




MALOM 
A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely 

darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, 

őröl finomabbá, az anyag további felhasználását 

elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza. A 
malom legelterjedtebb megjelenési formája a 

magfélék megőrlésére szolgáló eszköz, épület. Az 
évezredek alatt, amióta az ember étrendébe 
bekerültek a magvak, és elkezdték azokat 

feldolgozni, ez az eszköz az emberiséggel fejlődött 
kézi malomból épületté, épületegyüttessé. A malom 

szíve a malomkő, mely lehet víz, szél vagy állati erő 

által (szárazmalom) hajtott, attól függően, hogy az 
adott embercsoportnak, amely építette a malmot, mi 

állt rendelkezésére. A mezőgazdaság elterjedésével a 

növényi eredetű táplálék, főleg gabonafélék, 
feldolgozása központi kérdéssé vált az emberek 
életében, és a munka hatékonyságának érdekében a 
malom mellett más gazdasági épületeket is építettek. 

Egy ilyen kiegészítő gazdasági épületet választottam 

témámnak. Ahogy a Balatonfűzfői útról 

lekanyarodunk Balatonalmádi felé, egyből a város 

elején található, gyönyörű balatoni panorámával a 

Magtár. A több mint 300 éves, eredetileg 

Granáriumnak nevezett épület a fennállása óta eltelt  

több száz év alatt sok különböző tulajt, bérlőt és 
funkciót sínylett meg. Magtár, raktár, csirketelep, 
mígnem felújították és átnevezték a Borok és 
Rendezvények Házának. Mindig amikor elsétálok a 

szépen, eredeti állapotának megfelelően felújított ház 

előtt, örül a szívem, hogy nem rombolták le vagy 
alakították át úgy, hogy már ne annak látszódjon 

ami, hanem megőrizték mint a múlt egy értékes 
darabkáját. Ezen felül olyan funkciót adtak neki, 
amely az én olvasatomban, visszaidézi eredeti 

rendeltetését. A rendezvények, koncertek, művészeti 

kiállítások és kézműves vásárok, amiket itt 
rendeznek, olyanok számomra mint a látogatóknak 

előkészített és tárolt magvak, a kulturális táplálék, 
melyek akkor teljesednek ki amikor mi, emberek, 
ellátogatunk oda, megnézzük amit mások mutatnak, 
meghallgatjuk amit mások mondanak és befogadjuk 
mindazt ami nekünk kell, magunkba építjük és 
feldolgozzuk mint aprócska malmok. 
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[A malom tovább él - a Kecskeméti Gazdasági Malom és a Malom Köz-
pont épületegyüttese] 

A malom az emberiség egyik legfontosabb létrehozott épülete történelmünk során, 

mely az egész világon széleskörűen elterjedt, eredendően a legfontosabb táplálé-

kainkat, a gabonaféléket teszi fogyaszthatóvá a társadalom számára speciális belső

– és külső szerkezeti kialakításának köszönhetően. A későbbi időkben sokoldalú 

használata elterjedt, eleinte szél– és vízi energiával, majd gépekkel működtették a 

szerkezeteket, amivel terményeket, fűszereket őrölnek, olajokat sajtolnak, fűré-

szelnek, szivattyúkat hajtanak meg vagy akár elektromos áramot termelnek. A ma-

lom a társadalmat szolgálja, emblematikus képe mindenkiben él. 

A Kecskeméti Gazdasági Malom is Kecskemét városközpontjának meghatározó 

épületévé vált fennállása alatt. Az 1800-as évek második felében létrejött malom 

állapota bezárása után folyamatosan leromlott, majd 2003-ban a műemléki védett-

ség ellenére lebontották, helyére egy bevásárló komplexumot építettek. A kezdeti 

tervekben még szerepelt a víztorony és a silók felújítása és integrálása az új épület-

be, a műemléki homlokzat lehetséges megőrzése, de ezt később a beruházók elve-

tették. A lebontás heves vitákat váltott ki a városban, sokáig pereskedtek az ügy-

ben. A Malom Központ 2005-ben nyílt meg, amely modernségével, anyaghasznála-

tával, nagyságával is kilóg a városképből. A kívülről zárt, tömbszerű 10 szintes „high

-tech” épület átriumában egy malomkő is emlékeztet arra, hogy egykor ezen a he-

lyen Kecskemét egyik legfontosabb gazdasági épületegyüttese állt. Mára azonban 

az emberek tetemes része elfogadta az épületet és életük szerves részévé is vált, itt 

intézik mindennapos ügyeiket, bevásárlásaikat. A fiatalok körében különösen nép-

szerű találkozási hely a Malom Központ, az épületben található mozi, éttermek, 

kávézók megfelelő kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget biztosítanak mindenki 

számára. [malom] 


