015-ben 58 kutatóból 6 fő,
tehát a kutatók 10,34 %-a jött intézményünkbe malomkutatási célból. Tavaly a kutatási esetek 10,28
%-át tette ki a malomkutatási esetek száma (107 esetből 11 eset).

Átlagolva a kapott értékeket megállapítható, hogy egy három éves intervallumot figyelembe véve
(2013-2015 között) átlagban a kutatók 14,08 % volt malom kutató és kutatási eseteik száma az összes
kutatási esetet véve 100 %-nak, átlagban 18,49 %-ot tett ki, ami megközelíti a kutatási esetek ötödét.

Nem véletlen, hogy a malom kutatás ilyen jelentős arányban részesül az összes levéltári kutatásból,
hiszen a régi ipari építmények és szerkezetek felkutatása, rekonstruálása, nagyközönségnek való
bemutatása napjainkban reneszánszát éli. Mutatja ezt olyan kötetek megjelenése az utóbbi években,
mint a Kádár Péter szerző tollából megjelent „A vízimalmoktól a vízierőművekig” című könyv vagy
Wöller István kötete, ami a balatonfüredi vízimalmokat veszi számba. Ugyancsak megjelent egy kötet
a kapolcsi vízimalmokról is, amelynek írója: Ladányi András. Nem hagyható megemlítés nélkül Kovács
István László építészmérnök kezdeményezése sem, aki a Reflex Környezetvédő Egyesülettel karöltve
EU-s pénzekből éleszti fel az Európában egyedülálló 25 egységből álló pápateszéri vízimalomrendszer
minden egységét. A malmok három patak: a Körtvély, a Szakács-ér és a Bánya-ér mellett
helyezkednek el és 1952-től napjainkig állapotuk olyan mértékben leromlott, hogy gyakorlatilag a
megsemmisülés fenyegette őket. Most erdei iskolát is létesítenek a területen, hogy a diákok
megismerjék az egykori molnármesterség fortélyait, de bepillantást nyerhetnek a kor társadalmi



életébe is. A malmoknak ugyanis nem csak gazdasági szerepük volt, de a falusi közösségi élet
összetartásában is közreműködtek: a molnármesterek nagy tekintélynek örvendtek, az emberek
hallgattak a szavukra. A malmokat misztikus, – a templomokéhoz hasonló – légkör lengte körül,
például a szökevények, menekülők gyakran a falaik között találtak menedéket, s ezt a különleges
státuszt a zsandárok is tiszteletben tartották.6

Ugyancsak Kovács István Lászlótól kapták 2011-ben levéltárunk munkatársai az információt, hogy a
pápateszéri malmokról az 1970-es években készült fotókból – amelyeket akkor Szabó József készített
– kiállítás nyílt a Hereditas Galériában. A régi fotók láttán megelevenedett a nagyközönség számára –
és számomra is – mindaz a kulturális örökség, amelynek egyik fontos őrzője a Környezetvédelmi és
Vízügyi Levéltár.

6 http://mult-kor.hu/20110207_eletet_lehelnek_a_papateszeri_vizimalomrendszerbe


