
Malommentés

A Cserge-malom romjának megmentése 2010 
őszén merült fel, mikor a Magosfa Alapítvány 
által kezdeményezett „Fogadj örökbe egy 
tájértéket!” program első akciójának helyszíne 
lett. A program keretében Alsó-Ipoly menti 
tájértékek gondozására kerül sor.

A Cserge-malom romjának mentésében részt 
vettek a fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium  
2010-11. tanévben 7. osztályos diákjai és 
osztályfőnökük dr. Oláh Tibor, Faragóné 
Huszár Szilvia, Majorné Vén Mariann, 
Mekkey Péter, Nagy Péter, Wizl Virág önkéntesek, Rab András és Kádár Iván földmérők, Ott József és Létai Sándor 
famunka, Kurdi Tímea grafikai szerkesztés; valamint a Magosfa Alapítvány munkatársai: Mocsári Szilvia, Sólyom 
Barbara és Pataki Zsolt.

A munkát helyismeretükkel, tanácsaikkal, szakértelmükkel segítették: Hegedűs János, Fésű József, Kanizsai Zoltán 
és Koczó József. 

Cserge (Ganádi)- malom
Malomtörténet

A Cserge-malom az Ipolytölgyes határában fu-
tó Cserge-, más néven Ganádi-patakon épült. 
Tölgyesnek egyik malomhelye az Ipolyon műkö-
dött, a másik a patakon. Az utolsó tulajdonosa után 
Egyeg-malom nevű ipolyi úszómalom kikötési 
helye a közeli levágott folyókanyarulatban volt.

A Cserge-malom („pataki malom”) első em-
lítése 1769-ben a Mária Terézia által elrendelt 
úrbérrendezéshez kapcsolódik. A kis teljesítmé-
nyű, legfeljebb napi 5 mázsa gabona őrlésére 
képes malom a 2. világháború előtt Verbóka János bácsi kezelésében működött. Azok jártak ide őröltetni, 
akik a saját gabonájukból készült lisztet akarták visszakapni. Nagy malmoknál erre nem volt lehetőség. A tu-
lajdonos Vámosmikolára költözésekor eladta az épületet Drinka József kovácsnak és családjának, aki a ma-
lom berendezésének nagy részét átszerelte, és kialakította az áramtermelés lehetőségét. Az épület malomként 
1944-46-ig működhetett, de a háború után még fűrészelésre is használták. Az Ipoly mentén súlyos harcokkal 
átvonuló háború során kerekét elégették. 

Takáts Sándor 1907-es magyar malomtípusokat leíró tanulmánya szerint a „cserge”, másképp „pokol” egy 
sajátos típusa volt a malmoknak. A patak vizét ezeknél csatornán terelték el a malomhoz, majd azt szabadon 
engedték a földekre, helyenként „pokoli” károkat okozva. Az itteni Cserge-malom a csatornában egyezik a 
leírással, de vize mindig visszafolyt a mellette futó patakba. 

Malmok a közelben

A megújuló természeti erőket kihasználó malmok jelentették az általános megoldást a folytonos mozgást 
igénylő munkafolyamatok gépesítésére a 20. századig. Működtették ezeket főként a víz és a szél által, de 
elterjedten használtak emberi, vagy állati élőerőt is. Az Alsó-Ipoly mentén az Ipolyon és a belé torkolló 
jelentősebb patakokon vízimalmok épültek, melyeket főként őrlésre és fűrészelésre használtak. A középkori 
nagybörzsönyi ércbányászat során a malmoknak szerepe lehetett az ércfeldolgozásban, aprításban is.

A malmok - főleg a középkorban - az ipari tevékenység magas szintjét képviselték, a kitanult  molnárok 
koruk keresett szakemberei voltak. Értettek a vízszabályozáshoz, az építéshez, az ácsmunkához, a mechani-
kai szerkezetekhez és persze az őrlési, anyagfeldolgozási módszerekhez. A „molnár” szó eredeti értelmében 
nem az őrlést végző, hanem a malmot készítő, működtető embert jelentette.

Az Ipoly mentén majd minden falunak volt egy, vagy több malma. Az Ipolyon malma volt a közelben 
Ipolykiskeszinek, Szalkának, Letkésnek, Ipolydamásdnak, Vámosmikolának és Ipolyszakállosnak. Több 
malom működött a Börzsöny-patakon Nagybörzsönyben és Vámosmikolán, az Orzsán-patakon Perőcsény-
ben és a torkolat közelében, a Kemence-patakon Kemencén és Bernecebarátiban, valamint a Damásdi-
patakon Márianosztrán és Szobon.

Az Ipoly mente egyetlen működőképes, múzeumként működő malma a Nagybörzsönyben található 
Antal-malom. 

A Cserge-patak

A Cserge-patak a Nagy-Koppány északi oldalában a Homloki-kút nevű forrásból, 365 m tengerszint feletti 
magasságban fakad. A patak hossza 10 km, vízgyűjtő területe 10 négyzetkilométer, vizét a Nagybörzsönytől DK-re 
húzódó Farkas-völgy ágaiból gyűjti össze.

A patak felső szakasza 500 m feletti, vulkáni kőzetekből álló hegyek között halad. A meredek oldalakon lefutó vizek 
és a vízfolyásokat gyarapító források elég egyenletesen táplálják a patakot, ami fontos volt a malom működésének 
biztosításához.

A magasabb hegyek közül a patak lankás, üledékes kőzetekből (puhamészkő, márga, agyagmárga) álló dombok 
közé lép. A környék nagy része valaha az innét északra elterülő, de elpusztult Ganád falu területéhez tartozott, 
mely a patak másik névadója. 

A Cserge-malom vízszabályozása

A malom működéshez vizet adó Cserge-patak folyását 300 méterrel feljebb 
terelték be a malomcsatornába. Nem építettek nagy gátat a duzzasztáshoz, ami 
a patak viszonylag egyenletes vízellátására utal. Mivel a malomárok lejtése 
(esése) a pataknál kisebb, ezért ezen a távolságon közel 4 m szintkülönbség 
alakul ki a két meder között. A magasabban lévő malomárok zúgó (kerékszoros) 
feletti végén áll a ma is látható beton mellvéd. A mellvéd alján lévő nyíláson át 
egy ácsolt, fa csatornán keresztül áramlott a kerék fölé a víz. A Cserge-malom 
un. felülcsapott vízkerékkel járt, ami azt jelenti, hogy a kerék fölé vezetett vizet 
engedték rá a szerkezetre, s így az nem csak a víz mozgását használta ki, hanem 
a gravitációs energiáját is.

A malomkerékre jutó víz mennyiségét a malom felett kb. 70 m-re épült, de
ma már nem látható zsilipekkel szabályozták. A működéshez szükségtelen 
vizet a ma is meglévő csermely medrében vezették el az eredeti mederbe.

A Cserge-malom szerkezete

A ma látható romok a malom gépészeti helyiségeinek 
maradványai. A magasabb térszínen lévő mellvéd a malomárok 
lezárására szolgált és a víz vezetéséhez szükséges vályús 
faszerkezet kapcsolódott hozzá. Alatta kőfalak övezte zúgóban 
forogtak a kerekek. A falmaradványok két tengely létéről 
árulkodnak.

A nagyobb, kb. 2,5-3 m átmérőjű kerék tengelye a falon 
látható, ablakszerű nyíláson át lépett be az épületbe, ahol fa 
fogaskerekek segítségével adta át energiáját az őrlést meghajtó 
tengelynek. Az őrlő tengely függőleges állású volt és az épület 
felső szintjére vezette át a meghajtást. A felső szinten volt a 
garat, a gabona őrlőműbe öntésének helye is.

A másik tengely a zúgó külső részén, kis magasságban volt kivezetve. Ennek is látható az épületen 
belüli alátámasztása és a kőfalba vésett kilépési helye. Valószínű, hogy ez nem küllős vízkerék volt, 
hanem kis átmérőjű tengelykerék, aminek kisebb az ereje, viszont nagyobb fordulatszáma miatt alkalmas 
fűrész (gatter), vagy áramfejlesztő generátor meghajtására. A Cserge-malomban a gatter meghajtása a 

nagy kerék tengelyéről történt áttétel alkalmazásával, a tengelykereket villanyáram termelésére használták.
A Cserge-malom zúgója – a nagybörzsönyihez hasonlóan – fedett volt, ami a kerék időjárási viszontagságok elleni védelmét szolgálta.
A molnár és családja a malom vályogból épült, de ma már nem látható részében élt. Ez a házrész a falmaradványokhoz kapcsolódva, attól balra állt. A ház 

környékén a család gyümölcskertje, feljebb pedig a szántóföldje terült el. 

A Ganád-pusztai hajómalom, az  un. Egyeg-malom 
a XX. század elején

Kérjük, hogy a pihenőn és környékén ne hagyjon 
hátra szemetet, hulladékot! Vigye azt magával!

Az első Cserge-malom mentési akció résztvevői (2011. május 6-7.)

A Cserge-patak vízgyűjtő területe

A Szalkai-malom a 2. világháború előtti időszakban
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A Cserge-malom gondozásában résztvett diákok:

Balázs Natália 
Bencsik Marcell Domokos 
Bíró Barna Soma 
Bíró Viktória 
Csige Boglárka 
Csordás Richárd Tibor 
Czifrus Eszter 
Fehér Zsolt 
Gehér Panna 
Hosszú Norbert
Jakab Anikó 
Kis Nikoletta 
Kovács Bertold 
Kovács Levente Tamás 

Magyar Nóra Melinda 
Nguyen Quang Dien David 
Pákozdi Éva Anna 
Pápay Luca 
Prácser Levente 
Rausch Krisztina 
Simon Annamária 
Sörös Dávid 
Szabó Luca 
Szávai Márton 
Szili Anita Krisztina 
Vályogos Anna Eszter 
Zimmermann Eliza Hanna 

A Cserge-patak forrásvidéke a Gömbölyű-kőtől keletre

Támogatóink voltak:

Papi Zoltán (Ne-Pa Kft.)

Polonyi Éva (Éva-Baker)

Theodolight Kft.

Ipolytölgyes Önkormányzata

Pályázati Támogatók:

Önkéntes Központ Alapítvány „Önkéntesek Hete 2011”

Vidékfejlesztési Minisztérium „Zöld Forrás Alap 2010”

Elképzelés a malom felülcsapott 
vízkerekes, fedett zúgójáról

A malom rekonstrukciós rajza

Hegedűs János ipolytölgyesi lakos meséli 
el a malomhoz kapcsolódó emlékeit


