a 114/2013. (IV. 16.) Korányrendelet 1. számú melléklete alapján

Javaslat a
„Kapolcsi vízimalmok”

Kapolcs Értéktárába történő felvételéhez

Készítette:
Kocsis Csaba
……………………………………………………. (aláírás)
Kapolcs, 2016. november 16.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Kocsis Csaba
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Kocsis Csaba
Levelezési cím: 8294. Kapolcs, Kültelek, Ilona malom
Telefonszám: 06 70 9411143
E-mail cím: ilonamalom@gmail.com

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. Megnevezése: Kapolcsi Malmok
2. Szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. Fellelhetőségének helye: Kapolcs – Eger patak mentén
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési: Kapolcsi Értéktár
5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
6.
800-900 évvel ezelőtt, a XII. században már voltak malmok a településen. Az első malmok egyházi
tulajdonban voltak, később nemesi kézbe kerültek. A jobbágyok nem birtokolhattak malmot csak a
földesurak Minden malomnak más neve volt, általában a mindenkori bérlőikről avagy tulajdonosukról
nevezték el őket;
pl.: Ilona, Walter, Szaller, Kőszeghy, Mezriczky; Bíró, stb. A malmok
találkozóhelyként is ismeretesek, mivel a messziről hozott gabona őrlését megvárták a gabona
tulajdonosai és ilyenkor a molnár felesége sütött pogácsát és borral kínálta őket. A molnárok többnyire
vagyonosnak számítottak, viszont ők is dolgoztak, ugyanakkor embereket is felvettek maguk mellé
inasoknak.. Az őrlésért nem pénzt kértek, hanem a gabona egy részét, egy időszakban pedig bevezették a
csere-őrlést. Az 1950-es években a malmokat állami tulajdonba vették, majd később a 60-as években
sajnos be is záratták. Ami még számunkra fontosnak és nagy értéknek tűnt, hogy a XIX. században a
magyar malomipar világelső volt és külföldre is szállítottak malomipari eszközöket.

Kapolcson már az 1800-as évektől 12 vízimalom volt. Ezekből kettőt Vigántpetendhez csatoltak.
A Kapolcs területén maradt 10 malomból kettő pusztult el véglegesen, 8 még a mai napig is áll.
Ezekből 7 magántulajdonban van, és 1, az egykori Szaller malom, melynek szinte teljes
berendezése megmaradt, napjainkban is látogatható, múzeumként funkcionál.
7. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az országban egyedülálló, hogy egy faluban a mai napig 8 vízimalom épülete áll, melyekből
többnek eredeti berendezési eszközei is megvannak.
8. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Kocsis Csaba elbeszélése;
Ladányi András: Kapolcsi vizimalmok, IMI Print Nyomda, Nyíregyháza; 2016.

9. A települési érték hivatalos weboldalának címe:

MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt településii érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Hungarikum törvény. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek

(j) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyűlés által
ratifikált vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján
nemzetközi elismerésben részesült);
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

