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A JÓSVA-VÖLGY MALMAI  

A színi felső malom (Kollár féle malom) 
- Varga Zoltánné – Kollár Gyöngyi - 

 

Az 1950-es évek elejéig, az államosításig Szin községben három vízimalom 

működött: az alsómalom, a középsőmalom és a felsőmalom. 

Most a felsőmalomról és utolsó tulajdonosáról, a Kollár családról szeretnék írni. 

A felsőmalom a falu végén, a Szinpetri felé vezető úton, a kistemplomtól a 

hídon át az erdő irányában a Kültelek 2. szám alatt állt.  

 

A Kollár család egy igazi molnár dinasztia volt. A molnár mesterség a családban 

egészen az 1800-as évek közepéig, az üknagyszülők idejéig vezethető vissza. 

Üknagyapám Kollár Antal, üknagymamám Kurczi Mária, akik Edelényben 

laktak fiuk, Kollár Lajos születésekor (1850-ben). Déd-nagyszüleim, Kollár 

Lajos és Darvas Terézia házasságkötésükkor Tornán éltek.(ma Szlovákia).  

 

Már ekkor, 1875-ben dédnagyapám molnár volt és az egyik esküvői tanú, 

Kurczi István szintén molnár volt. 

 

Déd-nagyszüleim házasságából született fiuk, a nagyapám, Kollár István 1880-

ban Somodiban (ma Szlovákia) az alsómalomban. Később Szádelőre költöztek. 

A nagyapám foglalkozása szintén molnár lett. 1904-ben Szinben vette feleségül 

a nagymamámat, Kovács Juliannát  

 

 
 

Kovács Julianna születési anyakönyvi kivonata 

 

Az ő esküvői tanújuk is egy molnármester volt, a 38 éves Gedeon János. Később 

Szalonnára költöztek. A Sebőlánczi malomban laktak sokáig. Itt születtek a 

gyerekek, 7 lány és1 fiú.  

 

A gyerekek Perkupára jártak iskolába. A Bódva gyakran kiöntött, valószínű, 

hogy ezért költöztek el innen. A malmot egy perkupai családnak adták el. A 
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Sebőlánczi malom romos falait az 1960-as években még lehetett látni a vonatból 

Szalonna és Perkupa között. 1932-ben nagyszüleim Szinben megvásárolták a 

Gedeon családtól a felsőmalmot. Nagyapám halála után, 1940-ben a 

nagymamám tulajdonába került és ő vette át a felsőmalom irányítását. Ez 

különlegeseset, hogy egy nő vezessen egy malmot. 

 

 Az 1940-es évek elején a felsőmalom termelte a falu részére az áramot. Az 

egyik Kollár lány járt szedni az árampénzt. Még a kendertörő is működött abban 

az időben. 1949-ben az őrléshez szükséges víz apadni kezdett. Édesapám a 

sógorához küldött levelében így írja 1949. január 29-én:,, Csak az a baj, hogy 

kevés a vizünk és bizony nagyon csendesen haladunk az őrléssel. ’’De  

remélték, hogy jobban fog menni az üzem. 1951-ig, az államosításig özv. Kollár 

Istvánné irányítása alatt működött a malom. A családtagok közül többen is 

dolgoztak itt: id. Szepesi István, Kollár Ilona, Kollár István, az édesapám.  

 

 

 
 

Kollár Ilona születési anyakönyvi kivonata 

 

Ma is él még Szinben a malom ellenőre, a 80 éves Ráki László. A faluból még 

Puruczki József dolgozott itt, aki már sajnos nem él. Az államosítás után a TSz 

használta a malmot termény raktárként. A malom udvarán kisebb gazdasági 

épületek álltak, és a lakóház. Felnőtt a 8 gyerek és szétszéledtek az országban. 

Közülük egy lány Kanadába ment ki 1956-ban, soha nem is tért haza. A 

testvérem 1951-ben, én 1956-ban ebben a lakóházban születtünk. 

Gyerekkoromban 3 család, 3 generáció lakott itt egyszerre. Minden családnak 

volt egy szobája, a konyhát közösen használtuk. Ekkor már petróleumlámpával 

világítottunk, áram nem volt.  A vizet az erdő alatt levő kútból hordtuk vederrel. 

A ruhákat a Jósva patakba vitték mosni, a pokrócokat is itt mángorolták. 

Vasaláshoz szenes vasalót használtunk. Öt éves koromig, 1961. szeptemberig 
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laktunk itt. Ekkor édesapámat áthelyezték az ónodi malomba, ahol szolgálati 

lakást kaptunk.  

 

   
 

Kollár István 1943-ban…és 1950-ben az eskövőjén 

 

A nagymamám, özv. Kollár Istvánné 1967. 06. 14-én halt meg, 82 éves korában 

Szinben, a malomban. A malom utolsó lakója, egyik lánya, özv. Szepesi 

Istvánné Kollár Erzsébet volt 1986-ig. A családtagok, a rokonok nagyobb 

ünnepek alkalmával és nyáron gyakran összejöttek. 

 

  
A Kollár –féle malom és a család 
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Elfért mindenki a nagy házban. Hatalmas kert is tartozott a malomhoz, amely 

tele volt gyümölcsfákkal. Gyönyörű hely volt ez itt az erdő alatt, mindenki 

szívesen tért ide vissza.  

 

  
 

A család Ónodon (1979-ben) és Színben 

 

Annyira szerették és kötődtek e helyhez, hogy a családtagok közül többnek is 

utolsó kívánsága volt, hogyha meghalnak, itt ravatalozzák fel őket, és innen 

vigyék őket utolsó útjukra a temetőbe.(id. Szepesi István, Nagy Rezső).  

A malomtól a kishídig vezető út magánút volt, a malomhoz tartozott. Az út két 

oldalán nyárfák nőttek a magasba, a kapu bejáratánál tavasszal illatos 

orgonabokrok, nyáron eperfa fogadta az ideérkezőt. 

 

A Jósva patak szabályozása előtt gyakran nagy árvíz volt, a malom előtti rétet 

elárasztotta a víz, csak gumicsizmában lehetett kijutni a főútig. Tavasszal az 

árteret sárga gólyahír borította, az árkokban kék nefelejcs virágzott. Nyáron 

halat, rákot fogtunk ki a patakból. 

Az 1980-as években az út két oldalát betelepítették, házakat épített oda a tanács. 

A malom utolsó lakójának kiköltözése után kezdték széthordani az épületet. Ma 

már semmi sincs a helyén. 

 

  
 

Kollár István levelezőlapja lapja a szovjet hadifogságból (1947) 
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Édesapám a hadifogságból való hazatérése után 1949-ben nagyon szépen leírta a 

kisszobából való kilátást és érzéseit: 

 

,,Nem is tudom, hogy történt. A múlt elmúlt. Még most kezdek ébredezni, hogy 

tényleg valóság az, én újra idehaza vagyok. Most, hogy itt ülök a kisszobában 

és kitekintek az ablakon, úgy veszem észre, hogy az öreg Nap oly régi 

ismerősöm nekem. Épp most van lemenőben. Hiába gondolkozom rajta, de ez 

így van: nem mindenütt süt Ő sem barátságosan, ily gyönyörű szépen, csak 

idehaza. 

Még hóvirág van mindenfelé. A tél örömeit én már nem tudom élvezni. Én 

hozzám mindig oly mostoha volt. Gyermekkoromban igaz még szép volt a tél és 

jó, de később annál gorombább, s kegyetlenebb. Azóta gyűlölöm őt. 

 Most szeretném továbbfolytatni az életet, úgy, ahogy én azt elképzelem itt e 

szép és csendes romantikus kis berekben. Már végigjártam a zivataros idők 

hosszú nehéz göröngyös útjait. Idáig nem botlottam el az utamban álló 

akadályokban, remélem, bármily nehéz is lesz a további utam ez életben, a már 

megszokott nehézségeket játszva fogom leküzdeni. A nősülést persze nem értek 

mindezek alatt, mert mihelyt asszony van a háznál, ezt szokták mondani: tűz 

van a háznál, csak nem látszik a füstje.”     
 

61 évvel ezelőtt, 1949-ben nagyobb társasági életet éltek Színben a fiatalok, 

mint manapság. Ezt bizonyítja ez a levélrészlet is.  

 

,,A jó és a rossz tulajdonság egy bölcsűben nyugszik, csak mindig az fejlődik 

erősebben, amelyiket ápolják. Én állandóan csak az egyiket ápolom. Holnap 

bál lesz itt Színben és én mindenáron el akarok menni, de nem akarnak 

elengedni, mert azt beszélik, az egész falu lánya szerelmes belém és még 

valami botrányt képesek lesznek csinálni. Ehhez csak azt akarom megjegyezni, 

hogy most nem a régi szokás szerint van, mert most már a lányok szoktak 

hajba kapni a fiúkért és nem a fiúk a leányokért. A bál teaesttel lesz 

egybekötve, majd holnapi levelemben referálni fogok róla, hogyan múlt el. 

A ruhának valót már elvittem Bódvaszilasra, Turánival csináltatom meg 130 

Frt.-ért. A csizmanadrágot már megcsinálta elég jól, és 30 Frt-ért csinálta.” 

,, Így a mámorból felocsúdva ülök le néktek írni. Hiszem, hogy megbotrán-

koztok rajtam. Hát szokásunkhoz híven maradva természetesen mi, 

fiatalemberek idejében megjelentünk a teaesten. Már valószínű miránk vártak, 

mert mihelyt megteáztunk, rögtön kezdődött a mulatság. A teaestet a Párt 

rendezte, csak a havifixesek és mi malmosok voltunk csak. Majd később úgy 

éjféltájon jött a fiatalság nagyobb számban. Szenzációsan jó mulatság volt. 

Úgy forgattuk a lányokat, fiatalasszonyokat, mintha angyalok lettek volna. Én 

magamról nem írok semmit, csupán csak annyit beszélnek rólam, hogy úgy 

hitték, hogy jobban fogom mulattatni a kislányokat. Hát nem tudom, hogy 

szeretnék ezek a színiek. Egyébként erről még csak annyit, hogy egy 
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fiatalember rettentő féltékeny lett, mivel hogy én elvittem táncolni a leánykát. 

Rögtön elhagyták a báltermet. Én rettentően jól mulattam ezen, mivel 

egyáltalában nem szívügyem a dolog. 

Egyik- másik menyecskét úgy megforgattam, hogy percekig csak a levegőbe 

forgott körülöttem, és azt mondotta, hogy úgy érzi magát a karjaim között, 

mint egy angyal, a levegőbe repked a jókedvében.” 

 

A családtagok közül többen is dolgoztak a malomban, de az utódok közül csak 

édesapám, Kollár István tanulta ki a molnár szakmát. 1941. febr. 15-től 1942. 

szept. 29-ig tanonckodott édesanyja, özv. Kollár Istvánné molnár műhelyében. 

 

 
 

Kollár István segédlevele 1942-ből 
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A molnári segédlevelet eztán szerezte meg. Az első munkakönyvét 1942. szept. 

29-én kapta meg a Tornai Járási Ipartestülettől.  

 

   
 

Kollár István első munkakönyve 

 

Egy hét múlva, 1942. okt. 5-én bevonult katonának Kassára, a 8. élelmező 

századhoz. Majd továbbvonultak Máramarosszigetre. Katonai szolgálata alatt 

Aknaszlatinán végzett el két polgári iskolát. 1945. május 8-án orosz 

hadifogságba esett. 1945. jún.-tól 1948. nov. 20-ig egy villanymalomban 

dolgozott, mint molnár, Rosztovi kerületben. Ezt a munkát hivatalosan is 

elismerték neki, mint a molnári mestervizsgához szükséges gyakorlati időt. 

1948. nov. 20-án szabadult a hadifogságból. 1950-ben szerezte meg a molnár 

mestervizsgát. 1948-tól 1951-ig otthon dolgozott Szinben a felsőmalomban. 

1951. júl.-tól, a malmok államosítása után a Jósva-völgyi malmokban, mint 

hengerőr, később, mint adminisztrátor dolgozott. 1952. aug. 14-től 1961. máj. 

31-ig Felsőnyárádon az Állami Malomban (később Községi Malom) 

adminisztrátorként, majd főmolnárként dolgozott. 1961-ben áthelyezték Ónodba 

a Községi Malomba malomvezetőnek. Később a kismalmokat kezdték 

leszerelni. Az ónodi villanymalmot is bezárták, megszűnt az őrlés. 

Terményraktárként működött tovább. A molnárokat elengedték, vagy 

áthelyezték még működő malmokba. (Szikszóra). Édesapám 

terményraktárosként dolgozott tovább Ónodon. 1972-ben lett a Borsod- Abaúj –

Zemplén megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat arany jelvényes 

törzsgárda tagja. 1978-ban megromlott egészségi állapota miatt leszázalékolták. 

1979. augusztus 7-én hunyt el Miskolcon. 

 

Édesanyám, Kollár Istvánné Szalóczy Aranka szintén dolgozott a 

malomiparban, 1964-től 1981-ig kisebb megszakításokkal Ónodon és Miskolcon 

a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalatnál. 

 

Édesapám a molnár vizsgájához a ,,Malomipar” gyakorlati műszaki 

szakkönyvből készült, melyet  jelenleg is őrzök. Ez a könyv 1942-ben jelent 

meg a „Malomújság ’’ kiadó szerkesztésében. A könyv a malomipar 
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nyersanyagairól, gabonaismeretről, malomgépekről, az őrlésről, liszt-és 

őrleményismeretről, a hántolásról, a kukorica feldolgozásáról, olajmalmászatról, 

általános malomipari gazdasági ismeretekről, a malmok tűz-és 

szavatosságbiztosításáról ír. A gazdasági ismeretek részből megtudhatjuk, hogy 

milyen munkások dolgoztak egy malomban és mennyi volt a bérük. 

 

    
 

A „Malomipar” című kézikönyv 

  

Budapesten a munkás bércsoportba tartozó almolnár bére heti 42. 24 pengő volt. 

A lisztosztályozó, malomasztalos előmunkás, malomlakatos előmunkás bére 38. 

40 pengő, a főtisztító, vizsgázott gépkezelő, malomasztalos, malomgéplakatos 

bére 35, 04 pengő volt. A főszitáló, főkoptató, gabonaraktári előmunkás, 

lisztraktári előmunkás, malomkovács, köteles, malomács, malombádogos, 

malombognár, malom-esztergályos, malomkőműves, malomlakatos, 

malommázoló, malomszíjgyártó, malom-villanyszerelő, rovátkoló heti bére 32. 

16 pengő volt. Az öreglegény, kővágó, kőőr, hengerőr, lehordó, gabonamunkás 

30. 24 pengőt keresett hetente. A főlisztmérő, kötöző, gépkezelő, főfűtő és 

vizsgázott fűtő, lisztraktári zsákhordó, zsákraktári előmunkás 29. 28 pengőt 

kapott. A kenő, szitaőr, koptató, lapátoló, segédfűtő, géptisztító, kazántisztító, 

kapcsolótáblaőr, motorkezelő bére 28. 32 pengő volt. Az ország többi részén 

ugyanezek a munkások sokkal kevesebbet kerestek. 

A tisztviselők bérét három szempont határozta meg: a szolgálati hely területi 

beosztása, az iskolai végzettség és a szolgálati évek száma. 

Gyermeknevelési pótlékot csak a húsz főt foglalkoztató vállalatok fizettek a 

dolgozóknak. 

18 éven aluli férfiakat, nőket éjszaka nem alkalmazhattak. Nőket éjszaka 

egyáltalán nem foglakoztathattak. 

A könyv ír a malomipar irányításáról békeidőben, részletezi a háborús közellátás 

malomipari vonatkozásait, amikor a teljes kenyér-és  takarmány-gabona terme-

lésre az állam tette rá a kezét. 
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Az 1970-es évek elején Szinben a felsőmalomban forgatták Krúdy Gyula 

regényéből készült Napraforgó című filmet. Erről röviden:  

 

Napraforgó 

színes, magyarul beszélő, magyar-olasz tévéfilm, 96 perc, 1976 
 

rendező: Horváth Z. Gergely 

író: Krúdy Gyula 

forgatókönyvíró: Horváth Z. Gergely 

zeneszerző: Kocsár Miklós 

operatőr: Márk Iván 

dramaturg: Benedek Katalin 

szereplő(k):  

Paola Pitagora (Masceradi kisasszony) 

Mario Maranzana (Pistoli úr) 

Carla Romanelli (Evelyn) 

Darvas Iván (Andor) 

Máthé Erzsi 

Mensáros László 

Lukács Sándor 

A század eleji Pest életének és a XIX. századi kúriák életmódjának ötvözetéből 

bontakozik ki az a sajátos "álomvilág", amelyben a Napraforgó hősei élik 

különös, magányos életüket. Mesterséges világ ez, amelyet az írói teremtő erő 

tesz valósággá, létezővé. Olyan világ, amelynek szemszögéből bizonyos 

kritikával szemlélteti velünk Krúdy korának dekadens, igazi cselekvésre 

képtelen figuráit. 
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http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=13709&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=112286&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=17064&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=15666&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=7299&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1

