Szélmalmok nyomában ...
"Őrizzük emlékeinket, gyűjtsOk össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb

legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!" (Ipolyi Arnold 1861. decemberében elhangzott

akadémiai székfoglalójából)
A magyarság életében

mindig

nagy

jelentősége

volt

a gabona

feldolgozásának,

majd

a

kenyérsütésnek. Ezeknek a folyamatoknak az egyik legfontosabb állomása a gabonák étkezési célra
történő

megmunkálása volt. Már a honfoglalás korában is

Ezek a kezdetleges, de nagyon fontos
későbbi

kődarálók emberi,

gabonamalmok üzemelésének az alapelvén

kőmozsarat, őrlőkő-párokat

használtak .

kézi energia felhasználásával, lényegében a

működtek .

A szélmalmokat igyekeztek a magasabb felszíni domborulatokon elhelyezni vagy ennek hiányában
mesterséges földfeltöltést alkalmaztak. A malom sajátos építmény, mivel kör alaprajzú, mintegy 7-13
méter

külső átmérőjű.

Az épület maga egy szabályos csonka k úp, hol zömökebb és alacsony, hol

pedig karcsúbb és magas volt. Magassága 10 vagy akár 15 méter is lehetett. A magasabb épület
lehetővé

tette, hogyaszélvitorlák mérete is növekedjen, miáltal nőtt a befogott szélenergia

mennyisége is. Az egymásra derékszögben elhelyezett négy vitorlaág lécrácsozatára vászonborítást
kötöztek, hogya legkisebb szélmozgást is fel tudja fogni. Mivel hazánkban nincs állandó uralkodó
széljárás, a legkorábbi malmok, az úgynevezett bakos szélmalmokat teljes egészükben körbe lehetett
forgatni az adott széliránynak
A XVIII. század

végétől

megfelelően.

Hollandiából átkerült típus már tartósan a talajhoz rögzült, viszont a

tető

egésze a szélvitorlákkal együtt, szabadon körbefordítható volt a falazat tetején . A korabeli statisztikai
adatok alapján évente már 60-100 új malmot állítanak, így a XX. század elején számuk már 800-1000
darab lehetett. Ezután egy ideig még képesek voltak hatékonya n versenyezni az egyre
gőzma lmokkal,

terjedő

de végül az újabb technikával szemben alulmaradtak. Napjainkra körülbelül félszáz

szélmalom vagy annak romja található régiónkban.
A szélmalmok azonban virágkoruk évszázadában kedvelt és hasznos népi ipari építmények voltak.
Sajátos építészeti formájuk, a magas, csonka kúpos idomtest és a körbemozgatható hatalmas
vitorlázat távolról is feltűnő építészeti alkotóelemet és meghatározó karakterű tájformáló hatást
adtak. Tömeges elterjedésük idején a szélmalmok összeforrtak az Alfölddel, létezésük szükségessé és
természetessé vált. Építésükhöz és üzemeltetésükhöz a különleges szakmai tudással rendelkező
szélmolnárok népes serege szolgált . A szélmolnárnak a malomkő megvágása mellett a vitorlák
szélirányba forgatása, levásznalása és felvásznalása adott leggyakrabban munkát. Figyelnie kellett a
széljárásra. Nem alhatott olyan

nyugodtan, mint a szárazmolnár.

Ha vihar kerekedett, és

elmulasztotta idejében a szél irányába forgatni a vitorlákat, akkor a szélvihar összetörhette azokat, s
még a malom tetejét is lesodorhatta.

Kovács József Szélmalmaink c. könyvében még

közöl egy felvételt a szajoli

Fő út 72. sz. alatt

lévő szélmalomról. A malmot Ábel Mihály-féle szélmalomként ismerték a helybeliek, az
1950-es években azonban már csak darálónak használták. Bontási iratai szerencsére
megmaradtak. Ezek szerint bontását még 1965-ben elrendelték, mivel az épület régi, elavult,

a daráló üzemeltetése pedig gazdaságtalan. Az épületet előzőleg műemlékké nyilvánították,
azonban az Országos

Műemléki Felügyelőség

hozzájárult a bontáshoz. A csatolt

műleírás

szerint az épület téglából készült, kb. 10 m magas. Az ajtó és az ablakok áthidalása
nagyméretű

téglából

a

Részlet

bontási

készült.

Bontását

engedélyből:

1967-ben

szajoli

A

végezték

szélmalom

el.

leírása

Készült a Magyar Állam tulajdonát képező, Szajol Községi tanács VB. Kezelésében lévő, Szajol
Fő

utca

72

sz.

alatt

fekvő

szélmalom

bontási

munkáiról.

Alapfal: nagyméretű tégla Felmenő falak : Nagyméretű tégla Födémek: Fagerendás felül
pallóborítással Tetőszerkezet : sátortető Tetőfedés: Kátránnyal átitatott deszka Földszinti
palloszint: 0,00 m Főpárkány magasság: 10,09 m Belmagasságok:2,40-2,60m.Az ajtó és ablak
áthidalások nagyméretű téglából készültek. Ajtó, ablakok fából készültek.Az épület beépített
alapterülete:71,2m

.Az épület

régi

elavult,

célnak

nem

Szajol,1965.augusztus
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