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Sárgul a határ. Gabonát érlel a kellemes 
júliusi napsütés. A hegyekről lezúduló 
gyakori viharok nem kedveznek a virágos 
szénafüveknek. Lábon áll még nagy részük.

J
úliusi túránkat a Gyer-
gyóremetéhez tartozó 
Eszenyőben kezdjük. A 
Görgényi-havasokból le-
futó Eszenyő-patak völ-
gye egykor fűrészeiről, 

malmairól volt nevezetes. 24 malmot 
és fűrészt számoltak egykor. Orbán 
Balázs a szintén Remetéhez tartozó 
Csutakfalvát és Eszenyőt „gyarmat-
faluként” emlegeti: „egy más ilyen 
gyarmatfalu Remetén alól Marosba 

Az Akasztó-domb alatti 
egykori tutaj kikötő

FOTÓK: JÁNOSI CSABA

Az Eszenyő-patak völgyében
szakadó Eszenyő patak mellett van 
keletkezőben, hol már is sok malom 
és deszkametsző lakik”. A változó vi-
lág és a fejlődés lassan teljesen elnép-
teleníti Eszenyőt. A lakosság nagy 
része beköltözött Remetére. Kaszálás-
kor és hétvégeken nő meg hálóven-
dégeinek száma. Ha deszkametszőt 
nem is, de malmot még láthatunk 
Eszenyőben. A könnyebb tájékozódás 
végett a remetei Laczkó-Szentmiklósi 
Endre nyomába szegődtem. Még az 
1970-es évek elején egy mócvidéki 
történelmi táborban ismerkedtünk 
meg, s azóta is tart a barátság. Ő tör-
ténelem szakot végzett, de szereti a 
földtant, én geológiát, de szeretem a 
történelmet. Nagy természetjáró, be-
berangolta az egész Kárpát-medence 

hegyeit, tájait. Több helytörténeti 
könyv szerzője, ezért nyugodt lelkiis-
merettel léptem a nyomába.

Mintha Itáliában járnánk

A Bakta-nyeregre vezető kövezett 
útról jobbra térve virágos réten au-
tózunk Góga Rozália még működő-
képes malmához. Hangulatos kép 
fogad. Mintha Itáliában járnánk. Az 
Eszenyő-patakon átívelő, faragott 
kőből rakott takaros híd erre emlé-
keztet. A mellékelt ábra is bizonyítja, 
hogy terméskőből is lehet építkezni, 
nem csak betonból. A szemnek és a 
léleknek is tetszetősebb.

A fák árnyékában megbújó malom 
épülete és felszerelése az egykori reme-
tei ácsok munkáját dicséri. A barnára 
aszalt malomház oldalán lomhán forgó 
felülcsapós kerék a múló napokat szá-
molja. A malomkerék forgását fi gyelve 
eszünkbe jut, hogy ha a globális fel-
melegedésen rágódó politikusok is a 
múltba révednének, rájönnének, hogy 
van megoldás, a kis vizek is kerekeket 
hajtanak és energiát termelnek. Csak 
a világ arra hajt, hogy a haszon mi-
nél kevesebb ember kezébe kerüljön. 
Bizonyítékként fellapoztuk a Gyer-
gyószentmiklóson élő Márton László 
Vízimalmok című könyvét. Amíg a víz 
csobogását hallgatjuk, „ledarálom”, 
hogy egykor mi mindenre használták az 

apró patakok vizét: „Felhasználó ipar 
szerint – bányaipar: szivattyút meghaj-
tó, vízemelőt működtető, bányaszellőz-
tető, ércfelvonó – kohászat: érczuzó, 
daráló, fújtató – fémmegmunkáló ipar: 
fújtató, hámor, forgácsológép, köszörű, 
pénzverő kalapács – tex tilipar: ken-
dertörő, kártáló, tépő, fésülő, mosó, 
ványoló, tömörítő – bőripar: csávázó 
dob, szőrtelenítő – élelmiszeripar: 
lisztelőmalom, pálinkafőző keverő és 
hűtő, paprikaőrlő, almatörő, olajütő, 
hántoló, máktörő – mezőgazdaság: 
vízemelő, takarmánydaráló, öntöző, 
itató, szecska.” Napjainkban mindezt 
egy gombnyomásra működteti a dró-
ton jövő energia, egyszerűbb, nem kell 
takarítani a lajt.

Ványoltak posztót, hántoltak árpát.
De nézzük, Rózsika néni malma 

miben is segítette a remetei embert? 
Ahogy meséli, lisztelő- és daráló-
malomként is működött. Ványoltak 
posztót, hántoltak árpát. Az árpa-
kása kedvelt étele volt egykor a szé-
kely embernek. Ma csak a mosó, a 
cifrára fűrészelt dongájú mosókád 
működik, nagyobb darab ruhákat, 
szőnyegeket büklögtet a nagy erejű 
víz. A garatba már nem hoznak bú-
zát. Nagyokat ásít a malomház sö-
tétjében. A kopott malomkő a szín 
sarkának támaszkodik. Köszön a 
belépőnek. Ha lisztes zsák nincs is, 
táborozó fiatal annál több. Nyári idő-
szakban ebből veszik a vámot.

Nehezen, de elköszönünk a kékes 
vizet szállító lajttól, a vettetőtől, az 
üres garattól, a szürke andezit ma-
lomkőtől, a mosótól, s végül a kedves 
Rózsika nénitől.

Az Eszenyő-patakán átívelő, faragott 
kőből rakott takaros híd




