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A LENTI ÉS A CSÖMÖDÉRI FŰRÉSZÜZEM ÁLLAMOSÍTÁSA 
Szakács László

A Lenti Fafeldolgozó Özem ma az ország egyik legkorszerűbb és legna
gyobb fűrészüzeme. 1946. julius 13.-án történt az állami tulajdonba vétele.
A fűrészüzemek államosítása - eddigi ismereteink alapján - jóval a Zala me
gyei üzemek előtt történt m e g , ^  és ez már megyei jelentőségű, sőt, 1946- 
1949. között országos üggyé vált. Az államositás idejének tisztázását és az 
azért való küzdelmet szeretnénk méltatni e tanulmányban.

A köztulajdonba vétel tulajdonjogi problémák miatt vált igen bonyolult
tá, ezért a fűrészüzemek régi tulajdonosát kellett megkeresni és bizonyíta
ni az államositás jogosságát.

A Kerkavölgyi Részvénytársaság /továbbiakban RT./ Lenti és Csömödér
Fűrészüzemét 1922-ben alapították.Az alapszabályzat szerint a "Kerkavölgyi
RT. esterházai bejegyzett cég az Esterházy hitbizománytói megvásárolandó
telkeken Lentiben és Csömödéren fűrészüzem,felállítását tűzte ki célul a
zalavármegyei erdőségek műfaanyagának minél intenzivebb feldolgozása érde- 

2 /kében." Esterházy Pál herceg, az ország legnagyobb hitbizományána.k tu
lajdonosa - a hitbizomány kötöttsége miatt - fűrészüzemet és ingatlant csak 
úgy szerezhetett, ha önálló jogképességgel rendelkező kereskedelmi céget 
alapit. Igy született meg a Kerkavölgyi RT., nagyrészt Esterházy Pál ma- 
gánvagyonából, illetőleg a hitbizománynak az őt személyében illető jövedelme- 
bői. Csak elenyésző részvény volt egyes alkalmazottak kezében.3  ̂ A cél 
az volt, hogy az előállított kész fúreszáru eladása révén a hitbizomány er— 
dői minél nagyobb hasznot biztosítsanak a tulajdonosnak.

Esterházy Palnak Dunantulon kereken loo.ooo kát. hold erdeje volt.^^
A 35.000 kát. hold kiterjedésű délnyugat zalai erdőgazdasága événte átlag 
25-3o.ooo m3 fenyő és lomb rönköt termelt, amit az RT. alapítása előtt 
kiszállítottak a megyéből, mert itt nem volt nagy fafeldolgozó üzem. Erre 
a faanyagra alapozták a fűrészüzemeket. A Kerkavölgyi RT. és a hitbizomány 
közt 1923-tól 1942 október 31-ig bérfűrészelési szerződés volt. A szerző
dést ezután évente hosszabbították meg, a legutolsó 1944/1945-ben termelt 
faanyagra vonatkozott. Az erdőgondnokságok által leszállított fát az RT. 
felfureszelte, de az értékesítésből befolyt többlet jövedelmet a hitbizo- 
many az erdőgondnokságai javára könyvelte.5/ Tehát igen szoros kapcsolat-
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nak kellett lenni az RT. és a hitbizomány közt, hiszen a haszonélvező mind
két esetben ugyanaz: Esterházy Pál.

Az RT. vezetésében kizárólag a hitbizomány alkalmazottai működtek. A 
fűrészüzemek felépitésében, az RT. vezetésében és felügyeletében kimagasló 
érdemeket szerzett a későbbi egyetemi tanár, Lámfalussy Sándor.^ Az ipar 
nélküli Lenti és Csömödér 'olcsó munkaerőt szolgáltatott az üzemeknek. Be
lőlük került ki később a szervezett munkásmozgalom magja.

1922-től 1945-ig a levelezésben legtöbbször "herceg Esterházy fűrész
telep Lenti és Csömödér"-t emlitenek, ami utalás a köztudatban lévő tulaj
donosra.^ Holott a fűrészüzemek hivatalosan részvénytársaság, bejegyzett 

g /
cég! Az állami szervek is sokszor ilyen néven szólítják leveleikben s
erre meglepő módon nem az RT. válaszol, hanem a hitbizomány valamelyik

9Vfelügyeleti szerve, vagy egysége. Tehát úgy viselkedik a két fűrészüzem, 
mint később látni fogjuk - az államosítás végrehajtásakor.Ezért fejtettük 
ki részletesebben.

A 6oo/1945. M.E. Földreform törvény egy csapásra megszüntette a nagy
birtok rendszert, kielégítette a parasztság évszázados földéhségét, de az 
erdészek régi követelése is teljesült. A loo kát.holdnál nagyobb erdők 
állami tulajdonba kerültek. Az erdőhöz tartozó üzemeket, fűrészeket, vasu
takat a végrehajtási rendelet értelmében erdőnek kellett tekinteni, és 
köztulajdonba venni, még akkor is, ha az erdőn kivül feküdtek.

Az egységesen kezelt állami erdők szakmailag és a népgazdaság igényeinek 
is jobban megfeleltek. Politikailag is jelentős tett volt, hiszen Zala me
gyében a felszabadulás után az első államosítok az erdészek, az első államo- 
sitott üzemek,, vállalatok az erdőgazdaságok voltak!11  ̂ A bányákat 1946. 
junius 26—an, a bankokat es az ipari üzemeket még később államosították. 
Megjegyzendő, hogy az erdőgazdaságok mint nyersanyag termelő /nevelő/, 
nyersanyagkitermelő /fakitermelés/, szállitó és nyersanyag feldolgozó /fű
részek/ egységként üzemelnek.

A zalai erdészek és a legfelső erdőgazdasági vezetők tudták, hogy az 
államosított erdőkből kikerülő faanyagot nem célszerű magánkézen lévő fű
részekkel feldolgoztatni, hiszen az ebből származó jövedelem kikerül az 
állam kezéből, pedig ez nagyon kellett az ország helyreállításához. Ezért 
mindent elkövettek, hogy bebizonyítsák, hogy a Kerkavölgy RT. az Esterhá
zy hitbizomány tartozéka, és igy államosítható.

Az 1945 ev végéig a legnagyobb erdőbirtokok államosítása befejeződött.



-67-

Furcsa helyzet állt elő! Az Esterházy hitbizomány erdőit 1945 őszén álla
mosították, de a fafeldolgozó üzemét még nem lehetett.

E kettősség megszüntetése miatt már 1945. szeptember 22.-én a Zala
egerszegi Állami Erdőigazgatóság elvi állásfoglalást kér a minisztérium
tól, és kéri, hogy - ha már nem lehetett államosítani - az állam vásárol
ja meg az RT.-t.^^ A tárgyalások elkezdődtek és 1946. április 11.-re már 
elvi megállapodás jött létre, majd tervezetet készítettek az RT. bérbevé
teléről. A zalaegerszegi erdőigazgatóság is ilyen értelmű utasítást kapott 
a Földművelésügyi Minisztériumtól. Április 12.-re már kitűzték ugyan 
az állami tulajdonba vétel időpontját és elküldték az érdekelteknek a meg
hívókat is, de a fenti okok miatt ez elmaradt.
Az erdőigazgatóság azonban ebbe nem nyugodott bele és ujabb határidőt tű
zött ki.

A Magyar Állami Erdőigazgatóság - állami átvevő közeg - 1946. julius
13.-án - mint erdőgazdasági üzemet - állami tulajdonba vette a Kerkavölgyi

16/RT. Lenti fűrészüzemét, és még ugyanazon napon az RT. Csömödérben lévő
^  . 17/ üzemet is.
Az átadó RT. képviselője dr. Keglovics Béla igazgatósági tag. Az át

vevő a Magyar Állami Erdőigazgatóság képviseletében Kiss Lajos erdőigazga
tó, André Béla és Egri Károly erdőfelügyelők.

Jelen volt az Üzemi Bizottság képviseletében Mátyás István elnök, Tér 
István, Garai István és Fehér Jenő tagok. A Lenti Községi Földigénylő Bi
zottságtól Pála József és Tantalics József, a Csömödéritől Tamása József. 
Az RT. képviselője tiltakozott az állami tulajdonba vétel miatt, kétségbe 
vonta a kisajátítás jogosságát és hivatkozott arra, hogy az RT. tárgyalás
ban áll a magyar állammal a fűrészüzemek bérbevételéről. Ez már jelezte, 
hogy hosszú, kemény harc vár még az államosítás végrehajtóira. Megemlít
hető, hogy dr. Keglovics Béla még az államosítás előtti napon közölte Má
tyás Istvánnal, hogy "tiltakozni fog az állami tulajdonba vétel ellen, de

18 /ő ezzel ne törődjön, mert ez úgy is csak formális."
Az Üzemi Bizottság és a Községi Földigénylő Bizottságok az államosí

tással egyetértettek, viszont az illetményföldek ügyében vitába szálltak 
19/egymassal. A Lenti Fűrészüzem első, megbízott állami vezetője Sári 

Ferenc, a Csömödéri Fűrészüzemé Sommer István, akik a kinevezett állami 
vezető működésének megkezdéséig vezették az ü z e m e k e t . M é g  az átvétel
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napján, este, örömmel jelentette a Zalaegerszegi Erdőigazgatóság az álla-
. . 21 /mositast.
Az állami tulajdonba vétel napjától a Zalaegerszegi Állami Erdőigaz

gatóság hatáskörébe kerültek a fűrészüzemek. Szerepelnek a kimutatásokban,
költségvetésekben. A fűrészüzemeket és a vasútüzemeket egyesitették, az

. . 22/uj cimek: Lenti Fűrész- és Vasútüzem, Csömödéri Fűrész- és Vasútüzem.
A Lenti Fűrészüzem 1946. julius 3-tól julius 2o-ig - az átvétel időpont
jában is - javitás miatt állt.Ekkor volt a legnagyobb az infláció, a pénz 
vásárlóértéke minimálisra csökkent, ezért a dolgozók nem vették fel a fi
zetésüket 1946. junius 24-től. Visszamenőleg - az RT. helyett - az Erdő
igazgatóság fizette ki, uj forintban a dolgozók illetményét. Mivel az ál
lamnak sem nagyon volt pénze, ezért a Bánokszentgyörgyi Állami Erdőgond
nokság eladott 5oo m3 tűzifát a MAORT-nak, s ebből fedezték a fűrészüzemek
dolgozóinak fizetését és az üzemek beindulásához szükséges azonnali kiadá-

23/sokat. Lenti 3o.ooo.- Ft-t, Csömödér 35.ooo.- Ft-t kapott.
Az átvételkor pontos leltárt készitettek, melyből következtetni tudunk 

az üzemek akkori állapotára. Néhány adat a Lenti Fűrészüzemről:
- Területe az illetményföldekkel és lakásokkal 4o kh 921 négyszögöl.
- Az összlétszám lo6 fő, ebből nyugdijas 6 fő, szakmunkás 4 fő, óra

béres 87 fő, háborúban elesett vagy még nem tért vissza 9 fő.
- Nagyobb gépek: Rock István féle befalazott kazán 2 db.

Rock István féle 234 HP gőzgép.
Fridrich-Schmaltz automata köszörűgép.
Komnick féle 4ó HP gőzgép.
Gubits féle vízszintes keretfűrész.
Pini- Kaj féle lassú járatú keretfűrész*
Esterer 18" gyorsjáratú keretfűrész.
Esterer 24" gyorsjáratú keretfűrész.
Esterer gyorsszélező 2 db.
Esterer ingafűrész 2 db.
Gyalugépek, szalagfűrészek, körfűrészek, stb.

- Napi teljesítménye: 1926-ban 5o m3, 194o-45. között llo-12o m3,
1945. május 28—an 4o m3, az ev vegere elérték a 8o m3 gömbfa fű— 
részelését.

A Csömödéri Fűrészüzem kisebb teljesítményű, napi 16-18 m3 gömbfát fű
részeltek fel. A fenyőt Lentiben, a bükköt Csömödéren dolgozták fel.^^



Ahogy várható volt,az RT. megfellebbezte az állami tulajdonba vételt. 
Formailag jogosan hivatkoztak arra, hogy az RT. önálló üzem, és igy nem vo
natkozik rá a földreform törvény.A cégkönyvek megsemmisülése miatt letagad
hatták a részvények tulajdonosát és igy bizony a Zalavármegyei. Földbirtok-

✓ 26 /rendező Tanács 1946. julius 26-án nem hagyta jóvá az allamositast.
Az Erdőigazgatóság természetesen megpróbálta az államosítást jóváha

gyatni és ezért az Országos Földhivatalhoz fellebbezett. 1946. szeptember
5-én Kiss Lajos erdőigazgató Budapesten a fellebbezés visszavonására kapott 
utasítást. Még haza sem ért, már várta a távirat Barlai Ervintől, hogy a
"szóbeli utasitással ellentétben a Lenti Fűrészüzem ügyében benyújtott fel-

27/lebbezését nem szabad visszavonni." Most már Budapesten az országos
szervek is kezdtek foglalkozni ,a fűrészüzemek államosításával és az üzemel
tetésével .

Az üzemek azonban továbbra is állami vállalatok maradtak, sőt 1946. 
november 6-án és november 1.9-én, illetve december 13-án leltározást tartot
tak, és Lonkai János lett az uj első kinevezett állami vezető. Lonkai János 
nemcsak a Lenti és Csömödéri Fűrész- és Vasútüzem vezetését, hanem a Porszonr 
bati és Szécsiszigeti Fűrészüzem felügyeletét is ellátta. Az átadás - átvé
telre Budapestről, a Földművelésügyi Minisztériumtól és a MÁLLERD központból

28 fhárman is lejöttek, ami jelzi a fűrészüzemek jelentőségét.
Közben elég sokáig tartott az Országos Földhivatal állásfoglalásának

kialakítása a fellebbezés ügyében, mert csak 1947. március lo-én utasította
29 /el az államosítást az RT. ügyében.

Az Erdőigazgatóság azonban nem nyugodott bele az államosítás elutasí
tásába. Ujabb felvonás kezdődött. Zalaegerszegről indult el az ujabb fel
lebbezés és ezután már az országos szervek közt folyt a vita az RT. ügyében. 
1947. április 23-án a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság most már a Föld-o /
muvelésügyi Minisztériumhoz fellebbezett az államosítás ügyében. ° Igen ér
dekes ez a fellebbezés, mert részletesen feltárja a Kerkevölgyi RT. és az 
Esterházy hitbizomány szoros kapcsolatát. Külön ki kell emelnünk e felleb
bezésben és az előtte lévőkben is azt a határozott hangot, követelést, hogy 
az erdők államosítása utárl a feldolgozó fűrészüzemeket is minél előbb köz
tulajdonba vegyék.Ez 1945-47-ben igen haladó felfogás volt, hiszen még a 
baloldali fordulat előtt volt és csak 1948. márciusban történt meg a loo 
főnél nagyobb üzemek, vállalatok államosítása.31^

A fellebbezés először a MÁLLERD-hez került Budapestre, ahol Barlai
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Ervin ügyvezető igazgató 1947. április 25-én külön kéri a Földművelésügyi
Minisztert, hogy változtassa meg az Országos Földhivatal határozatát, meg-

32/jegyezve, hogy máskor is felülbiralt hatarozatokat.
A Kincstári Jogügyi Igazgatóség - aki képviselte a MÁLLERD-et - 1947. 

máius 2-án küldte át a Földművelésügyi Miniszterhez az összes iratot, ahol
33/1949. január‘19-ig vártak a határozattal.

Az üzemek továbbra is a Zalaegerszegi Állami Erdoigazgatosághoz tartoz
tak üzemileg és pénzügyileg egyaránt. 1947-ben kulturházat kezdtek el épí
teni Lentiben, amihez az Országos Tervhivatal nem járult hozzá, ezért a

34/MÁLLERD központ biztosította hozzá a szükséges anyagot.
Horváth Péter nA lenti fűrészüzem története’1 című munkájában igen szé

pen megirja a munkásság helyzetét és harcát az üzem alapításától napjain
kig. Ebben közli, hogy 1948. januárjában az államosítással kapcsolatos kérdő
íveket ő töltötte ki, amit a fémmunkás szakszervezeti központtól küldtek.

35 /Ezután pedig igy ir "1948. március 21-én már állami üzem lettünk."
Erről az időpontról eddig nem került elő dokumentum. Valószínű, hogy 

kérdőíveket küldtek, de államosítani nem kellett, hiszen ez már megtörtént
1946. julius 13-án, ha ez jogilag nem is volt rendezve.

A zalai erdészek nem érhették meg a fűrészüzemek államosításának jogi 
befejezését, mert 1948. december 2-án a Gazdasági Főtanács határozata alap
ján a Fűrész és Lemezipari Központnak kellett átadni a Lenti Fűrészüzemet.
A vasútüzem és a faraktár továbbra is a Zalaegerszegi Állami Erdőigazgató
sághoz tartozott. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az üzem jogi helyzete még
nincs tisztázva a fellebbezések miatt, holott már egy másik állami válla- 

36 /lathoz került. A fenti időben, tehát egy átadás-átvétel zajlott le és 
37/  •nem államosítás. A fűrészüzem csak 197o. január 1-vel került vissza a

Zalai Erdőgazdasághoz.
1949. január 19-én végre befejeződött az államosítás jogi kálváriája.

A Földművelésügyi Miniszter véghatározatában helyt adott a fellebbezésnek.
”A felülvizsgálati kérelemnek helyt adok, az Országos Földhivatal véghatá
rozatát feloldom és a véghatározatokkal érintett lenti és csömödéri fűrész
üzemet az azzal kapcsolatos iparvasut és hozzátartozó felépítmények és üze
mi berendezéseknek az államkincstár tulajdonában való meghagyását rendelem."
A miniszter helybenhagyta a fűrészüzemek állami tulajdonba vételét.

Érdemes még néhány sort idézni, mert ez indokolja, megvilágítja a zalai 
erdészek küzdelmének helyességét az államosítás ügyében. "Az RT. olyan er-
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dőgazdasági ingatlannak minősül, amelyet meg kell váltani abban az esetben 
is, ha az erdő területén kivül van elhelyezve. Az üzemek a belőlük kiágazó 
iparvasuttal nemcsak üzemgazdaságilag, de területileg összefüggnek az álla
mi tulajdonba került loo kh-t meghaladó hitbizományi erdőgazdasággal, követ
kezésképpen... az államkincstár tulajdonába szállnak, még pedig a rendelet

38 /értelmében 1945 március 18-án." Itt válik világossá és egyértelművé az ál
lamosítás több éves bonyodalma!

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Kerkavölgyi RT. Lenti és Csömö
déri Fűrészüzeme 1946. julius 13-án lett állami tulajdonba véve. Ezek Zala 
megye első államosított üzemei a felszabadulás után. Minden elismerést megér
demelnek az államosítás végrehajtói és azok akik végigharcolták - megalku
vást nem ismerve - a győzelemig.Az előkerült és ismertetett dokumentumok 
alapján próbáltuk bemutatni, hogy nem is volt olyan egyszerű az államosítás 
1946-1948-ban.

JEGYZETEK

1/ A zalai ipar államosításáról: D r . Bencze Géza: A szocialista termelési 
viszonyok kialakulása Zala megye iparában. Évkönyv 1979 MSZMP Zala megyei 
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