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1934-ben Hajdú Répa Jenő és társai, Sándor János és Sándor Péter 

malomépítési engedélyért folyamodott Szeged város törvényhatósági kis-

gyűléséhez. Az épületet a Szeged-Felsőtanya 518-as dűlő 8. fsz. 10 holdas 

földjén kívánták felépíteni. 

Az egyik szegedi újságban
1
 jelent meg az alábbi hirdetés: 

 

Szeged sz. kir. város I. fokú iparhatóságától 12513-1934. kig. sz. 

 

H i r d e t m é n y 

 

Az 1884. évi XVIII. t. c. 27. §-ában foglalt rendelkezések alapján 

közhírré teszem, hogy a Répa Jenő és társa szegedi lakos, Csengele kap. 

633. házszám alatti telken lisztőrlő és darálómalom létesítésére szükséges 

iparhatósági telepengedélyért folyamodott. 

Értesítem az érdekelteket, hogy a telepengedélynek a tervrajzát az 

iparhatóságnál (Városi bérház, II. em., 14. sz.) a hivatalos órák alatt 

megtekinthetik. 

A helyszínére pedig 1934. évi április hó 30-án déli 12 órára tárgyalást 

tűzök ki, melyen azok az érdekeltek, akik a vállalat ellen bármi oknál fogva 

kifogást akarnak tenni, kifogásaikat kötelesek szóval, vagy írásban előadni, 

különben a telep felállítását az iparhatóság engedélyezi, hacsak köztekin-

tetek, városrendészi szempontok nem szolgálnak akadályul. 

 

Szeged, 1934. ápr. 20.-án 
    

dr. Katona István s. k. 

aljegyző tb. tanácsnok 
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A malom igazolásai egy 1941/42. évi gabonalapon 

 

Az építés ellen valószínűleg senki sem emelt kifogást, mert a testület 

727/1934. számú határozata alapján Szeged város polgármestere az 1934. 

szeptember 19-én kelt 39434/1934. számú véghatározatával az építési 

engedélyt "kivételes méltányosságból" megadta. Csengele területe ebben az 

időszakban bérföldekből állt, ezért volt kivételes a hozzájárulás. Az enge-

dély 19 méter hosszú és 14 méter széles őrlőmalom építésére szólt. 

Az építés közben a két társ, Sándor János és Sándor Péter a malomból 

kivált. Az új társtulajdonos Hegedűs József lett. Az 1935. április 10-én kelt 

megállapodásuk szerint a haszon felosztása a következő volt: Hajdú Répa 

Jenőt illeti a tiszta jövedelem 25 %-a, Hegedűs Józsefet a 75 %-a. Ugyan-

ilyen arányban egyeztek meg a veszteség viselésében is. 

Az 1940-es évek elején Hegedűs József Bugacra költözött és saját 

malmot épített. Az új társtulajdonos Hajdú Répa Jenő sógora, Hőhn József 

lett. Ebben az időszakban a tulajdonosokon kívül a következő személyek 

dolgoztak a malomban: Pigniczki József molnár,  Papp  Ferenc  molnár,  So-  
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mogyi László molnár, Szüle Ferenc gépész, Toldi József gépész és Toldi 

Imre gépész. Csengelén olyan jó minőségű rozslisztet készítettek, hogy pél-

dául Csongrádról is idejártak őröltetni, pedig ott több malom is volt. 

A vállalkozás rozsliszt gyártásán kívül étolaj sajtolással is foglal-

kozott. Az olajütésnél dolgoztak: Bagi Sándor, Bencsik János, Kovács János 

és egy Horváth vezetéknevű, akinek a keresztneve nem ismert. A vámo-

lajütési engedélyt 1949-ben visszavonták.
2
 

1948-1952 között 47 szegedi malmot államosítottak. A csengeleire 

1950-ben került sor. Az új tulajdonos a Csongrád Megyei Tanács lett.
3
 Az 

igazgató Fábián Lajos lett. A kisajátítás utáni időkben a következő szemé-

lyek dolgoztak az üzemben: Potóczky György főmolnár, Papp Ferenc mol-

nár, Túri Márton kisegítő molnár, Szüle Ferenc gépész, Tóth József gépész, 

Lippai Ilona adminisztrátor és Lippai Rozália adminisztrátor. 

Az államosítás után a fagázas motort dízelre cserélték. Ekkor már nem 

foglalkoztak olajütéssel, viszont búzát is őröltek. Erre a korszakra az egyik 

gépész fia, Szüle Róbert így emlékszik vissza
4
: 

A malomépület felső emeletén az ablakok kisebbek, míg a fölszinten 

nagyobbak voltak. A főbejárati első ajtó kétszárnyas volt és kékes-szürkére 

volt festve. Ha bementünk az utca felőli főbejáraton, jobb kéz felé volt a 

mázsa és a garat, ahova a gabonát beöntötték egy nagy ládához hasonlító fa 

tartályba, amelynek a tetejére apróbb szemű vastag drótháló volt téve, az 

esetleges gabonába került nem odavaló dolgok kiszűrésére. 

Az ajtóval átellenben volt a szita és az őrlőemeletre a feljáró lépcső 

(oda ritkán  tudtam csak felszökni). A bejárattól szembeni rész bal oldalánál  
 

 
 

Az Állami Hengermalom bejegyzése egy 1953/54. évi beadási könyvbe 
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voltak a fából készült négyszögletes lisztcsövek, amiknek a szájára lehetett 

csatolni a zsákokat és azokon engedték le a lisztet. Emlékszem, a zsákokat 

időnként a térdükkel meg-megrúgták, hogy tömörödjön a liszt a zsákban. 

Néha a liszt megakadt a facsövekben, és akkor egy gumikalapáccsal párat a 

csőre puffantva újra megindult a zúdulása. Ezen a részen igencsak szállt a 

lisztpor, néha olyan fehérek voltak az ott dolgozók, hogy érdekes volt nézni 

őket! Az Atyám birodalmába vezető ajtó az utcára nyíló ajtóval éppen 

ellentétes oldalán volt az épületnek. Az udvaron, hátulról lehetett bemenni a 

"gépházba". És még a Hőhn Józsi bácsiék háza felől, a malomépület nyugati 

oldalánál is volt egy bejárat, ahol a fa hasogatására, tárolására, szárításá-

ra használt helyiségen keresztül is be lehetett menni a gépházba. 

A malomépület nyugati oldali kerítésén egy hatalmas, fából csinált 

kapu volt, ahol a kocsikkal is be lehetett menni. Az épület mellett volt egy 

kiskapu az embereknek. A malomnak ezen a nyugati oldalán volt egy nagy 

körfűrész, amelynek csúszó/guruló etetőasztala volt, a hátulján védőrésszel. 

Amikor a vágandó fát rátették, a guruló asztallal együtt lehetett a nagy 

sokfogú körfűrészhez nyomni. A fűrészt is a malmot hajtó nagy motortól vett 

energiával forgatták, a különböző méretű szíjjal meghajtott keréksorokkal a 

fordulatszámot változtatták. Amihez kellett az erő, olyan fordulatot nyertek 

vele. Egyszer elrepedt a nagy kerek fűrészlap. Édesapám ennek egy darab-

jából csinált Édesanyámnak tésztavágó kést, és a lelőtt repülőgép ablakából 

kitörött plexiből készítette a nyelet rá. Még mindig megvan az a tésztavágó 

kése Jóanyámnak! 

Emlékszem a régi fekvő hengerű motorokra, és a henger tetején álló 

olajozó, gömbölyű üvegfalú olajtartójára, amiből az olaj lassan csöpögött a 

mozgó dugattyúra, hogy kenje. Azt az olajozót úgy másfél-kétnaponként 

kellett feltölteni, de lehetett látni mindig a kenőolaj kékes színét, és 

mennyiségét a tartályban, és azt, hogy mikor kellett hozzá tölteni. Egyszer 

Atyám megengedte, hogy én is tölthessek a hosszúcsőrű kézi olajos kannából 

a kis üvegtartályba. 

Emlékszem az álló hengerű motorra, amelynek legalább hatvan centi 

széles, 15-20 centi vastag falú öntöttvas volt a lendkereke. Hat vastag küllő 

volt rajta, és a lendkerekek széle fogas volt, mint a fogaskerék. Amikor éj-

szakára megállt a motor, azt a reggeli indításhoz használt sűrített levegő 

nem  tudta megmozgatni. Ekkor volt haszna a lendkerék  szélén  lévő  fogak- 
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A malom és környéke (Lantosné Horváth Irén rajza) 

 

 

nak, mert volt egy 1 méter nyolcvan centis kar, aminek a vége beleillett a 

fogakba, és azzal kellett a nagy, nehéz, legalább három és fél méter magas 

lendkereket megmoccantani. Ekkor már a sűrített levegő nyomása képes volt 

átvenni a felélesztését a behemót motornak! 

Emlékszem az első kipuffanás hangjára, amikor beszólt az addigi 

csendességbe! Feléledt az óriás egyhengeres, lassú fordulatú motor, a 

munka megkezdődhetett! Nagy ritkán volt olyan, hogy nem akart a motor 

elindulni és elfogyott a sűrített levegő is! Olyankor nem volt tanácsos Jóa-

pám útjába kerülnöm. Elő kellett venni a kis levegőkompresszort, amivel 

újra töltötték a tartályt, ami időveszteséggel járt. Az egész éjszakán át őrlés-

re váró gazdák már türelmetlenül várták, mikor kerül rájuk a sor. 

A fagázzal működő motor sokkal temperamentumosabb volt az indí-

tásnál, mint a porpán-bután gázzal működő! 
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Ősszel mindig nagyon fáradt volt Jóapám, sokat kellett túlóráznia." 

A malom 1960. június 30-án szüntette be tevékenységét. Az épület 

1968-ig cseretelepként működött, ahová bevitték az őröltetésre szánt ga-

bonát, és annak fejében megkapták az őrleményt. Itt vezetőként dolgozott 

Kovács Péter, Korom Mihály és Potóczky György. 

A cseretelep megszűnése után az épületből az ÁFÉSZ vendéglőt 

alakított ki úgy, hogy a felső szintet lebontották. Az első kocsmáros Pálinkó 

István lett. A malom megmaradt része Kiss Ferenc tulajdonában jelenleg is 

vendéglőként funkcionál, és stílszerűen az "Öregmalom' nevet viseli.           
 

 
 

Az Öregmalom vendéglő 1993-ban (fotó: Csíkos János) 

 
 

 

 

 
                                                           

Források: 
1
 Tanyai Ujság 1934. ápr. 29. 

2
 A Könnyűipari Miniszter 159.950/1949. XVIII/3. számú közleménye (Magyar Közlöny  

   1949. jún. 26., p. 2.) 
 

3
 Bátyai Jenő: Szegedi Malomhistória (Szeged 1991) p. 97. 

4
 Szüle Róbert (Cleveland, USA) visszaemlékezése 2003-ban. 
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