
2004 tavaszán új igazgató került a
múzeum élére: Csergõ Tibor fiatal
történész, aki nagyra értékelte ko-
rábbi munkáinkat. Tervei között
szerepelt egy „Vízhajtású szerkeze-
tek élõ múzeuma” létrehozása.
Gyergyószentmiklós szélén a Bé-
kény patakra van telepítve a Tinka
malom, amit a múzeum a malom-
hoz tartozó nagy területtel együtt
vásárolt meg. A 150 éves lisztelõma-
lom ma is mûködik, az egykori
molnár családtagjai tartanak bemu-
tatókat az idelátogató turistáknak. A
terület alkalmas arra, hogy itt több
hasonló méretû vízhajtású szerke-
zetet helyezzenek el, olyanokat,
amik jó keresztmetszetet mutatnak
a Gyergyói-medence korábbi idõ-
szakának népi iparáról.

Az egyeztetések után négy egykori
és jelenlegi diákkal 5 napot töltöttünk
Csergõ Tibor és családja vendégeként
Gyergyószentmiklóson. A múzeum ud-
varán állt Remete–Eszenyõrõl a ‘70-es
években beszállított fûrészmalom, en-
nek statikai és szerkezeti állapotfelmé-
rését végeztük el. Vizsgálatunkra azért
volt szükség, mert az igazgató elképze-
lése szerint ezt a fûrészmalmot szerette
volna elsõként áttelepíteni a Békény-
patakra. A többnapos alapos statikai
vizsgálatok megállapítása szerint a több
tíz éve a gyakorlatban semmilyen kar-
bantartást nem kapott szerkezet és paj-
taépület az idõk során több ízben be-
ázott, így olyan mérvû fülledés és
egyéb károk keletkeztek, melyek miatt
sem a berendezés szétszedése, sem
szállítása, sem újrafelállítása nem lehet-
séges.

Ekkor merült fel a gondolat egy új
anyagból épített fûrészmalom-re-
konstrukció elindításáról. Az elhatáro-

zást egy látogatás is megerõsítette, me-
lyet a csapat Remete–Eszenyõn tett,
ahol még mindig áll Portik Dobos Dezsõ
bácsi fûrészmalma, igaz ez is mûködés-
képtelen állapotban. Az alapos fotózás,
videózás elég anyagot biztosított a gon-
dolatok elindításához. Az általunk meg-
ismert és dokumentált három fûrészma-
lom, valamint más gyûjteményekben
lévõ hasonló szerkezetek és a vonatko-
zó szakirodalom tanulmányo- zása
alapján terveztünk elkészíteni egy, a te-
rületre jellemzõ fûrészmalmot, amely
hûen mutatja be a múzeum látogatói-
nak, hogy milyen módon fûrészeltek
deszkát az elmúlt évszázadokban a
Gyergyói-medence területén. 2004 õsze
és a következõ tavasz a terület doku-
mentumainak elemzésével, a pontos
helyszín kiválasztásával, valamint a
meglévõ dokumentumok alapján a fû-
részmalom tervezésével telt. A legna-
gyobb problémát az jelentette, hogy bár
a terület elég nagy, ahhoz mégis kicsi,
hogy a vizet messzirõl vezetve emelt la-
jon végigfuttatva felülcsapós vízkerék-
kel mûködtessük a fûrészt. A meglévõ-
höz képest kb. 1,5 m-rel magasabban
kellett volna futtatni a vizet. Ez pedig

kb. 100 m-rel hosszabb utat kívánt vol-
na. Így egy középen csapós rendszert
kellett terveznünk, ami nem biztosít
olyan fordulatszámot, ami a folyamatos
és gyors fûrészelést lehetõvé tette vol-
na. A megállapodás szerint az épületet
és a hozzá tartozó fûrésztechnológiai
berendezéseket (fûrészkeret, rönkko-
csi, áttételek, elõtolómû) készítette a
magyar csapat. A vízkereket, fõtengelyt,
a bélkereket és orsókereket, valamint a
vízbevezetõ csatornát dr. Márton Lász-
ló gyergyószentmiklósi mérnök csapata
készíti. 2005. július elején 10 napot si-
került a 13 fõs baráti társaságnak a hely-
színen töltenie. A Tinka-malomban ki-
alakított vendégszálláson laktunk. Ki-
csit zsúfolt körülmények között, de na-
gyon jó hangulatban. Néhány napig te-
reprendezés és a helyszín megközelíté-
séhez szükséges híd megépítése folyt.
Ezután foghattunk neki a 10 cölöp le-
ásásának. Ideális esetben enyhe lejtésû
partoldal állt volna rendelkezésünkre.
Sajnos a sík terep miatt az ún. pince-
szintet csak 120 cm magasra tudtuk épí-
teni a 150–180 cm-es ideális magasság
helyett. A 10 cölöp zúzottkõ-alapot ka-
pott, hiszen az épület tömegén túl a fû-
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részelés dinamikus igénybe-
vételét is fel kell venniük. A
cölöpökre került az a két 12
méter hosszú, egyenként 280
kg-os lucfenyõ-gerenda, a
medvetalp, amely egyben
tartja az épületet és elosztja a
terhelést. Keresztirányban 7
rövidebb (4 m-es) gerenda ül
a medvetalpra. Ezt borítja
majd a padozat (a padlás), a
járófelület. A gerendák
gömbfából készültek, mint az
eredeti fûrészeknél. Az egy-
másra lapolás nagyban nö-
velte az épület alapszerkeze-
tének stabilitását. A „sasok” a
technológiai szint tartóoszlo-
pai már fûrészeltek, négyzet kereszt-
metszetûek. Az épület váza teljes egé-
szében elkészült a 10 napos elsõ etap
alatt. Természetesen a csapat talált mó-
dot arra is, hogy a Székelyföld neveze-
tességeit, turisztikai látványosságait
meglátogassa. A jó ételeket nagyrészt a
múzeum igazgatója és felesége biztosí-
totta. Az igazi székely ízek mindnyájun-
kat elvarázsoltak. 2005 nyarán még egy
7 napos etapra is sor került augusztus-
ban. Itt már mindössze 8 résztvevõnek
sikerült kiutazni. Ekkor teljesen sikerült
felállítani az épület vázát a tetõt tartó
szaruállásokkal együtt, sõt még az
oromfal bedeszkázására és a vízvetõ
kötények beépítésére is sor került.
2006-ban a magyar csapat mindössze 6
fõvel és csak 1 hétig tudott kinn dolgoz-
ni. Az épületvázat megerõsítõ karpán-
tokat építettük be és a teljes tetõt be-
deszkáztuk. Minden szerkezeti elem
beépítésénél ügyeltünk a hitelességre.
A tetõ borítódeszkázata pontosan be-
leillett a helyi hagyományos deszkafe-
dések sorába. Az oromfalon pontosan
olyan keresztet alakítottunk ki, mint
amilyen a környék épületein található.
Volt alkalmunk megnézni, hogy Márton
úr gyergyószentmiklósi üzemében ho-

gyan készül el a 6 m hosszú tölgyrönk-
bõl a kb. 35 cm-es négyzet keresztmet-
szetû fõtengely, a gerendely. A vízkerék
alkatrészei a közeli faluban szintén csak
a beépítésre vártak. A gyergyói csapat
az õsz folyamán kialakította a vízcsator-
nát, beépítette a gerendelyt a vízkerék-
kel együtt és kialakította a gyorsító átté-
telek helyét. 2007-ben július elsõ 10
napjában tudtunk dolgozni a 12 fõs csa-
pattal. Nem kisebb munka várt ránk,
mint a gyorsító áttételek fogaskerekes
és laposszíjas kialakítása, a fûrészkeret
vezetõinek, majd a tölgy fûrészkeretnek
az elkészítése és beépítése, valamint az
elõtolómû összeállítása.

Nagy segítséget jelentett Csergõ Feri
bácsi gyergyói asztalosmester, aki a
szintén asztalos fiával a rönkmozgató
kocsit és a hozzá tartozó alkatrészeket
készítette el. Sok idõt vett igénybe az
összes elem pontos összehangolása,
beállítása is. Végül a 10. nap után kora
reggel, a Duna TV stábja riportkészítése
közben sikerült a próbavágást elvégez-
ni. Sajnos éppen elég alacsony volt a víz-
állás, így nem tudtunk üzemi sebesség-
gel fûrészelni. Azonban így is mindnyá-
jan nagyon boldogok voltunk. Egy elõ-
készítõ szezon és három év nyári mun-

kája után sikerült egy olyan
fûrészmalmot építenünk,
amely 4-500 éves technoló-
giával fûrészelte a desz- ká-
kat. A múzeum fõleg oktatási
célokra tervezte használni
mind a lisztelõ, mind a fû-
részmalmot. A tervek szerint
ezen a területen még néhány
vízienergia mûködtette szer-
kezetet szeretnének építeni,
ami az elmúlt évszázadokban
az emberek munkáját
könnyítette meg a Székelyföl-
dön. Sajnos, a múzeum pénz-
forrásai elapadtak, így 2008-
ban nem tudtuk folytatni a
megkezdett munkát. Magán-

emberként a Székelyföldön járva 2008
nyarán vehettem át a megtisztelõ „Ta-
risznyás Márton”-díjat. Az elegáns do-

bozban selyembélésen fekvõ, Tarisz-
nyás Márton arcát ábrázoló bronzpla-
kettet a városért sokat tevékenykedõk
kapják, akik a kultúra megõrzéséért
dolgoznak. A felirat tanúsága szerint a

plakettet Pauló Tamás és a
„Gatter-kommandó” részére
készítették. 
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