
Kulturális központként nyitná 
meg kapuit idén ősztől a fel-
újítás alatt álló érmihályfalvi 
Gizella-malom. A nagy múltú 
ipartörténeti ritkaság a kis-
város 20. század eleji virágzó 
gazdasági életére emlékeztet. 
A malom történetét vesszük 
górcső alá.
→ SÜTŐ ÉVA

A 2020-as irodalmi Nobel-dí-
jat Louise Elisabeth Glück 
érmihályfalvi gyökerek-

kel bíró amerikai költőnő kapta. 
Louise Elisabeth Glück nagyszülei 
1900 decemberében érkeztek az 
Egyesült Államokba. Mindketten 
érmihályfalvi születésű magyar 
zsidók voltak. A család több ága is 
történelmet írt az érmelléki kisvá-
ros gazdasági életében. Családjá-
nak egyik ága a városközpontban 
hagyta „névjegyét”, ők építették 
ugyanis a Gizella-malmot.

Családi hagyaték
Érmihályfalva egyik legmagasabb 
pontján emelkedik egy ipartörté-
neti ritkaságnak is beillő hatalmas 
épület, az egykori Gizella-malom. 
Óriási kerek téglakéménye ma is 
úgy kémleli az eget Isten gabonaér-
lelő szándékát fürkészve, mintha a 
lába alatt elterülő létesítmény öreg 
masináinak létjogosultsága ma is 
csak ettől függene. Pedig már több 
mint fél évszázada hallgatnak az 
őrlőhengerek.

Az 1800-as évek végén el-
kezdődött gyors iparosodás Ér-
mihályfalva életét is gyökeresen 
megváltoztatta. Magyar, valamint 
zsidó iparosok népesítették be az 
Érmelléket, főleg Érmihályfalvát. 
Itt vertek tanyát a pénzes vállalko-
zók, hiszen a várost érintő vasút 
kiépítése után ez a település tűnt 
a legalkalmasabbnak az áruszál-
lítás és a cserekapcsolatok lebo-
nyolítására. A 19. század végén 
már iparkamara is működött az 
Ér-parti kistelepülésen, később 
pedig megalakult a Kereskedelmi 
és Iparbank Részvénytársaság. A 
pezsgő gazdasági élet az 1930-as 
évekig virágzott, amikor a gazda-
sági válság az itteni vállalkozások-
ra is rányomta bélyegét. Csak azok 
maradtak életképesek, amelyek 
biztosabb anyagi alapokon álltak. 

A Gizella-malom – hála a jó üzleti 
érzékkel rendelkező gazdájának – 
túlélte az akkori recessziót.

Az „életnek” szentelt házak
Glück Benő 1871-ben született a 
mai magyarországi Tokajon. Hu-
szonkilenc évesen elhatározta, 
szerencsét próbál a Monarchiának 
eme tájékán, azaz vállalkozásba 
fektet egy békés városkában, ahol 
abban az időben még nem nagyon 
akadt konkurencia. A Kolling-test-
vérek hasonló vállalkozása csak 
később vert tanyát a vasút mellett. 
Az utóbbiak által épített malom 
– hála egy ügyes vállalkozónak, 
aki a rendszerváltás után lehető-
séget látott benne – ma is üzemel. 
A Glück által épített Gizella nevű 
hengermalom az 50-es évekig 
adott kenyeret és munkát a mi-
hályfalviaknak, valamint sok kör-
nyékbeli embernek. Feljegyzések, 
illetve idős emberek visszaemlé-
kezései tanúsítják, hogy napi négy 
vagon gabona őrlésére is alkalmas 
volt, ellentétben a Kolling-féle ma-
lommal, amely ennek csak a felét 
hozta. A kisváros lakói számára 
azonban mindkettő az „életnek” 
szentelt házként volt számon tart-
va. Hisz a búzát megtermő áldott 
föld után a malom volt a második 
legszentebb helye a kenyérnek.

Malom helyett porcelángyár
Mintha nem lett volna elég világot 
próbáló a 30-as évekbeli gazdasá-
gi válság, 1936-ban egy ismeretlen 
eredetű tűzvész elpusztította a 

malom épületének jelentős részét. 
A jó öreg gabonaőrlőtől számít-
va a negyedik házban lakott dr. 
Andrássy Ernő és családja. A hí-
res érmelléki polihisztor és orvos 
egyik családtagja, Andrássy Kata 
visszaemlékezései szerint akkora 
tűz pusztított a malom belsejében 
és annak melléképületeiben, hogy 
utcahossz locsolták a házakat és a 
csűröket a tűz terjedésének meg-
akadályozására. 

A tűzvészt követően Glück 
egyik fi ának, Józsefnek sikerült új-

jáépítenie a városka emblematikus 
épületét. Neki azonban új üzleti 
tervei voltak a szülői örökséggel. 
Porcelán- és kerámiagyárat létesí-
tett az egykori malom csarnokai-
ban. A termelést vezető mester egy 
Sütő László nevű szakember volt, 
aki járatos lévén a termelés folya-
mataiban, nagyban hozzájárult a 

gyár minőségi termeléséhez. En-
nek ellenére nem volt szerencsés 
vállalkozás, mivel az értékes alap-
anyagot, a kaolint, Glück Benő le-
származottjának messziről kellett 
hozatnia a gyártáshoz. Ezért az 
üzlet nem volt kifi zetődő, hamar 
tönkre is ment.

Újra malom és olajütő
Az 1940-es évek végére visszaállt 
a létesítmény régi rendeltetése. A 
gabona mellett ezúttal olajt is pré-

seltek. Ebben az időben a gépek 
zökkenőmentes működéséért a 
helyi Kerepesi József gépészmes-
ter volt megbízva. A mihályfalviak 
még emlékeznek a háború utáni 
ínséges időkre, amikor a gyerekek 
meg-meglátogatták az olajmalmot 
néhány kipréselt „magpogácsá-
ért”, amit Józsi bácsi adott nekik 
– néha a tulajdonos hallgatólagos 
beleegyezésével – éhségüket csil-
lapítandó. A második világégést 
követő éhség nem ismert könyörü-
letet, de a „magpogácsa” – ahogy 
azt a helyi gyerekek nevezték – 
sokszor lett kenyérpótló és tápláló 
étel az éhes gyomornak.

Azonban a Gizella-malom sem 
kerülte el a kommunista államo-
sítás folyamatát, bele is rokkant, 
mint megannyi jól menő vállalko-
zás az Érmelléken. A malomala-
pító család az ezt követő időszak-
ban Kanadában telepedett le. A 
gabonaőrlőnek és az olajütőnek 
újra megváltozott a rendeltetése. 
A proletárdiktatúra „hozzáértő” 
vezetői hamarosan tettek róla, 
hogy az egykori „burzsuj” hatalom 
nyomait eltöröljék. A 60-as évek-
től kezdődően több rendeltetése 
is volt. Raktárhelyiség, vasöntöde, 
galvanizáló műhely lépett az őrlő 
hengerek helyére az egykori ma-
lom kétszintes óriáscsarnokában.
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→ Magyar, valamint zsidó 
iparosok népesítették 
be az Érmelléket, főleg 
Érmihályfalvát. Itt vertek 
tanyát a pénzes vállalko-
zók, hiszen a várost érintő 
vasút kiépítése után ez a 
település tűnt a legalkal-
masabbnak az áruszállí-
tás és a cserekapcsolatok 
lebonyolítására.
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