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OLGAMAJORBAN KIALUDTAK A RETORTÁK TÜZEI 

Vaska Miklós

A fa száraz lepárlása a hazai erdészeti irodalomban, szak
oktatásban szerepel, de a téma inkább a vegyészeti szakembereket, 
illetve a hazai ipar történetével foglalkozókat érdekli. A nova- 
olgamajori lepárló üzem története azonban bizonyára érdeklődésre 
tarthat számot az erdészek körében is, hiszen erdómérnök épitet- 
te, erdőmérnök üzemeltette, sőt szervezetileg is sokáig az erdé
szeti egységekhez tartozott. Egyéb szempontokból pedig az üzem 
története fontos kordokumentum, mert az 1943-tól 1955-ig tartó 
időszak hazánk történetében az iparositás, a munkaversenyek és az 
ötéves tervek korszaka, amely események nem kerülték el a zalai 
erdőket sem.

Visszapillantás

Zala megyében, szolid lankáju dombok között, Göcsej szivé
ben fekszik Nova. Keleti részén a Cserta-patak ezüstös csikja k a 
nyarog, délről szőlőhegyek tekintenek le a falura, észak r ó l ,nyu
gatról erdők ölelik körül. Plánder Ferenc, a megye egyik jeles nép
rajzosa, "Göcsej esmérete" cimü Írásában igy ir a falut körülvevő 
erdőkről 1838-ban: "Van Novának... szép szőlőhegye, közép termé- 
kenységü tágas mezeje, kristályvizü forrásokkal bővelkedő buja 
rétjei, és mintegy 9ooo holdra kiterjedő mindennemű fákkal bujál- 
kodó rengeteg erdeje, melyben különféle vadak, különösen számos 
őzek, nagyobb alkotásu nyulak tartózkodnak, és a gombának minden 
neme bőven megterem."

Az erdő nagy része a veszprémi püspökség tulajdona volt 
1897-ig, amikor gróf Batthyány Zsigmond birtokot vásárolt Nován. 
Birtokának jelentős részét - 2277 katasztrális holdat - az erdő 
alkotta. Ebből az erdőből 7 holdat nyomban ki termel tete t t , hogy 
a birtok vételárát kifizethesse.

Az erdők tiltott területeket jelentettek a cselédek, s a fa
lusiak számára. Engedély nélkül tilos volt gallyat szedni, gom
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bászni. Gubacsot, makkot csak az utak mentén szedhettek a gye
rekek. Levelest gyűjteni alomnak szintén nem lehetett. Akiket 
az erdész ilyen tevékenységen kapott, azoknak ingyen kellett 
csemetét ültetni, vagy kapálni. A vad nyugalmát akarta biztosí
tani a gróf azzal, hogy nem engedte meg a gyűjtögetéseket. Mivel 
rendszeresen folyt a fakitermelés, az utánpótlásról - csemeték 
nevelésével - az uradalom saját maga gondoskodott.

1928-ban a nehéz gazdasági helyzetben hozzá kellett nyúlni 
az erdőhöz. A gróf a NASICI TANNINGYÁR ÉS GÖZFÜRÉSZ R.T.ERDÖKE- 
ZELŐSÉGE részére 56o-6oo katasztrális holdnyi területet adott el.
A cég lóvontatásu kisvasutat épitett a letarolandó erdőrészek kö
zé, hogy azon elszállíthassa a kitermelt fát. Ez volt az első na
gyobb méretű értékesítés, ami hasznot jelenthetett volna az ura
dalomnak, ha a kapott és titokban Svájcba kiküldött vételárral 
nem szökik meg a csempész.

"Sajnos a NASICI cég - mondja az egyik visszaemlékező - azok 
közé a rossz tőkések közé tartozott, akik csak a pillanatnyi ha
szonnal törődtek, a jövővel nem. A gróf keveset értett az erdő
gazdálkodáshoz, igy lelkiismeretiurdalás nélkül eltüntették az 
őstölgyest! A.gyertyános telepítése nem a szakszerűségre, s a meg
felelő pótlólagos erdőtelepítésre vallott." / 1 /

Az erdőkből csak haszna származott az uradalomnak. A terme
lés általában részért folyt. Attól függően, milyen fát vágtak,har
madik, negyedik, vagy az ötödik "kupóc" lett a favágóé. A döntés 
joga az uradalmat illette meg. Előfordult olyan eset is, amikor 
napszámbérért lehetett fát szerezni. Egy rakatot /I m széles és
2-3 m hosszú, 8 -lo cm átmérőjű /8 -lo napszámért adtak oda. A nap
szám leszolgálásában gyerekek is részt vehettek. Ágfára főleg a- 
zoknak volt szükségük, akik maguk égették ki házuk elkészítéséhez 
a téglát. A cselédeknek komencióba is ágfa járt. /A parasztok a 
közbirtokossági erdőből szerezték be tüzelőjüket./

Télen munkaalkalmat jelentett a fakitermelés sok szegényebb 
napszámosnak is. A részért történő fakitermelés a háború befejezé
se után fokozatosan megszűnt.

A letermelt fát az uradalom a saját téglaégetójében használ
ta fel, deszkametszőjében pedig a rönköket fűrészelték. 1924-ben 
már mind a kettő működött. A metsző elsősorban saját részre dől-



- 7 -

gozott, de a parasztoknak bérfürészelést is vállalt. Az időseb
bek még most is "Gyári lap"-nak nevezik a deszkametsző helyét.

1945-ben felosztották az uradalom földjeit. Az 1945. ápri
lis 27-én kelt kimutatás szerint 1661 kh 345 n.öl erdő került 
állami tulajdonba. Ezzel pedig,uj fejezet kezdődik a novai e r 
dők történetében, melynek kiemelkedő állomása az olgai falepár
ló létrehozása volt.

Előzmények

Visszatekintve a múltban, élesen kitűnik, mit jelentett az 
erdő a tulajdonos, s mit Nova lakóinak életében. Megélhetési k i 
egészítést, munkaalkalmat csemeteültetéssel, téli favágással tü
zelőt a felnőtteknek, néhány fillér keresetet a makkgyüjtéssel, 
gombászással, eperszedéssel a gyerekeknek. A grófé volt az érté
kesítésből származó haszon. Az államosítás viszont jelentősen 
megváltoztatott mindent. Az erdészet munkásokat szerződtetett, 
akik alkalmi bérekért dolgoztak, vagy állandó munkásként havi fi
zetést kaptak. Megszűntek a téli idénymunkák, a részes termelések. 
Pénzért lehetett tüzelőt venni, s a gombaszedők sem kapálták már 
ingyen a csemetéket, ha meglátta őket az erdész. Munkaerőgondok 
nem jelentkeztek úgy, mint napjainkban. Mindig akadt ember, aki 
vállalja a nehéz fizikai munkát, s az időjárás viszontagságait. A 
fák pedig nőttek-nőttek egyre magasabbra, és napról-napra gyarapo
dott a természet nyújtotta kincs.

Az erdők haragos zöldjében, mint egy óriási piros bogár bujt 
meg az olgai vadászkastély. Gr. Batthyány Zsigmond építtette,hogy 
kényelmes helyről indulhasson barátaival vadászatokra. A kastély 
alatt elterülő völgyekben húztak először a tavasszal érkező sza
lonkák, és utolsónak ott csendesedett el a szerelmi vágyban égő 
szarvasbikák bőgése. A táj varázsos szépségébe jól beillett a h al
kan csordogáló Kerta-patak, mely a kastély nyugati völgyének töl
gyesei között kanyargott. Ennek a patakocskának vizéből oltották 
szomjukat a félénk őzek, szarvasok dagonyáztak b e n n e ,csörtettek 
át rajta a vaddisznók. Évek múlásával ennek a vizét hasznosította
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az az üzem, amit úgy hivtak: ERDÖKÉMIA FALEPÁRLÖ ÜZEME, NOVA.

Az első lépések

1945. szeptember 1-jén ismeretlen fiatal mérnök, KASSAY 
Farkas László került a novai erdőgondnokság élére. Ki is volt 
ez az ember, aki létrehozta a falepárlót?

1943-ban Sopronban végzett a műegyetem erdőmérnöki karán. 
Egyetemi évei alatt gyakornokként tanulmányutakon különböző or
szágokban /Franciaország-Svájc-Lengyelország/ fordult meg, s ta
nulmányozta a falepárlók működését. Különösen sokat jelentett 
számára a Kárpátalján lévő LATORCA R.T. tulajdonát képező fale
párló Szolyván. Ez a kis falu Munkács fölött van. Amikor az 194o- 
es évek elején ott gyakornokoskodott, akkor ez a hely Magyaror
szághoz tartozott. Ebben az üzemben azonban csak falevet, ecetsa
vat, faszenet gyártottak. Ezt azért is érdemes megjegyezni,mert 
az olgai üzemben ezeken kivül metilalkoho.lt, -net i lacetátot, és 
szürke meszet is előállitottak. /A szürke iná.-j/ érdekessége, hogy 
a falevet felitatták közönséges mésszel, igy könnyen szállitóké- 
pessé vált, s az illóolajok, amik a falében megtalálhatók voltak 
me g ő rződtek./

Kassayt, mint sok más társát behivták a katonasághoz a máso
dik világháborúban. Az orosz fogságból májusban megszökött, s a 
nagybányai erdőgazdasághoz ment. A minisztérium végül Novára ne
vezte ki mint szakembert, az újonnan megalakult erdőgondnokság 
é l é r e .

Első feladatai közé nemcsak az erdőgondnokság megszervezése 
tartozott, hanem a grófi birtok átvétele is. Gr. Batthyány Miklós 
birtokait személyesen a tulajdonos, mig Gr. Batthyány Zsigmondét 
az intéző, Luttár Róbert adta át. Az erdőátadás közel két hétig 
tartott. A nagybirtok gondosan elkészített üzemtervvel és pGntos 
térképekkel rendelkezett. Az átvételnél az említetteken kivül je
len volt a földosztó bizottság elnöke - Bakos János is -, aki a 
közbirtokosság s a parasztok érdekeit képviselte. Bakos Jánossal 
elég sok vitája akadt Kassaynak, aki a novai Állami Erdőgondnok
ság érdekeiért küzdött. Miből adódtak ezek a viták? Kié legyenek
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azok ó* retek, melyek az állami erdők közé nyúltak be, vagy az 
erdők és a kiosztott földek között terültek e l 1. Az elnök a pa 
rasztoknak, a mérnök az erdőgazdaságnak óhajtotta azokat me g 
szerezni. A kérdés végül békésen megoldódott. /Néha egy-egy te 
rületről, a közelben lévő borospincében döntöttek - mindkét fél 
számára elfogadhatóan./ így aztán az erdők közé beékelődött ré
tek tulajdonosa az erdőgondnokság, a földek mellettieké a parasz
tok lettek.

Kassay 1945 szeptemberében költözött Gr. Batthyány Zsigmond 
üresen álló olgai kastélyába. A hajdani vadászkastélyban csak a 
diszes ónémet cserépkályhák maradtak meg, mert a bútoroknak lába 
kelt a zűrzavaros időben. A helybeli asztalossal, Cseresznyés 
Jánossal csináltatott asztalt, szekrényt, ágyakat, hogy ne az 
üres szobákba kelljen lakniok. A labilis közbiztonság miatt az 
ajtókra erős vasakat tetetett védelül a rablók ellen. Úgy látszik 
az óvatosság nem is ártott, mert Szilveszter éjjelén egyenruhába 
bujt egyének támadást intéztek a kastély ellen. /Karácsonykor ki
irtottak egy családot./ Mivel behatolni nem tudtak, a zárat kör- 
belövöldözték. Erre a feleségével az emeleti ablakokból - mivel 
nekik is volt puskájuk - viszonozták a lövéseket. Körülbelül fél 
óráig folyt a tüzelés, amikor a kastély melletti épületből - az 
előzőleg megbeszéltek alapján - az ottani erdész az erdőbe futott, 
és vörös rakétákat lőtt fel. Erre a támadók felugráltak a kocsi
jukra, és elmentek. Másnap Kassayék otthagyták otthonuk, beköl
töztek a faluban lévő kastélyba, ahol közel háromnegyed évig lak
tak. Amikor konszolidálódott a helyzet, csak akkor költöztek visz- 
sza. Ekkor már állami pénzen rendezte be az emeleti szobákat,hogy 
vendégeket lehessen fogadni.

Érdekességként jegyzem meg, hogy két alkalommal is Olgában 
vendégeskedett Fekete István iró. Itt dolgozott éjjelente a Haj
nal Badányban cimü regényén. Vadász mivoltát sem feledte, gyak
ran kijárt lesekre Kassay mérnökkel a Rókás-árokhoz.

Az erdőgondnoksággal járó 16 hold illetményföldön gazdálkod
ni kellett. Ez is szükségessé tette a visszatérést.
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Az első időszak fő teendői közé tartozott az erdőgondnok
ság ügyeinek elrendezése. Épületek rendbehozatala, kocsisok,er
dészek, munkások alkalmazása stb. A gróf erdészei - Tavaszi Pé
ter, Gyalog János, Kovács János - szivesen vállaltak munkát, 
hisz eredeti foglalkozásukat végezhették. Kocsisok is akadtak:
Bócs János, Molnár István, Bogár István, Horváth Sándor, Tóth 
Jenő, Tóth Gyula személyében. Ahogy megindult a fakitermelés, 
szállitás, már jutott idő az egyéni elképzelések megvalósitásá- 
ra is. Kassay László az indulásról igy beszélt: "Svédországi,dá
niai, de főként fehéroroszországi /Belorusszia/ tanulmányútamon 
tapasztaltam, hogy a faégetők kezdetleges módon ugyan, foglal
koznak falepárlással. Ezek alapján próbáltam megcsinálni a fa- 
lepárlót." / 2 /

Valóra váló elképzelések

Az első elképzelésekből nem maradtak meg Írásos emlékek. 
Kassay László tanulmánya: Falepárlás az erdőgazdaságban usak 
1949 februárjában látott napvilágot. Ebben a MALLERD vezetőit 
igyekezett megnyerni tervei megvalósításához. Melyek voltak fel
sorakoztatott érvei? "Erdőgazdaságunk hasznának emelését az ipa
rosítás előmozdítása valósíthatja meg. Ezzel kapcsolatban nem 
szabad megfeledkeznünk a fa vegyi feldolgozásának nemzetgazdasá
gi hasznáról, amelyet számszerű adatokkal alább világitok meg.
A magyar erdők összes hozadéka ma 1,5 millió m3 fa, ebből tűzifa 
1,125ooo m3. Az ország évi tüzifaszükséglete kereken 3,35 millió 
m3. így évente 2,125.ooo m3 tűzifa behozatalra szorulunk. Ennek 
mai értéke kb. 153 millió forint.

Falepárlási termékekben az évi szükséglet az 1937-es adatok 
szerint 3919 vagon faszén, és kb. 2oo vagon faecetsavas mész /il
letve oldószer egyenérték/ volt. E két cikk mennyiségének mai ér
téke pedig 28,8 + 5,4 = 34,2 millió forintot képvisel.

Mivel a tűzifa behozatallal erdőink kímélése miatt számolni 
kell a jövőben is, vizsgáljuk meg, hogyan tudnók a 153 + 34,2 ösz- 
szes kerek 188 milliós tűzifa, és tüzifaszármazék -behozatalt csök
kenteni?
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Mivel az import tűzifa és a tűzifából előállitott vegyi a-
nyagok értéke 1 : 4 értékviszonyt képvisel /elsődleges vegyi
cikkeket véve alapul budapesti paritásban/J a 34,2 milliós lepár-

34 2lási cikkek behozatali értékét — J— = 8,55 millió Ft értékű tű
zifa importjára csökkenthetnők akkor, ha nem lepárlási terméke
ket, hanem tűzifát hoznánk be, és a lepárlási termékeket itthon 
állitanók elé, az import minőségének megfelelő tűzifából! A h a 
zai falepárlás kiépitése tehát kb. 34,2 - 8,6 = 25,6 millió be
hozatali megtakaritást jelentene.

E 8,6 millió forint megfelel 143.ooo űrm. = llo.ooo m3 tű
zifának, vagyis Magyarország llo.ooo m3 tűzifa lepárlási termé
keit importálja. /A számitás nem egészen helyes, mert az egysé
gekhez arányitva faszénimportunk nagyobb, és egyéb vegyi impor
tunk, 1937-ben kisebb volt, mint a jelzett faanyagokból kijövő 
mennyiség./

Ez a famennyiség, sajnos hazánk mai fatermelésének majdnem 
9 %- a .  Az llo.ooo m3 tűzifának megfelelő lepárlási termékért a- 
zonban négyszeres árat fizetünk, tehát 44o.ooo m3 tűzifának árát. 
A különbséget jelentő 25,6 millió forint a magyar közgazdaság 
haszna lehetne, ha megtalálnék a helyes m e g o l d á s t !"/3/

Az érvelés országos viszonyokat tükrözött, de a lényeg ben
ne volt a sorokban: "... miért kell helyben is másként gazdálkod
ni, mint eddig tették.

A megoldás: kiépiteni a magyar falepárlást, és falepárlás 
célra felhasználni a nehezen feltárható erdőknek azt a tűzifa a- 
nyagát, amely a vasútállomásra csak nagy költséggel juthat el, 
azonkivül az ág és botfát. Ez az utóbbi faválaszték a vegyi ter
mékek szempontjából szintén felhasználható, de faszenét ajánla
tos hasáb és tuskófa lepárlása utján kapott faszénnel keverni."

Kassay László ezekkel az érvekkel meggyőzte a Zala megyei 
MÁLLERD vezetőit, akik jónak látták legalább kipróbálni a fiatal 
mérnök elképzeléseit. A kisérlet elkezdéséhez biztositottak 564 
forintot, ami nem volt jelentős összeg.

"1946-ban kezdtem meg a lepárló kisérleteit, 4 vagy 5 ben
zines hordóval, mint mellékmunká.t, lassanként mindinkább belemé
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lyedve a feladat megoldásába" - írja visszaemlékezésében Kassay 
mérnök. A kevés pénzen végzett kisérletek nyomán viszont jó e- 
redmények mutatkoztak, tehát tovább lehetett lépni, s megvaló
sítani az olgai falepárló üzemet.

Miért Olgában? A következő okok indokolták:
- " Az erdőgazdaság súlypontja a vasútállomástól 19 km-ra 

van. /Novához legközelebb Csömödér és Gutorfölde állo
mások fekszenek./ Az utak rosszak. Egy normál ürm. tű
zifa fuvarja 19 km-re 4o forint. Tőmelletti ára: 2o,5 
forint. így a 6 o forintos vagononkinti árral szemben 
már az erdőgondnokságnál 2,5 Ft ráfizetés mutatkozik. 
Hasonló, vagy rosszabb a helyzet az ágfa esetében,vagy
is a vasútállomástól távolesó erdőgondnokság, mind a 
hasáb, és a dorong, mind pedig az ágfára ráfizetett .M/4/
A volt olgai kastély alkalmas sz olgálati lakásnak,na
gyobb rendezvények, értekezletek megtartására. Hivata
los ügyben érkezők szállást is kaphatnak szobáiban.
Az üzem telepítéséhez szükséges vi/ a kastélytól nyu
g a t r a ^  völgyben lévő patakocska /Kertafalu víz/, fel- 
duzzasztásával megoldható.

Az építménytől egy rövid kavicsos ut elkészítésével el
érhető, Nova-Szilvágy-Becsvölgye-Zalaegerszeg, továbbá 
Novától Bak-Lenti-Csömödér felé elágazó fő közlekedési 
u t.
Az üzemben folyó munkákhoz szükséges munkaerő a közeli 
községekből /Nova-Mikefa-Karácsonyfa-Zebecke-Barlshida- 
Szilvágy/ könnyen biztosítható. A munkások gyalog vagy 
kerékpáron rövid időn belül eljuthatnak munkahelyükre.

Nova aránylag közel van Olgához, postáján le lehet bo 
nyolítani a telefonokat, levelezést, pénzügyeket. Üzle
tek, orvosi ellátás állnak a dolgozók rendelkezésére.
A hivatalos ügyek a jegyzőségen, illetve a novai járási 
hivatalban intézhetők.
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Az elinduló kísérletnek voltak anyagi feltételei: hordók, 
vasanyagok, stb. Ezek beszerzése nem kis akadályba ütközött. 
Pukánszky Ferenc, az akkori járási kommunista párttitkár visz- 
szaemlékezése szerint: " 2 oo literes használt bádoghordókból,a 
lenti és csömödéri fűrészüzemben fellelhető használt vasakból 
alakították ki a b e r e n d e z é s e k e t / 5 /

Megvalósult az üzea

A kísérletek alapján a MÁLLERD vezetői úgy döntöttek,létre 
kell hozni a falepárlót, mert adottak a nyereséges üzemelés fel
tételei. A tervezést 1946 végén, az építést 1947-ben végezték el. 
Milyen létesítmények szerepeltek a megvalósítandó tervben:

Első lépcső: ÉPÜLETEK: kemencék, retorták, desztilláló mun
kásházak, szénszin, raktár, vízto
rony, járdák.

KÉSZÜLÉKEK: 2 retorta, hűtőszekrény, 6 konden
zátor, víztartály, csövezés, 1 cent- 
rifugaszivattyu, 1 koromerszivattyu,
1 gőzgép.

Második lépcső:
ÉPÜLETEK: műhely, mészszin, mészkazán, aszaló, 

ülepítő medence, úszó-fürdőmedence, 
kút, szívattyuház, járdák, iroda, k a 
zánház és ülepitőépület, rektifizáló 
oszloptorony, vizzárógát, üstház.

KÉSZÜLÉKEK: 1 melegvíz boyler, aszalókemence,
1 duplikátor, K^duplikátor, ^ ü s t ,
3 hűtő, 7 kád, B hütő, B kátrányszü- 
rő. /6 /
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Az üzem létesítéséhez 173.ooo forint beruházási összeg állt 
rendelkezésre. A tervek megvalósíthatósága örömmel töltötte el 
Kassay mérnököt. De vajon mindenki azonos véleményen volt vele? 
Akinek munkaalkalmat jelentett, azok igen. "... a novai járás 
és a község vezetői részéről az üzem létesítésének támogatása 
nem volt egyértelmű. Valószínű akkor még a községben élő gróf be
folyásolására. Nova község jegyzősége végül is 1948 nyarán ad ki 
építési engedélyt." /7/

Kassay László is megemlíti a kezdeti nehézségeket.
"Első tervemet 1946-ban adtam be a MÁLLERD központjába.Mint 

ilyenkor történni szokott, bizalmatlanság és közöny fogadta el
gondolásomat, hiszen hazánkban folytak és folynak most is kísér
letek, megvalósuláshoz azonban egy sem jutott. Szerencsémre a za
laegerszegi erdőgazdaság, átlátva tervem nagy jelentőségét, és 
átlátva az ország újjáépítéséért folyó harc hevétől, felkarolta 
tervemet és hatékony közvetítésével a budapesti központtal egyet
értve elhatározták, hogy megépítjük az ország első kísérleti te
lepét itt Nován, mégpedig olyan formában, hogy a telep a kísérle
ti elgondolásokon kivül - produktív /gyümölcsöző/ is legyen."/8 /

A hivatalos személyek s a lakosság idegenkedett az üzem lé
tesítésének gondolatától. Ez sok^mindennel magyarázható. Novának 
soha nem volt ipara, leszámítva a fazekasok kézműiparát. Egyéni 
gazdálkodás utján teremtették elő a szükséges anyagiakat az embe
rek: szántottak, vetettek, állatokat neveltek. Nyolc órát dolgoz
ni egy üzemben? - nehezen birkóztak meg ezzel a gondolattal azok, 
akik a maguk urai voltak. Földjeiket öröklés, vásárlás, vagy a 
földosztás utján szerezték. A föld, az állatok pedig megkívánták 
a munkáskezet a saját gazdaságban. Ahol esetleg több munkaképes 
férfi volt, onnét már jutott munkaerő üzemi munkásnak.

A község vezetői, akik jól ismerték az erdők területét, tud
ták, ha elkészül a lepárló, akkor megnövekszik a faki termelés,s 
hamarosan kivágják a téli munkalehetőséget biztositó erdőket. Mi
vel az erdő növekedése nem volt arányban a termeléssel, hamarosan 
számolni kellett az üzem leépülésével, munkások elbocsátásával, a
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környezet, a táj szépségének megváltozásával. Részükről az ag
godalom indokolt volt.

A gróf személye mennyire befolyásolta álláspontjukat? Er
re a kérdésre hiteles választ adni nem lehet. Véleményem sze
rint, a gróf logikusan felmérte a helyzetet, és nem akadályozta 
az üzem létrehozását. Tudta, birtokainak, erdeinek visszakapása 
csak a rendszer megváltozása alapján valósulhat meg. Arra pedig 
semilyen remény nem mutatkozott. Nyilván abban is biztos volt, 
ha valamilyen külső beavatkozás révén mégis megtörténne a fordu
lat, s visszaállna az eredeti állapot, akkor a területére épült 
üzem sorsa felől már ő dönthetne. Egy esetleges kártalanitás e- 
setén a feltételeket diktálhatná tekintettel arra, hogy erőszak
kal fosztották meg birtokaitól.

Az üzem létesítése végül mégis zöld utat kapott, s megkezdőd
hetett az építkezés. Ezt egy helybéli kőműves, GERENCSÉR József, a 
tetőzetet s a fából kszült épületek munkáit pedig GERENCSÉR Péter 
ácsmester vállalta. A mesterek maguk hívták a segédmunkásokat, 
olyanokat, amilyeneket a munkálatok megkívántak. Gerencsér Péter 
segítői pl. már jártasak voltak a tetőrakásban. Fúrni, faragni a 
legtöbb göcseji ember jól tudott, így nem jelenthetett különösebb 
gondot az emberek összeszedése.

Gerencsér József nyugdíjas igy emlékezik vissza a kezdeti 
időkre: "Önálló kisiparos voltam. Örömmel vállaltam az építkezést, 
Kassay mérnök úr ajánlotta fel, s rám bízta, hogy válasszak kőmű
veseket mellém. Istiván Józsefet, Bohár Józsefet Nováról, Pető 
Györgyöt Mikekarácsonyfáról én szerveztem be segítségnek. Culáger- 
lányokat - Pajzs Elvirát, Pajzs Irént, Pajzs Erzsébetet, Zsohár 
Ilonát Szilvágyról, Baksa Máriát Barlahidáról - szereztem. Amikor 
a munkák úgy kívánták, hogy erősebb férfiakra is szükség volt,ak
kor Kassay az üzemi munkások közül adott embereket.

1947-ben kezdtük meg az üzem építését. A retorták készültek 
el először. Kivül vörös téglafal volt, amit samott-téglával ke l 
lett kibélelni. A retortákat alulról fűtötték, elülső részükben 
volt a kémény. 14 lépcső vezetett le a fütőtérbe. Lángterelők me n 
tek duplán hátúira, majd visszajöttek a kéményhez. Húsz méter m a 
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gasra nyúlt fel a vakolatlan füstelvezető. Sem a kéményt, sem a 
retortákat nem vakoltuk be, mert a meleg ledobta volna a vakola
tot. A retorták elkészítése után egy lo m hosszú 5 m széles épü
letet készítettünk. Ennek az épületnek egy részét irodának hasz
nálták, a másikat pedig a munkások kapták meg. A nagyobbacska 
teremben beszélték meg a szükséges tennivalókat az emberekkel,ott 
étkeztek, akik akartak, öltözhettek át munka előtt és után. Ide 
rakták ki az újságokat, s ha előadást szerveztek, annak is ez volt 
a szinhelye.

Következő munkánk a kazánház épitése volt. Egy fekvő lokomo- 
bil - kazánnak készítettünk megfelelő helyet. Innét vezetett ki 
egy lo m hosszú transzmissziószij, mely több tengelyt hajtott. A 
kazánház végébe beépítettünk egy rókatorkot /olyan torkot, ami 
csak befelé vesz, de kifelé nem enged/ a füst elvezetésére. A ka
zánházhoz készült egy fürdő, amely lo m nagyságú és 16o cm mély 
volt. Ez a medence kellemes meleg desztillált vizet tartalmazott, 
amit a kazánházból kapott. Lehetett benne fürödni is, de kevesen 
éltek a lehetőséggel.

A szürkemészszáritó megépítése is ránk A z alulról füt
hető szárítók - 2 db - 4 m2 területüek voltak. Az elsőbe a nedve
sebb, a másodikba a szárazabb anyag került. Állandóan cirkulált 
bennük a meleg. A kihűlt meleget egy fekvő kémény vitte a nagy ké
ménybe, ahol eltávozott a szabadba. A jelentősebb kőművesmunkák 
mellett természetesen akadtak apróbbak is. Katlan a metilalkohol- 
nak, kovácsmühely épitése, ahol a javításokat végezték.

Három év alatt a társaimmal közel 5oo ezer téglát falaztunk 
el. Mi volt a bér? Amikor volt pénz, azt kaptam. Ha nem? A munkát 
átszámoltam faanyagba, s akkor azzal fizettek ki. Faanyagot, desz
kának valót a Cigány-fenyvesből juttattak. Becsülettel megadták 
azt, ami járt nekünk. Nem kis büszkeséggel és jóleső érzéssel áll
tunk május elsején az avatáskor az épületek között, melyek munkánk 
eredményeként emelkedtek ki a földből." /9/

Az üzemnek egyéb dolgozókra is szüksége volt. A munkásokat a 
környező községekből szerződtették. Az embereket a novai járási
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FÉKOSZ titkárának véleménye és javaslata alapján vették fel. A 
FÉKOSZ vezetői természetesen megkérdezték az irányitó mérnököt 
is, kikre, milyen szakemberekre van szüksége. Kassay Lászlónak 
az volt a fontos, hogy megbizható, lelkiismeretes, jó munkás le
gyen. Nem tekintve döntő tényezőnek azt, hogy az illető 1945 e- 
lőtt milyen állást töltött be. így aztán pénztárosi beosztást 
kapott a gróf intézője, a kocsisgazda egy horthysta repülő szá
zados lett,' akit később P.J. volt jutási őrmester váltott fel.A 
raktárosi teendőket P.Á., bélistázott pénzügyőrparancsnok látta 
el.

Természetesen a későbbi időben ezeknek a személyeknek al
kalmazása elég sok gondot jelentett a vezetőknek. Nem a munka
végzés miatt, hanem politikai szempontból. Ezek mind "nemkivá- 
natos elemek" voltak az üzemben. Magatartásukat, a rendszerrel 
szembeni megnyilvánulásaikat fokozott figyelemmel kisérték a já
rási párt vezetői. Az érintettek ezt nyilván tudták, ezért tar
tózkodtak felelőtlen politikai cselekedetekről. Mennyire vették 
komolyan a szemmel tartást? Ezt egy példával szeretném alátámasz
tani .

Az egyik május elsején, amikor felvonultak a faluban az üzem 
dolgozói, L.R. nem jelent meg. Másnap már sz^ámon kérték távolma
radását, mert politikailag rendszerellenességnek fogták fel hiány
zását. Védekezését később elfogadták, mert nyomós érveket hozott 
fel, ha nem dolgozik még az ünnepen is, a munkások a meghatározott 
napon nem kapják meg bérüket. /Budapestről utalták a béreket, s 
mig a központhoz feljutottak az adatok, bizony napok teltek el./lo/

Az első retortákról kipróbálása után a következő jó és rossz 
tapasztalatok derültek ki. íme Kassay mérnök véleménye:

R ossz: 1. A retorta kivezető főcsövének keresztmetszete ki 
csinynek bizonyult, minek következtében a lepárlás 
időszükséglete, és igy a tüzelőanyag is nagyobb.

2. A desztillációs berendezés hegesztése /iparos hibá
ja/, nagyobb gáznyomásnál az A és B kátrányszürők 
fújnak.
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3. A retortaajtó megoldása nehézkes, mert az erede
ti terv szerinti három kilincs kevésnek bizonyult 
az ajtóra nehezedő nyomás felfogására, és ezért 
csavarokkal rászorítható keresztvassal pótoljuk.

4. A samotttéglák rosszul vannak kötve, emiatt nagy 
gáznyomásnál a fal megrepedezik.

H e l y e s :1. Az elrendezés és a lepárlási rendszer helyesnek
bizonyult, a munkamenet egyszerű és célszerű./II/

Az első retorta elkészültével párhuzamosan folyt, a nyers 
desztilláció berendezésének megépítése is.

Értékelve az első kísérlet tapasztalatait, a desztillációs 
berendezéseknél is akadt hiányosság, s pozitívum.

íme: "A desztillátorok hűtése átfolyó vascsöves hűtők
kel nem kielégítő megoldás. Az A és B kevesebb hű
tésével szemben C D E nagyobb hűtésére kell töre
kedni, hogy ezáltal a kátrányfajták különválasztá
sa már előbb megtörténik.
A vascsöveket erősen marja az ecetsav, ez máris 
látszik. Rézcsövek volnának szükségesek.

H e l y e s : 2. A termékek előre látható mennyisége az eddigiek a- 
lapján nem tökéletes ugyan, de az előrelátottakat 
megközelíti." / 1 2 /

Az első terv eredményei és tapasztalatai alapján kezdődött 
meg a "nagy" üzem tervezése. A beruházáshoz 173 ezer forint állt 
rendelkezésre.

Az első szakasz /1948. január 1-jére készült el/. Termelési 
eredményei bebizonyították, hogy a számítások nem csaltak. Érde
mes tehát foglalkozni a falepárlással.

Milyen tényekkel lehetett ezt alátámasztani? A választ Kassay 
László eredetiben megmaradt számításával igazolom én is.



íme a kimutatás:
" 14 órás lepárlás alatt = 0,6 telj./nap

Falé vegyes 85o lit. 2ooo kg bükk hasábból
Faszén 42o lit. 5oo kg eltüzelt fánál
Átszámítva napra: 85o = U 2 o  u t  2ooo = 33oo kg bükk

0.6 o.5

—  = 83o kg —  = 03o kg ág 
0.6 0.6

Teljesen mai for má já ba n  k apott n y e r s t e r m é k  t ar talma szeri nt  
annak értéke a következő:
Bevételek:
1 lit. loo %-os ecetsav en gros 18 Frti 
1 kg fakátrány en gros 2 FrtJ cca- reálls

I. loo kg falében van: lo kg ecetsav = 18o 
6 kg kátrány = 12

192 F r t .

Levonva a tovább feldolgozásra 5o %-ot 1 kg falé értékét
o,96 Frt-nak vehetem.
így a napi termelés értéke volna:

142o lit falé á o,96 = 136o Frt 
83o kg faszén á o,8 o = 665 Frt

2o25 Frt bruttó bevétel.
Ha pedig azt mondom, hogy a napi 142o kg falé eloszlása el
méletileg megadott értékek alapján alakul:

loo kg fából 25 % faszén 
6 % kátrány

46,4 % nyers falé
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Összes kihozatal 77,4 X Ezzel szemben mi elér
tünk 2ooo kg fából 5oo kg faszén = 25 %

85o kg lé = 42,5 %
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Vagyis 2qoo = 4,9 = 93 kg kátrány,
2 ooo = 3 7,6 - 757 kg falé j 85° ^ a n y a g o t  tétele- ’ a zek fel, akkor

ennek értékét igy vehetem:
Kátrány en gros 2 Frt = 93 x 2 196 Frt
loo kg nyers falé tartalmaz 12 % ecetsavat. Az elméleti 
ecetsav tartalom 8,9 %-ot véve ez ad 13 % ecetsavas meszet 
és 3 % nyers faszenet. Ezek értéke:

13 . 2,67 = 34,oo 7
3 . lo = 3 o  J 6 4 >00 Frt

5o kg fa ára 5 Frt ^
Egyéb rezsi 9,8o FrtJ l*,8 o Frt

így loo kg falé értéke: 64,8o - 14,8o = 5o Frt 
azaz 1 kg-é o,5 Frt lévén 757 kg = 378 Frt
+ előbbi 9'3 kg kátrány 2 - = 196 Frt

5oo kg faszén o, 8 o = 4ou Frt
Egy lepárlás értéke: 974 Frt
Egy napi munka /I retorta/értéke 974 _ j ^ o  Frt

o .6

Mint eszerint a kalkuláció szerint mutatkozó br.bevétel. 
Ezzel szemben az effektiv napi kiadások:
2ooo
o , 6 =33oo kg bükk hasáb = 6,6 ürm/á21+lo fuvar/ 31 = 2o4 Frt

= 83o kg hulladék ág= 2,8 ürm/á8,4o + 8 fuvar/16,4 = 46 Frt
o , 6

24 x 5 = 12o munkaóra á 1,98 + 15 % + lo % = 198 + 3o +
+ 23 = 251 Frt= 3o3 Frt

Amortizáció évi 69.000 Ft = Joo Frt/ 3oo Frt
2oo nap

Üzemanyag: a z beszt, mész , óla j , karbid = 35o + 2oo + 5o p r .̂
Adók a bruttó hasznon 2o %-a 162o.o,2 = 324 324 Frt

Összes kiadás: 1263 Frt
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Napi mérleg: Bevétel 162o 
Kiadás 1263
Haszon 357 Frt

E/ a kalkuláció tehát az üzem mai stádiumában 1 retorta ü- 
zem mellett az utolsó munkahét effektiv eredményei alapján van 
beállítva.

Ennek a kalkulációnak a hibája az, hogy a felét, mint a leg
nagyobb tömeg termeket folyadékként kellene értékesíteni, azaz 84 X 

vizet kellene szállítani. Ez nem kívánatos. Egyrészt, azért mert 
a termelő piac nem szívesen veszi fel, igy másrészt a szállítás 
drága és költséges.

Ezért kívánatos egy második üzemi fázis beállítása, amelynél 
ecetsavas meszet és nyers faszenet kapunk, mely termékek korlátla
nul elhelyezhetek. k.ínozatal értéke maga a második üzemi fázis 
beállításával sem emelkedik, csak a piac válik szélesebbé."

Az első fázist követné a második. Ehhez szükséges:

Időközben az első retorta hibáit kiküszöbölve beállítjuk a 
második retortát is, és ekkor az alábbi uj kalkuláció lesz érvé
nyes - 2 retortára:

- egy kátránydesztilláló berendezés és
- egy ecetsavas mész desztilláció.

Bevétel:
6 6 oo kg bükk hasábból 284o kg összlét és

166o kg faszenet 713/
166o kg faszén á o,8 o Ft
—  kg = 326 kátrány á 2 Ft
o , 6

133o Ft
652 Ft

1514 
o , 6

■= 2514 kg falé á o,5 Ft 1265 Ft
Összesen: 3247 Ft
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K i a d á s :
6600 kg bükk hasáb = 13,2 ürm. á 31 4o8 Ft
I660 kg ág = 5 ,6 ü r m . á 16,4o = 92 Ft
24 x 5 munkanap 3o3 Ft
Adminisztráció 3oo Ft
Üzemanyag 8 6 . 1,5 = 128 Ft
Adók 3247 . o,2 649 Ft

Ö sszesen: I880 Ft

Napi mérleg: 3247 Ft bevétel 
188o Ft kiadás

Haszon: 1367 Ft 1

Kassay László mérnök számításai alapján egyértelmű volt,hogy 
a megépítendő üzem jelentős haszonnal dolgozhatja fel az erdészet 
által letermelt famennyiséget.

A számítások alapján a következő teendőket javasolta:
" I. Beállítani a végleges üzembehelyezéshez szükséges edé

nyeket, munkásvédelmi berendezéseket, munkatakaritó gé
peket, villanyt, szivattyút, megvásárolni az alkalma
zottak védőöltözékét.

II. Beállítani a 2. retortát a javító elgondolások figyelem
be vételével.

III. Elkészíteni a második fázis terveit, megépíteni és üzem
behelyezni azokat is.*/15/

A felsorolt javaslatokon kivül egy távlati terv megvalósítá
sának lehetőségét sem hagyta ki a lelkes fiatal mérnök.

"A nemzetgazdasági elgondolások alapján figyelembe jöhet az 
a megoldás, hogy 2-3 gondnokság súlypontjában még kettő 
ilyen kis lepárlót építenénk és ezek nyerstermékének feldől-
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gozását egy harmadik /vagy esetleg a 3 közül az egyik/ 
nagy lepárlóüzemben végeznénk.
Természetes dolog, hogy egy nagy lepárló költségei ezek
nek a kicsiknek lo-2 o-szorosát tennék ki, viszont a töké
letes nyersanyagfeldolgozás is ennek arányában jóval na
gyobb hasznot biztositana.

Ezen átfogó terv kapcsán azonnal figyelembe kell venni 3 fő 
szempontot éspedig:

1. A fenyőlepárlást is magába foglalva, a lepárlási végle
ges termékek mennyire kapósak pillanatnyilag, melyik or
szágból importáljuk őket, és milyen valutáris nehézséget 
jelent ez az országnak. /Aceton, methylalkohol, methyl- 
acetát, ecetsav, acetaldehid, Furfurol, kátrányolajók, 
terpentinek, kreozol stb./

2. Hogyan aránylanak ezeknek a cikkeknek az árai ma a fa 
/tűzifa/ árához és hogyan aránylottak normális gazdasági 
viszonyok közötti

3. Tudunk-e egy átfogó tervvel üzemet beállítani anélkül, 
hogy a külföldi tőkés lepárlók versenyének ellenálljunk, 
tekintettel arra, hogy az exportra is gondolnunk kell1. "/16/

1948 tavaszán Kassay mérnök felügyelete alatt még nagy len
dülettel folytak az üzem épitési munkáit. 1948 május 1-jén pedig 
sor kerülhetett az avatásra.

Az ünnep

"A természet hallatlan feszitő ereje szikrázó szinekkel tár
ja elénk gyönyörűségeit, amint kocsink lassan visz Olgába, a haj
dani földesurak percnyi szeszélyeit kielégítő kéjlakába, ma pedig 
a munka fenséges templomába. Nem kell kísérő, hisz messziről ha l 
latszik az erdő mélyén dolgozó munkáskezek lázas, türelmetlen ko- 
pácsolása. A hang irányába törtetünk, midőn hatalmas fenyők övezte 
tisztásról elénk bukkan a falepárló üzem.“ így kezdte a "Független
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Zala" május 2-án megjelent "A munka himnusza" cimü tudósítását 
az ünnepre való készülésről.

"Az ünnepre az erdészet, s az üzem minden dolgozója nagy 
lelkesedéssel készült. Engem - aki jó kézügyességgel rendelke
zem - arra kértek fel, hogy meghivó plakátokat készítsek, amiket 
ki lehet tenni a környező falvakba és Nován. Az avatás után ugyan
is bált is szerveztek. Rajzszénnel oldottam meg a feladatot. A fi
gurák az alkalomhoz illően s z é n é g e t ő k  voltak:
Egyszer még előfordult, hogy témámul a falepárló munkásait vá
lasztottam. Ajándékot kellett készítenem az Országos Erdészeti Fő- 
igazgatóságnak, akitől igen sok támogatást kapott az üzem. Részük
re dombormüvet faragtam. A 4o x 5o cm nagyságú ajándékon - melyet 
Kassay mérnök adott át - két retortás szerepelt. Az egyik éppen 
húzta kifelé a kocsit." így emlékezett vissza Horváth Ernő erdész 
a népművészet mestere, az ünnepet megelőző tevékenységéről. / I I /

Horváth Ernő szénnel rajzolt plakátjai mellett hivatalos meghivók 
is készültek.

MÁLLERD NOVAI ERDÓGONDNOKSÁGA  
NOVA

jfUijhít'Ó
TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK CÍMET, HOGY A MAGYAR 
ÁLLAMI E R D Ő G A Z D A S Á G I ÜZEMEK N O V A I 
FALEPÁRLÓJÁNAK

umfiujUÁ iuuwfiMíjfit
1940. ÉVI MÁJUS 1 -ÉN D. U. 5. ÓRAKOR TARTJUK 
NOVÁN. (OLGA-MAJORNÁL.)

A M EG N Y ITÓ  ÜNNEPSÉGRE CÍMET SZERETETTEL 
MEGHÍVJUK.

A MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG UTÁNI MAJÁLISRA CÍMET 
ÉS CSALÁDJÁT SZINTÉN SZERETETTEL VÁRJUK.

ERDÓGONPNOKSÁG.
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Az avatás napján több mint százan gyűltek össze ünnepelni. 
Gyalog, kerékpáron, erdészet kocsijával, lóháton, teherautón, 
autón érkeztek a vendégek. Zászlókkal diszitett hatalmas fenyő
gallyakból készült diszkapu köszöntötte őket.

Ragyogó napsütésben nyitotta meg Juhász Imre, ÜB. elnök az 
ünnepélyt. A közösen énekelt Himnusz hangjai méltóságteljesen 
szárnyaltak az őrtálló fenyvesek örökzöld lombjai között. Ünne
pélyes, felemelő pillanatok voltak. Álmok, tervek, vágyak váltak 
valóra! A percek varázsa nemcsak a jelenlévőkre hatott, megragad
ta az ujságirót is.

"Áll az üzem az erdő közepén!

A novai erdőség egyike a legszebb helyeknek az országban. 
Dombok és lankák között terül el, költői szépségű helyen. Az e r 
dő szélétől pár lépésnyire? már látható az uj üzem, pontosan az 
epdő közepében. fJ^mre>giben kezdtek az üzem építéséhez, és szorgos 
munkáskezek pontosan május elsejére, a munka ünnepére, el is k é 
szítették. Amint halljuk, naponta 16-18 órát dolgoztak a munkások, 
csakhogy erre a napra meg lehessen tartani a hivatalos felavatását 
az üzemnek. Május elsején hajnali 4 órakor fejeződött be az épí
tés munkája. De délután 5 órára, mire begördülnek Zalaegerszegről 
és Nováról az autók és kocsik, amelyek a hivatalos vendégeket ide- 
szállitották, ünnepi diszben várja már az érkezőket a munka diada
lának e legújabb alkotása." /18/

"Zalaegerszegről a MÁLLERD vezetői és dolgozói két hatalmai 
teherkocsin érkeznek. Itt van a megye főispánja, Zalaegerszeg po l 
gármestere és még sokan, érdeklődők és pártkiküldöttek a megye- 
székhelyről. Nováról a járási főjegyző vezetésével érkeztek nagyon 
sokan. Az üzem kidiszitve, felvirágozva fogadja az érkezőket. Az 
ünnepélyes megnyitáson részt vesznek az üzem munkásai és mindazok, 
akik kezdettől fogva irányították a munkálatokat." - szólt a tu
dósítás. /19 /

A megjelenteket először Kassay mérnök üdvözölte, akinek lelke
sedése, szakmai tudása eredményezte az üzem létrehozását.
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Részletek a köszöntőből:
"Igen tisztelt Erdőigazgató Úr! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Megható érzés, hogy a fárad
ságot nem kimélték, s lejöttek ide hozzánk az erdő közepére,hogy 
megszemléljék végzett munkánkat.
Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak arról, és elmondjam, 
hogyan jutottunk el a mai napig.

Külön ünnep nekünk a mai nap, mely amellett, hogy a világ 
dolgozóinak általános ünnepe, nekünk egyéni szempontból sorsdön
tő jelentőségűvé vált azzal, hogy ma adjuk át üzemünket a nemzet- 
gazdaságnak .

Mikor három évvel ezelőtt Novára kerültem, Igazgató Úr azt 
kérdezte tőlem: el mered-e vállalni ezt a nehéz gondnokságot? El
vállaltam. Ma örömmel jelenthetem, hogy munkám első része befeje
ződött ." / 2 o/

Továbbiakban Göcsej iparosításának fontosságáról, az itt élő 
emberek munka- és ismeretszomjárói szólt. Nem titkolta azt sem, 
hogy kezdetben bizalmatlanság fogadta elképzeléseinek megvalósit- 
hatóságát. Érvei, számításai azonban meggyőzőnek bizonyultak.

"Nagy segítségre találtam a MÁLLERD vezetőségében, amely a- 
zonnal felfigyelt az elgondolásra, és kísérleti állomást engedé
lyeztek Nován. A kísérletezés felülmúlta a reményeket és így köny- 
nyebben ment a továbbjutás. Ma elérkeztünk odáig, hogy üzemünket 
átadhassuk, és eredményekről számolhassunk be"- mondotta a fiatal 
m é r n ö k .

“Az üzem rentábilitását mutatja, hogy 2 millió érté.kü faanyag
ból kb. 2o millió értékű nyersanyagot tudunk előállítani. A munkát 
a múlt év őszén kezdtük meg. Az üzem felépítése, a fővárosi cégek 
árajánlatát számítva, olyan horribilis összegbe került volna,amit 
soha megvalósítani nem tudunk. így született meg bennem és munka
társaimban az elhatározás, hogy felépítjük házilag az egész üzemet. 
Mindenki kivette a részét a munkából, éjt nappallá téve dolgoz
tunk, és elértük, hogy egy milliós építkezés helyett I8 0 .0 0 0 .-fo
rintért áll az üzem. A retorták és a desztillációs berendezések 
mind házi munkánk eredménye. Rohammunkával dolgoztunk és a mai nap
ra el is készül t ü n k .Boldog örömmel adjuk át rendeltetésének.
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A jövő terveiről is szó esett az üdvözlő beszédben. 
"Megszületett az üzem, Göcsej iparosítását szolgálja. A fa mint 
nyersanyag - feldolgozást nyer vegyiipari termékként. Sok ember
nek ad majd kenyeret a lepárló, s hároméves terveim s terveink 
azt a célt szolgálják, hogy az erdő hasznát minden helybeli la
kos élvezhesse. Öröm számomra, hogy május elsejére sikerült el 
képzeléseimet megvalósítani. Bizom a további eredményes munkában, 
az üzem dolgozóiban, a további segítőkész támogatásban a MÁLLERD 
vezetőinek részéről. Az üzemet az igazgató úr rendelkezésére bo 
csátom." / 21 /

így jegyezte fel Kassay László köszöntőjét a "Zala" újság
ban az ünnepségen részt vevő ujságirónő.

Kiss Lajos erdőigazgató a fa és az erdő fontosságát hangoz
tatta válaszul. "Fánk csak annyi van, amely a szükséglet egyötö
dét fedezi. Fel kell tehát használnunk az összes rendelkezésre 
álló és másra nem használható faanyagot. Ez az üzem ebben a te
kintetben is nagy kincsünk" - mondotta többek között. Ezután át
vette jelképesen az üzemet azzal, hogy azt továbbra is annak meg
alkotója és lelke, Kassay mérnök vezeti.

Az igazgató után sorra követték egymást a pártok, a tömeg- 
szervezetek küldöttei:

Pukárszky Ferenc a Magyar Kommunista Párt novai járási tit
kára örömét fejezte ki, hogy itt az ősi Göcsejben is megindult az 
iparosodás. Az ipari munkásság mindig jó példával járt elől. Az 
ipari munkás idővel rendelkezik majd saját házzal, ami biztosít
ja otthonát. Feltétlenül ipari fejlődésre van szükség ahhoz,hogy 
a parasztság is fejlődhessék. Láttuk az elmúlt bűnös rendszerben, 
hogy mi történt. Azt a terméket, amit Göcsej adott, drága pénzért 
kellett külföldről visszavennünk. Kivánta, hogy a most induló üzem 
minél nagyobbá fejlődjék. / 2 2 /

Bencsik István főispán a Nemzeti Parasztpárt nevében üd v ö 
zölte az uj üzemet és szorgalmas munkásait. Elmondotta, amikor mint 
főispán a megyébe jött, azonnal körülnézett, mi található leginkább 
ami értékes a megyében. A mezőgazdaság, gyümölcstermesztés, idegenforgalmi le
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hetőségek, a szőlészet, voltak azok, amik először szembetűntek.
De mindenek előtt a gazdag erdőségek jelentősége ragadta magá
val. Amelyik megyének ilyen kincsei vannak, mint a zalai erdők, 
az gazdagnak érezheti magát. Ezután köszönetét mondott a szer
vező mérnöknek és leszögezte, hogy a demokrácia felfigyel minden
kire, aki alkotó munkát végez, és jutalmazza is ezeket. /23/

Hontváry Gyula a Független Kisgazdapárt jókívánságait tolmá
csolta .

Szalai Dénes samottmester nagy tapsok között üdvözölte Kassay 
mérnököt és a munkásságot. "Becsüljük meg azokat - mondotta többek között - 
akik beszéd helyett termelnek." Végül elbúcsúzott eddigi munkatár
saitól, akik szivvel, lélekkel kivették részüket a falepárló üzem 
létrehozásából, mert munkája befejeztével visszatér Budapestre.

Dr. Földes Károly erdőtanácsos felszólalása derűs hangulatot 
teremtett. Azzal kezdte: "Először azt hallottam, valami "ecetgyár" 
épül Nován. Később kaptam meg egy meghivót az avatásra. Nos én most 
itt azt kivánom, Kassay László mérnöknek, hogy egész életét, jövő
jét "ecetezze meg!" Az erdőtanácsos is sok sikert kivánt az uj ü- 
zemnek. /24/

Gáspár Károly a szakszervezet részéről azt a reményét fejez
te ki, hogy ez az üzem a magyar nép hasznára válik.

Amikor az avatási ünnepség befejezőjeként sok-sok ember ajkán 
felzendült a Szózat, a lelkekben uj hitvallás is megfogalmazódott! 
Nemcsak a hazához, hanem az uj üzemhez is hűnek kell lenni rendü
letlenül .

A hivatalos rész befejeztével a megjelenteknek bemutatták az 
üzem helyiségeit, laboratóriumát, desztilláló helyiségeit, és szak
szerű magyarázattal világositották fel az érdeklődőket.

A MÁLLERD ezután megvendégelte a nagyszámú vendégsereget. No
váról Szommer Rudolf kocsmáros jött ki, ő látta el borral, sörrel, 
pálinkával az ünneplőket. Virsli, szendvics, rántotthus bőven ju
tott a meghívottaknak a hatalmas pompás sátorban. A pódiumot - 
amint levonultak róla a vendégek - birtokukba vették a zenészek; 
Horváth László cigányzenekara s a műsort adó személyek. Szavalatok, 
énekszámok hangzottak el a közönség szórakoztatására. Legnagyobb
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sikere a samottmester 12 éves lányának, Szalai Icának volt. "Be
mentem a patikába, szombat este zárás után titokba, megmondtam a 
patikusnak, kenje ki a két orcámat pirosra" - cimü dalt adta elő 
felejthetetlen bájjal cigányzene kisérette. /25/

Amikor az alkony belopódzott a fák közé, a tisztáson fellob
bantak a tábortűz rőt lángjai, kigyultak az agregátorok villany
fényei, hogy megvilágítsák a jókedvű táncolókat, daloló ünneplő
ket.
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Dolgos házköznapok

Az ünnepet a dolgos hétköznapok követték. Május 6 -án, a 
"Zala" még foglalkozott a megnyitóval.

"A három éves terv lehetővé tette: a magyar dolgozók kitar
tó szorgalmával, hogy a novai erdőség közepén falepárló üzem lé
tesülhetett. Két millió íorint értékű fából 2o millió forint ér
téket termelnek ki."/.../

"Aki még ma is kételkedni akar a magyar dolgozó hősies mun
katel jesitményében , aki még ma sem bizik abban, hogy a magyar mun
káskezek megvalósítják a 3 éves terv minden elgondolását, azok jöt
tek volna el velünk május elsején a Nova község közelében lévő 01- 
gamajorba, ahol egy uj üzem felavatása ünnepségén vettünk részt. 
Hallottunk már régebben arról, hogy a novai erdőség fiatal gond
noka, Kassay F. László erdőmérnök újszerű, külföldi mintára készült 
falepárló üzem felállításán és létesítésén fáradozik. Hallottuk, 
hogy ez a fiatal tehetséges mérnök, aki sok évet töltött francia
országi és svájci faüzemekben, meg szeretné valósítani nálunk Ma 
gyarországon is az első falepárló üzemet. Akkor érdeklődtünk,miben 
is rejlik ennek értéke, és megtudtuk, hogy a teljesen értéktelen 
tűzifának, rönköknek és gallyaknak felhasználásával kémiai utón ér
tékes anyagokat termelnek ki, mégpedig olyanokat, amit ezideig be 
kellett hozni az országba. Az történt ugyanis, hogy Magyarország 
tűzifát adott el külföldnek, ott ezt a fát feldolgozták párolás ut
ján és az ebből keletkező értékes nyersanyagokat sokkal drágábban 
m e g v e t t ü k ." /26/

A "Független Zala" a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgá
ri Párt Zala megyei lapja május 9-én "Felavatták a novai falepárló 
üzemet" cim alatt ismertette a május 1 -i avatást.

Érdemes talán betekinteni az üzembehelyezési költségvetésbe. 
Ilyen volt.
"A. Munkavédelmi berendezések a vegyészeti kollektív szerződés ál

tal előírva:
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1 .. 6 pár bélelt azbesztkesztyü á 6o 3 6 o . -
2 .. 6 db azbesztkesztyü /bélelt á 115,

béleletlen á 7o,3-3/ 21o+345 555.-
3., 3 db gázálarc szűrővel á 19o.- 5 7 o . -
4., 3 db arcvédő á 131.- 524.-
5. 1 db 8 napos üzemi óra 26o.-
6 . 1 db mentőláda felszerelés 5 o o . -
7. 16 db munkás védőruha á 145.- 2 .2 2 o.-

4 .98o.-

LIzemi felszerelések.
1 . 25o db 55/6o l i t .üvegballon fonott,és 

bán á 53.-
szalmázott kosár 

13.25o.-
2 . 5o db 5o 1-es kátrányos hordó á 9o,4o 4..52o.-
3. 2 kénl 3o mm azbesztzsinór grafitos 

á 2x/2,15o+2x2,2o//=
= 2x/2/3+4,4o// =59,2o fm á 5o Frt. = 2 ..9 6 o .-

4. 2 kénl 15 mm azbesztzsinór grafitos á 444.-
5. lo kg Klingerit á 51 Frt 5 1 o . -
6 . 2 o cm-es gumi fecskendő 2 o mm-es komplett 5 o o . -
7. 1 db 75 Aó-s accumlátor 5 5 o . -
8 . 1 db lámpafej+ 2cm-es kábel + kapcso

lók á 35o 3 5 o . -
23.,284.-

"C. Laboratóriumi felszerelés üzemi vizsgálatokhoz.
Gyógyszerüvegek, kémszerüvegek, sav és portartó ü v e g e k ,tölcsé
rek, főzőpoharak, lombikok, fecskendő palackok, retorták, le
párló csészék, kristályositó csészék, borszeszégök, pipettás 

bürettcső, mérőhengerek, mérőpoharak, csövek, csaposcsövek,desz
tilláló készülékek, csipesz, gázfejlesztő, tégelyek, ollók,vegy
szerek, szűrőpapírokra átalány 2 .ooo.-
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D. Biztonsági felszerelések
1. 6 db viharlámpa á 5o 3oo
2. Tüzoltókészlet-csáklyás,villás kapák,stb. 3oo

6 oo

E. Javítóműhely felszerelése
1 . 1 db párhuzamos satu 254.-
2 . 4 db villáskulcs á 25 l o o . -
3. 1 db franciakulcs 53.-
4. 2 db kalapács á 35 7 o . -
5. 1 db csőfogó 1/2-3/4 345.-
6 . 1 db állítható csőmenetvágó 8 o o . -
7. 1 db amerikai mulfurdancs /13 mm-ig/ 126.-
8 . 1 db magasnyomású hegesztő készlet tömlővel 195o.-
9. 1 db magasnyomású hegesztő készlet 1 2oo.-

lo. 1 ‘db oxigén reduktor 1 2 o.-
1 1 . 1 db benzinlámpa 159.-
1 2 . sorozatfuró 4 o . -
13. sorozat csavarluk fúró 4 o . -
14. fémfaszén 14.-
15. fémfürészlap 7.-
16. 2 m sárgaréz szitv. á 47 94.-
17. 1 db reszelő 2 2 .-

5694.-

F. Irodai papirok
1. db raktárkönyv 57
2. 1 db leltárkönyv 15
3. 1 db anyagszámadás 36
4. 1 db faanyag átfutó könyv 5o
5. 1 db orvosi vizsgálati könyv lo
6 . 16 db szóig.könyv 26
7. 5 db c s o p .v e z .könyv 29
8 . 1 db üzemi jegyzőkönyv 43

266
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Összesen: 4.98o.-
23.284.- 
2 .o o o .- 

6 o o . - 
5.694.- 

266.-
36.824.-

A fenti beterjesztett költségvetés biztosítja az 1 retortás 
állandó üzemet cca napi 35o, azaz évi 7o.ooo Ft, 2 retortás üze
met napi 13oo, azaz évi 27o.ooo Ft tiszta jövedelemmel."

A költségvetés előirányzatának szükségességét Kassay mérnök 
a következővel indokolja:

"a/ Az üzem folytonos éjjel-nappali állandó munkát igényel a 
lepárlás természete szerint. A munkások állandóan erősen 
gáz és savgőz szennyezte levegőben dolgoznak, izzó vassal 
és szénnel bánnak, ezért a szükséges eszközök és tárgyak 
elengedhetetlenek.

/" A kátrány ronda dolog! Ha hozzáért a ruhánkhoz, nem le
hetett kimosni. A kátránytól szaga volt az embernek!"- 
mondotta Németh Ferenc, visszaemlékezve az akkori munkás
éveire . /

b/ Az üzemi munka menete csak akkor indulhat, ha rendelkezünk 
a lepárláshoz szükséges gyári berendezésen felül a lepár
lási termékek felfogásához szükséges edényekkel /ballonok, 
hordók/; a retorták és desztillátorok folyamatos tömíté
séhez szükséges aztbeszt és klingerit anyaggal a legszük
ségesebb világítással.

c/ A termékek kémiai állandó vizsgálata nemcsak kísérleti , 
de üzleti célból is elengedhetetlen, mert így tudom, hogy 
mit dolgozhatok fel a továbbiakban.

d/ Tűz és sötétség elleni védelmül kellenek.
e/ A műhely állandóan kéznél kell legyen, mert cső és tar

tályrepedések uj csapillesztések szegecs-és csavarpótlá
sok gyakoriak.
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f/ Az üzemi munka minimális adminisztrációja kell.
A termelés megindulása előtt Kassay mérnök javaslatokat tett 

a MÁLLERD Központi Igazgatóságának az adminisztrációs személyzet
re vonatkozóan.

"Az egy retortás üzem az első próbahónapban lo teljes üzemi 
napot dolgozott. Közben az üzem épitése és fejlesztése folyamat
ban. Az üzemmenet három műszak á 8 óra szaggatással folytonos. A 
gyakorlat szerint kialakul egy adminisztrációs norma, mely szerint 
a következő megoldás volna kivánatos.

1. A faanyag átadásra kerül az erdőgondnokságtól a lepárló 
részére erdőn és a lepárló leszállittatja. A gondnokság leterheli 
a lepárlónak.

2. A lepárló a gondnokság kezelésében álló melléküzem, de kü
lön pénznaplója, anyagszámadása, raktárkönyve, bérjegyzéke van az 
erdőgondnokság pénz-és anyagnaplóiban pedig külön rovatként szere
pel .

3. Jelenleg már ajánlatos volna egy külön rovatot nyitni a 
lepárlónak, amely 2 részre, vagy 3 részre oszlana, a következő 
m ó d o n :

pl. 12 rovat: ncvai falepárló
a/ épitési költségek, beruházások Kiad.
b/ üzemi kiadások /anyag/ Kiad - Bev.
c/ üzemi kiadások munkabérek

Jelenleg a lepárló helyzete a pénzszámadásban bizonytalan. 
Helytelen, hogy jellegénél fogva tipikusan a 3 éves terv kereté
be tartozó munka a rendes költségvetés több rovatán van elosztva.

Ilyen szempontból az első teendő volna a lepárló épitését és 
üzemét átirni a 3 éves terv kiadásai közé. Ez annál könnyebben 
megtehető, mert hiszen a lepárló már konkrét eredményeket mutathat 
f e l .

4. A lepárló bevételei és a gondnokság pénztárán futnának ke
resztül és a lepárló javára lennének irva.
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Az üzem működése a személyzet szempontjából
Az üzem jelenlegi első, és második fázisában 3 műszakban 

5-5 emberrel dolgozik.
Az öt ember: 1. 1 csoportvezető, ki felelős

2 . 1 desztillátor, ki a lepárlás desztill.há
zában dolgozik

3. 1 fütő, ki a retorta fűtését végzi
4. külső, ki a retorták szinezőn,hűtővíz,mész- 

oltás, és famész-methylalkohoz desztillálá- 
sát végzi.

5. 1 vizes, ki a hütőviz mennyiségével és a 
Boyler működésével foglalkozik.

A csoportvezető a munka felügyelete mellett jegyez mindent, 
vezeti a szükséges üzemi jegyzőkönyvet, grafikonokat, anyagszá
madást .

A beérkező faanyagot átveszi, és nyilvántartásba veszi,úgy
szintén a termelvényeket.

Szállitás /kén stb./ esetén külön segéderő szükséges. Ez a 
munkabeosztás az eddigi tapasztalatok szerint jól bevált.

Ujabb /harmadik/ fázis beállítása esetén a személyzetet emel
ni kellene."

A központba felterjesztett összegező javaslatból érdekes dol
gok derültek ki.

"Résum é

MÁLLERD Közp. lg.
M ű .f ó v ./Barlay - Bartha/
Tervmegbizott
Racionálási Bizottság

Elg. Mű. főv.
Mellékelten tisztelettel felterjesztem a novai falepárló e d 

digi építési és üzemi eredményeiről, valamint az üzembeállítással 
és az elengedhetetlenül szükséges bővítésekkel foglalkozó javasla
tomat.
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A javaslat tartalmát tőmondatokban, igy szűrhetném ki:
Áttekintés az eredményekről. Az épitésben mi jó, min kell 

változtatni. Az eddigi eredmények alapján kalkuláció, az eddig 
beállított 1 retorta napi kiadásai /faanyag, üzemköltség, munka- 
dij, amortizáció/ 263 napi bevétele 162o Ft , tiszta haszon 357 Ft.

Ebből következtetve a beállitás alatti második retorta esetén elért ösz- 
szegekre: Bevétel: 3247 Ft, Kiadás 182o Ft , tiszta haszon napi 
1367 Ft.

Megjegyzés: ezek a termékek terjedelmesek, nehezen szállít
hatók, emiatt nem eléggé piacképesek.
E kalkuláció alapján vázolom a jövő teendőit:

I. Véglegesen üzembe helyezni az üzemet, munkásmozgalmi be
rendezéseket, szállító edényeket, vegyszereket, bizton
sági berendezéseket, világítást, stb. beszerezve,melyek 
36983 Ft-ot tesznek ki. Közlöm e költségvetést és annak 
i ndoklását.

II. Leszűröm a második retorta beállításához az elsőből le
szűrt tanulságokat, és műszaki számításokat.

III. Beterjesztem az üzem racionális működését szolgáló bőví
tés költségvetését. Ismertetem a műszaki szempontokat és 
számításokat. Kimutatom, hogy ezzel a berendezéssel,amely
nek csatolom diszpozíció költségvetését 2234o Ft értékben, 
a napi tiszta jövedelem 232o Ft-ra emelhető, vagyis 3oo 
munkanap alatt évi 69ooo Ft-ra".

IV. Bemutatom, hogy ennek a kis üzemnek évi kapacitása 83oo 
ürm. = 4o88 m3. Feldolgozásra kerülő anyag nagyrészt ér
téktelen, mert belőle 55 % ágfa, és 23 % tuskó.

Állást foglalok a bükkhasáb lepárlásra való engedélyezésére 
és kimutatom, hogy a bükkhasáb lepárlásának nemzetgazdasági szem
pontból sincsenek hátrányai.

Végül leszűröm, hogy a nagy lepárló tervének felvetését köz
pontunkra bizom. Ajánlatom: vagy 3-4 kis és 1 retorta nélkül i nagy
üzem, vagy 1 többretortás teljes fraktorképességü/?/ nagyüzem épitése.

Ismertetem a jelenlegi üzem adminisztrációjára és üzemelte
tésére vonatkozó javaslataimat.
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Fentiek - azaz a mellékelten beterjesztett részletes javas
lat alapján, hivatkozva Barlay ü g y v .igazgató úrral, Fejes taná
csos úrral, Bartha főtanácsos úrral, Mittelmann és Osváth taná- 
cos urakkal folytatott beszélgetésekre - tisztelettel kérem ja
vaslataimnak és költségvetésemnek elfogadását.

Elsőrendű érdeknek tartom, hogy az üzem zökkenőmentesen me g 
induljon. Hangsúlyozni kivánom, hogy a takarékosság az üzem épí
tésénél a legnagyobb mértékben érvényesült. Okvetlen figyelembe 
veendő, hogy a legolcsóbb budapesti árajánlat is 36o.ooo Ft-ra 
tette az üzem épitési költségeit, holott az általam beterjesztett 
173.000 Ft-os keretben készült el, amely aránylag nem nagy összeg. 
Az üzem él, létezik, működik, de a javaslat támogatását és erőta- 
dó segítségére szükség van.

Külön ki kell emelnem, hogy az üzem munkálatai a rendes költ
ségvetés keretében vannak illesztve, holott okvetlenül a három é- 
ves terv kereteibe volna illesztendő. Ez annál is könnyebb, mert 
az üzem már működik, viszont a jelenlegi formában a zalaegerszegi 
erdőigazgatóság költségvetését teljesen megzavarja. Kérem ilyen
formán a szükséges összegnek tervpénz gyanánt való kiutalását.

Ha azonban ez bármilyen formában nehézségbe ütközne, úgy ké
rek felhatalmazást arra, hogy az üzem 1948 julius 31-ig termelen
dő termékeit a lepárló majd értékesithesse, és a hasznot forditsa 
fenti beruházások folyamatositására.

Nova, 1948. IV. 2.
Kassay László 
erdómérnök "

Tervek és valóság

1949-ben megépült a második lépcső. Kassay mérnök uj nagyü
zemet tervezett Csömödérbe. Munkájába bekapcsolódott hazánk akko
ri nemzetközi hirü szakértője, Dr. Szelényi Géza vegyészmérnök is. 
1949. március 22-én készült rajzai alapján sok hasznos berendezést
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és a munkafolyamatok korszerüsitését javasolta: csigán a kocsit 
felhúzni szénberakáskor, faló feldolgozást, széntelenitő beren
dezést stb.

Dr. Szelényi véleménye alapján megtörténtek a változtatá
sok, amikről az akkor készült rajzok tanúskodnak.

1949. május 1-jén ünnepelte az olgai üzem 1 éves jubileumát.
A "Zala" újságcikkben emlékezett meg a jelen eseményről. /1949. 
május 26./

"Egyéves jubileumát ülte az országoshirü novai falepárló.
A novai falepárló üzem, amely nemzetgazdasági szempontból 

hatalmas értékkel bir egy esztendeje, hogy Kassay László üzemmér
nök nagyszerű tervezése nyomán megkezdte működését. Az üzem dol
gozói ebből az alkalomból bensőséges kis ünnepségre ültek össze, 
amelyen megjelentek a Magyar Dolgozók Pártja részéről Lakatos De
zső elvtárs megyei titkár, országgyűlési képviselő. Barati István 
főispán és Agárdi Tibor alispán a vármegye közigazgatása részéről.

A zalaegerszegi igazgatóság kulturgárdája kétórás, nivós m ű 
sorral járult hozzá az évforduló ünnepségének emeléséhez.

A zalaegerszegi Erdőgazdasági NV részéről LEVACIC István 
hangsúlyozta beszédében, hogy ma már a vállalat egyik legfonto
sabb üzemegysége a falepárló, s ez azt a kötelezettséget rója az 
üzem dolgozóira, hogy a kezdeti jó munkát tovább fokozzák. Az üze
mi bizottság titkára, az MDP járási bizottsága részéről pedig 
RÉVÉSZ elvtárs szólottak az üzem dolgozóihoz. Végül a lepárló ter
vezője és megvalósitója , Kassay László hangsúlyozta beszédében,hogy 
a választási győzelem után az üzem dolgozói még többet fognak al
kotni az ország felvirágoztatása érdekében."

Szó esett már az üzemről, de kevesebb az előállitott termé
kekről, s a munkafolyamatokról.

Vegyük sorra tehát ezeket:
M u n k á s e m l é k e k :

"Bükköt, tölgyet egyaránt hoztak az erdőről lovaskocsival fel
dolgozásra. Nemcsak az erdészeti fogatosok szállitottak, de a köz
ségbeliek is, akiknek volt lovasfogatuk. A "butyabengét" szintén
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felhasználtuk. /Kutyabenge fáról van szó!/ Addig égettük, mig 
szürke bársonyforma nem lett. Vigyázni kellett rá, hogy el ne 
törjön, mert robbanóanyagot gyártottak belőle. /27/

/Ezt erósitette meg Pukánszky Ferenc is visszaemlékezésé
ben . /

"A beszállított bükkhasábokat le kellett kérgezni, s csak 
azután kerülhetett feldolgozásra. Később nyirfát, berek- és éger- 
fát is használtunk Pajzsszegről a Bán erdőből." /28/

Az erdészettől kapott fát az üzemnek ki kellett fizetni. 
Barlahida, Pajzsszeg, Szilvány, Nova fuvarosaik bérüket méteren
ként kapták. Minden hónap 4-ére be kellett érkezni az elszámolá
soknak a központba, hogy lo-e körül fizethessenek.

A kész termékeket hordókban jutazsákokban autóval és lovas 
kocsival vitték a csömödéri vasútállomásra. Onnét vonaton szál
lították rendeltetési helyükre, Budapestre, Papkeszire és Tolmács
ra, a szenet pedig Balatoniüzfőre lőporgyártásra.

Az üzemben folyamatos termelés történt. Előzőén már ismer
tettem a három műszakban dolgozó 5-5 fős létszám beosztását, s 
azt, ki mit végez. Az adatközlők elmondása alapján arról győződ
tem meg, szervezett, jó munka folyt, s a munkacsapatok példásan 
látták el feladatukat.

Reggel 6 -tól délután 2-ig dolgozott az első, 2-tól este ló
ig a második, és lo-től reggel 6 -ig a harmadik műszak dolgozói 
látták el a teendőket. A munka megkezdésére mindenki pontosan m eg
érkezett:

"Amikor jó volt az idő, kerékpárral mentem dolgozni. A k o r 
mányra karbidlámpát akasztottam, az világitott a sötétben. 
Télen gyalogoltunk. Nadrágszijjal felkötöttem a derekamra 
a viharlámpát, és úgy kínlódtunk el a töretlen hóban Olgá
ba. Amire ott kellett lenni, ott voltunk. Ha valaki mégis 
hiányzott, azt helyettesítettük minden zokszó nélkül."/29/

"Szerettem a falepárlóba járni dolgozni. Körülöttünk ott 
volt a csodálatos erdő, ami mindig más arculatát mutatta. 
Tavasszal, és ősszel volt a legszebb. Sokszor kiálltam a 
műhely elé, úgy gyönyörködtem benne. Amikor munkából haza
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mentem végigkerekeztem a Hamuházi-lapon, sokszor még var- 
gányászgattam is, mert az erdőszélen bőven termett a gom
ba. /3o/
Az üzemben a vezetők szigorú fegyelmet követeltek meg.Ez 

érthető is, hiszen az emberek robbanásveszélyes anyagokkal,mér
gező folyadékokkal dolgoztak.

"Kassay mérnök igen egyszerű agitációval győzte meg a mun
kásokat arról, hogy mennyire kell vigyázniok. Összehivta őket, 
aztán egy lapos edénybe beleöntött abból a folyadékból, amit 
gyártottak. Aztán égő gyufát dobott bele. Hatalmas láng csapott 
föl. - Emberek most láthatták milyen veszélyes anyaggal dolgoz
nak. Nemcsak az üzem kerülhet veszélybe, de saját és munkatársa
ik élete is! Remélem megértették? Ezek után soha senki nem mert 
rágyújtani az épületben, vagy a term^ékek közelében. Nem is tör
tént baleset." /31/

Nem lennénk tárgyilagosak, ha azt állítanánk, hogy nem for
dult elő szabálytalanság. Az üzembe tilos volt bevinni szeszes 
italt. A bejáró munkások közül többnek útba esett a pincéje. Köz
tudott dolog, a göcseji ember szereti a jó nohaborát. Miért ne 
hozott volna be egy-egy pintes üveggel munkahelyére, főleg akkor, 
ha éjjeli műszakos volt? Behozta, és közösen el is fogyasztották. 
Senki be nem rúgott, az a néhány korty viszont jólesett a meleg, 
szénporos retorták árnyékában! Természetesen a vezetők tudta nél
kül.

Zalaegerszegre, az állami pénzügyigazgatóság részére a mun
kamenetet 1948. április 22-én irták le. Számunkra azonban fonto
sabb a munkafolyamatok és a term^ékek leirása, amelyet egy 1952- 
ben készült jelentésből idézünk.

"Az átépített NOVAI FALEPÁRLÓ üzemmenetének részletes lei
rása .
Az üzemben a fa szenitése, vagyis lepárlása 2 nagy á 1lóretortában 
és 6 vashenger-retortában /vándorretorta/ történik.
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SZENITÉS:
13 % nedvességtartalmu /légszáraz/ fa 26 %-os retortafaszén-ki- 
hozatalt ad. A jó faszén acélos-színű, fémcsengésü, nem fog,nem 
kormoz. A tulégetett, acélkékszinü és törik, a megégetett faszén 
pedig hamus. 4oo kg fa szenitéséhez 151.ooo kalória szükséges.A 
kemencehatás'fokot 35 %-nak vehetjük, tehát a 3.5oo kalóriáju aj
kai szénnek csak 1.225 kalóriája hasznosítható.
Egy állóretorta befogad: 25 q fát, melynek kiszenitéséhez átla
gosan a jelenlegi köszénfelhasználás 9 q. A retortaszenitésnek a 
lényege az, hogy a fát behelyezzük a retortába és a retortát kí 
vülről fütve biztosítjuk a szükséges hőt a szenitéshez. A tüzelést 
egyenletesen gyorsítani, emelni kell, egészen 27o°-ig. Eddig a fo
lyamat endotherm, 27o°-38o°-ig a hő külső tüzelés nélkül magától 
emelkedik, tehát a folyamat exotherm. Ez az un. önszönülés. A sze- 
nülés első fázisánál ljo°-ig eltávoznak a vízgőzök, ekkor már a 
fában intramicellárin viz sincs. A szenités második fázisa 
llo°-18o°-ig tart. Itt megkezdődik a bomlás. A távozó gázokban 
sok széndioxid, kevés szénmonoxid van. A harmadik fázisban 
18o°-27o°-ig kevesebb a széndioxid, több a szénmonoxid. A párlat
ban eltűnik a szénmonoxid, ekkor a gáz meggyujtható, megkezdődik 
az exotherm folyamat. A negyedik fázis az exotherm folyamat 
27o°-3oo°-ig tart. Ez alatt megy végbe a tulajdonképpeni szenülés.
A keletkező gázok ecetsavat, aldehidet, ketonokat, kátrányolajat, 
könnyüolajat, faszeszt, kátrányszurkot tartalmaznak. A szenülés be 
fejezése felé az ecetsav kevesedik, de kevesedik a desztillátum 
mennyisége is.
FALÉ:
A fa lignintartalmából lesz a faszesz, a céllulose-tartalmából 
pedig az ecetsav. Ezért a tisztítási vékony fából magasabb ecet- 
savtartalmu falevet kapunk. A lehűtött gőzök 9 % ecetsavat, 7 % 
kátrányt, 3 % faszenet, 81 % vizet tartalmaznak. A lehűtött falé
ben lévő anyagok forrpontja: kátrány 18o° /könnyükátrány llo-15o°, 
nehézkátrány 15o°-19o0/. Ecetsav 12o°, faszesz 72°. Fenti forr- 
pontok 76o mm higany-nyomás mellett értendők.
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A hűtés hőfoka nagyon fontos,' minél magasabb a hütőviz hőfoka, 
annál több faszesz és viz távozik el. Ha 2o° fölötti a hőfok,a 
faszeszkihozatál 2 H - n á l  nem nagyobb. Skrubber-gázmosóval 3,2 % 

faszeszkihozatált is elérhetünk. A gázmosóban sok Raschigg-gyü- 
rü van elhelyezve, amelyeken felülről lefelé csurog a viz és, a- 
melyek a felületet növelik. A felfelé szivott gázokból a lefelé 
csurgó viz az alkoholt kicsapja. 1 m 2 -réz hűtőfelület óránkint 
és hőfokonként l.ooo kalóriát ad át.

KÁTRÁNYMOSÁS:
A 2,5 % faszesztartalmu folyadék forrpontja 99°, a gőzök koncent
rációja pedig 8,7 %. Vizzel való kátránymosás esetén kicsapódna 
más anyag is, kátránnyal való kátránymosás esetén azonban oly hő
fokú a mosandó kátrány, hogy csak o ,2 % faszesz és igen kevés e- 
cetsav csapódhat le. A faszesz és ecetsav a disperg-kátránycsep- 
pel csapódik ki. A rektifikálásnál kicsapódik az ecetsav. A kát
ránynak állandóan llo-nak kell lennie a kátránymosóban,hogy ne vi
gyen el sok ecetsavat alacsonyabb hőfok esetén, illetőleg sok kát
rányt magasabb hőfoknál. A mosóecet hőfoka levegőhőfok. Ez a köny- 
nyü olajokat, melyeknek forrpontja llo°, kiválasztja. A mosóecet 
vizet és faszeszt tartalmaz, ez tulajdonképpen a hűtőkből folyik 
ki és lo h koncentrációjú.
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A mosóecet a kátránymosóból való kifolyás után 16-19 % ecetsa
vat tartalmaz, a faszeszt leadta, tartalmaz azonban még kátrányt 
is, amelyet kádsorban ülepitünk, majd ezután a leülepitett és 
ecetsavat tartalmazó folyadékot methylacetát-gyártáshoz használ
juk fel. Az ülepitésnél nyert kátrány nyers fakátrány néven kész
termék. A kátránymosóból alul sürü kátrányos ecet csapolható le, 
erről a kátrányos ecetről ledesztillálva az ecetsavat, majd utá
na a visszamaradó kátrányt éles gőzzel átmosva, kapjuk az un. 
tisztitott kátrányt, amely készterméknek tekinthető. A ledesztil
lált ecetsav pedig methylacetát-gyártáshoz kerül. A kátránymosóból
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elszivott gázok a mosás után tartalmaznak ecetsavat, faszeszt, 
nyomokban könnyű kátrányólajat, vizet, ketonokat, aldehideket, 
széndioxidot, szénmonoxidot, methánt. A kátránymosóból ezek a 
gázok vakuum-szivással a neutralizálóoszlop alapjába jutnak.

NEUTRALIZÁLÁS:

A neutralizáló oszlop tulajdonképpen egy tányéros rektifikáló- 
oszlop. Itt történik az ecetsav lekötése mésztejjel, szakaszos 
folyamatban. A mésztejet az oszlop felső részébe szivattyúzzuk 
be és a mésztej felülről lefelé csurog az oszlopba. Ha a gázokban 
lévő ketonok és aldehidek a mésztejjel közömbösülnek, akkor kát- 
rányszerü aldehid-szurok keletkezik, amely a szürkemészből igen 
nehezen el távoli tható szennyeződést okoz. A széndioxid a kalcium- 
hydroxiddal kalciumkarbonátot ad, ez a szilárd üledék a szürke- 
meszet szintén szennyezi, ülepitéssel azonban eltávolitható, de 
mészveszteséget okoz. Ezért úgy kell végezni a neutralizálást, 
hogy alul savas anyag jöjjön létre, felül viszont ecetsavnak nem 
szabad eltávoznia. A hét-tányéros oszlop 1>\^r^lső tányérjára lú
gos anyag jön, itt tehát ecetsav-lekötés történik. Az alsó tányé
ron vizszerü anyag loo0 forrponton, hig szürkemészoldat van jelen, 
itt az ecetsav lecsapódik, a viz és faszesz pedig elmegy. Az alsó
4 rekesz savas, az 5. semleges, a 6 . és 7. fokozottan lúgosabb a- 
nyagot tartalmaz. A kalciumhidroxidot szürkemész-oldattal állit- 
juk elő, igy nem kell további vízmennyiséget behozni a neutrali- 
zálásba. a szürkemész előállításánál a betáplált mésztej koncent
rációja 15 %-nál nem lehet magasabb, mert ellenkezőleg a pép be- 
sürüsödne. A mésztej adagolásnak igazodnia kell az ecetsavtarta- 
lom nagyságához.

HŰTÉS:

A neutralizálóból elszálló viz- és faszeszgőzöket a hűtőbe vezet
jük, amely ezeket lecsapja és igy a gázviz-elválasztóedénybe csu
rognak. A gázvizel választóban a folyadék az edény alján helyezke
dik el, a gáz pedig felül távozhat. A felső 1/3 része a hűtőnek
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esetleg meleg lehet, az alsó 2/3-ad résznek ellenben hidegnek 
kell lennie. A hűtőből kijövő d e s z t i H á t ú m n a k , melyben lo % fa
szesz van jelen, ecetsavat nem szabad tartalmaznia.

GÁZMOSÁS:
A gázmosás a skrubberban történik. A gázok a skrubberba alul 
mennek be és azokat a gőzinjektorral előállított vákuum szivja 
felfelé, felülről pedig a Raschigg-gyürük által megnagyobbított 
felületen vizet csurgatok lefelé, igy igen intenzív hűtés jön 
létre, a véggázokból a faszesz is kicsapódik. A Raschigg-gyürük 
keresztmetszetszükülést okoznak, igy a víznek és gáznak nagyobb 
utat kell megtennie. Tökéletes mosáshoz loo liter viz lecsörge- 
deztetése szükséges, igy nem fordul elő dugulás. A mosóvíznek 
nem szabad annyi methilt tartalmaznia, mint amennyi a gáz methil- 
tartalma, ami maximálisan 2 %. A kimosott gázt vákuummal elszív
juk. Az injektor a vákuumot úgy állítja elő, hogy az abban lévő 
düzni leszűkíti a gőz útját, amely a gőz sebességét növeli és ez 
szívást okoz.

KONDENZÁTOR:
Az injektoron átfuvatott gőz, amely már a véggázokkal keverve van, 
a kondenzátor ezeket szétválasztja. Kétféle kondenzátor van. Az 
egyik a felületi kondenzátor, a másik a befecskendező kondenzátor, 
amely módnál a gázokba vizet spriccelünk. A novai kondenzátor be
fecskendező /nedves/ kondenzátor. A gázból a lecsurgó viz a gőzt 
kicsapja, míg a nem kondenzálódó véggázok a kondenzátor tetején a 
biztonsági edénybe mennek.

A BIZTONSÁGI EDÉNY:
Ökölnagyságu terméskővel van megrakva, a tetején o,75-ös lemez van 
elhelyezve. A kő felülete hideg lévén, az esetleges beálló robba
nás erejét visszafogja, mert a kövek között a gáz a gyulladási hő
mérséklete alá hül le. A robbanási edény tetején a gáz egyrészt a 
szürkemész-száritó kemencébe elégetésre, másrészt a koncentrátor 
gázkemencéjébe gázégőn való elégetésre megy.
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KONCENTRÁTOR:
A gázégőn elégetett gázokból fejlődött meleg levegőt felszívjuk 
exhaustorral és a lefelé csurgó szürkemész-oldatból elpárolog
tatva a vizet, azt szürkemész-péppé, majd 5o-6o h - o s  koncentrá
ciójú szürkemésszé párolja be.

SZÜRKÉMÉSZSZÁRITÚ KEMENCE:
A koncentrátorból a szürkemeszet a szári tókemencébe visszük,ahol 
a biztonsági edényből idevezetett véggázok elégetésével további 
vizet párologtatunk el a szürkemészből és azt megszáritva, nátron
zsákba való csomagolással szállításra alkalmassá tesszük.

KÁTRÁNYDESZTILLÁLÁS:
A nyerskátrányt átvisszük a kátránydesztillálóba, itt indirekt 
fűtéssel lehajtjuk belőle az ecetsav és a viz 9o %-át, ez methyl- 
acetát-, vagy gyógyecetgyártáshoz kerül. A visszamaradó kátrányt 
élesgózzel átfuvatjuk, igy legfeljebb 2 % ecetsavtartalma marad.
Ez a kátrány viscozus lesz, majd további indirekt-fütés után kap
juk a desztillált, tisztított kátrányt.

KÁTRÁNYÜLEPITÉS:
A kátránymosóból kinyert mosóecet egy lépcsőzetesen elhelyezett 
ülepítő kádsorba kerül. 2-3 napos ülepitéssel nyerskátrányt ka
punk, mely 6-7 % ecetsavat tartalmaz. Az ülepített ecet methyl- 
acetát-gyártáshoz kerül. A kátrányt fahordókban szállítjuk a vevő 
részére.

A METHYLVIZ:
mely maximálisan lo % koncentrációjú, 15 %-a mosóecetnek, 85 
pedig methylalkohol kinyerésre a rektifikáló-oszlopba megy.

A FASZESZ:
kinyerése a rektifikáló-oszlopban szakaszos, vagy folytonos üzem
ben történhet. A szakaszos üzem azt jelenti, hogy adott folyadé
kot egy boylerba viszünk, ott melegítve az összes faszeszgőzt ki
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hajtjuk. A gőz az oszlopba megy és a viz kicsapódásával felerő
södik, koncentrációja magasabb lesz, azonban boylerbe további 
folyadékot alulról a 13. rekeszbe engedve alul kis edénybe fű
tőtestet helyeznek el, ebből vizgőzt engedünk alul az oszlopba, 
mely felfelé haladva a lefelé csurgó anyagot faszeszmentesiti, 
a faszeszgőz viszont felfelé sz -áll és finomul, a moslék alul 
távozik. Az anyag előmelegitése rendesen a deflegmatorba törté
nik, amely tulajdonképpen a vizgőzös faszeszgőzt csapja vissza 
és a Lutter-csövön keresztül a felülről számitott 3. rekeszbe 
csurgatja. Nován folytonosüzemü faszeszkinyerés folyik, előmele- 
gitőül a deflegmator azonban nem használható, mivel az nyitott. 
Ezért az előmelegítés az oszlop szeszhütőjében történik. A fa
szesz, vagyis methylalkohol valóságos szeszfokát 15 C°-nál Trahl- 
fokokban mérik. A más hőfoknál kapott látszólagos szeszfokot m i n 
dig át kell számitani a hőmérséklet alapján valóságos szeszfokká. 
Nován a faszesz 8o-82 % koncentrációjú.

HETHYLACETÁTGYÁRTÁS:
A rektifikáló-oszlopban Nován csak szakaszosan történik, mert 
nincsen esterifikáló-edény. A falé általában 9 % ecetsavat és
3-3,5 % methylalkoholt tartalmaz.

ch3cooh + ch 3oh = ch 3cooch3 + h 2o

6 o 32 74 18 molekula-sulyok.

Tehát, hogy methylacetát keletkezhessék, 6 o egységnyi ecetsavat 
és 32 egységnyi methylalkoholt kell egyesíteni. A falében 9 kg 
ecetsavra jut 3 kg methylalkohol, a methylacetát-elóállitás ér
dekében a methylalkohol-mennyiséget emelnünk kell:

6 o : 32 = 9 : X 

X = 4,8 tehát 9 kg

ecetsavhoz 4,8 kg faszesz volna szükséges, vagyis loo kg feléhez 
pótlandó 1,8 kg faszesz. Mivel az chemiai reakció függ valamely
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elem mennyiségétől és hőmérsékletétől

K = J L  
T

A methylacetátgyártásnál a hőmérséklet nem emelhető, mert hisz 
az egyesités forrpontján történik, ezért a faszeszmennyis°get 
kell emelni. Ebből az következik, hogy az előbb kimutatott 1,8 kg 
pótlást cca 5o %-kal kell megemelnünk. Ebből látható, hogy a fa- 
szesz-mennyiségét éppen kétszeresre kell venni, amit úgy érünk el, 
hogy az ecetsavnak csak a felét használjuk acetátgyártásra, a má 
sik feléből szükségszerüen szürkemeszet kell előállítani.

A boylerba betápláljuk a kátránydesztillálás és a mosóecet 
ülepitésénél nyert ecetsavat, utána hozzáadjuk a faszeszt, majd
5 sulyszázalék 6 6 -os kénsavat. A kénsav a folyamatnál katalizá
torként van jelen. A keveréket felmelegitjük forrpontig és 3 őrán 
át forrponton tartjuk. így a faszesz elpárolog, de azt visszacsa
pó hűtővel vissza kell juttatni a boylerba. Nován az oszlop re
keszei faszeszes anyaggal vannak tele és ez aoja 3 hűtést. Ha az 
ecetsav koncentrációja 16-17 %-ra növelhető, mely 8o-82 % ecet- 
sav-kihasználást jelent, 3 óra után methylacetát keletkezik.Ezu
tán □ methylacetátót szakaszosan bepároljuk, amikor először a fö
lös faszesz csapódik le és utána nyerjük a 75 %-os methylacetátót. 
A methylacetát üvegballonban kerül forgalomba.

KIHOZATAL;
Egy erdei ürm 3 /5 q/ hasáb-vagy dorong-tüzifából

125 kg retortafaszenet,
2o kg fakátrányt,
25 kg szürkemeszet,

6,5 kg faszeszt

methylacetátra való dolgozás esetén pedig
15 kg fakátrányt,

12,5 kg szürkemeszet,
6 kg methylacetátot nyerünk.

Budapest, 1952. X. 31. Körmendy "
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A nehéz és piszkos munkához megfelelő védőitalra és védő
ruhára is szükség volt. Egészségünk megóvása érdekében az üzem
vezető azt tervezte, hogy munka szerint naponta 1,2 liter tejet,
1,2 kg almát és 1,2 liter szódavizet kapjanak. A szódavizet meg
kapták, azt Nováról szállították. A többi csak terv maradt.

Védőöltözetet, 2 öltözet ruhát /3oo.- Ft/ 1 pár bakancsot 
/12o.- Ft/, védősisakot /6o.- Ft/ 1 pár kesztyűt /48.-Ft/utaltak 
ki. "A védőfelszerelésünket az üzem biztosította. Azbesztkötény, 
védőálarc, kesztyű kellett is, mert amikor kinyitottuk a retorta 
ajtaját, gyakran vágott ki a láng. Ha nincs rajtunk az azbeszt, 
megégünk. Ráadásul, amikor a kocsi leugrott a spinről, mire visz- 
szatettük, bizony nagyon megizzadtunk a melegtől. Nagyon nehéz 
körülmények között dolgoztunk. Legelőször a gázt kellett megszok
ni. Kezdetben sokan rosszul lettek az erős gázszagtól. Ruhánkba, 
testünkbe beivódott, mi később már megszoktuk, de akik nem velünk 
dolgoztak, azok ugyancsak kellemetlennek érezték, ha közelükbe ke
rültünk." / 3 2 /

"Az üzem a későbbiek során kiharcolta, hogy tüzifa-juttatást 
is kapjanak." /33/

A munkások teljesítmény- és időbért kaptak. Bocs József mun
kakönyvében a következő adatok szerepelnek. 1948. március 1-jén 
lépett be kazánfűtőnek. Kilépett 1953. április 3o-án desztillá
ciósként. Teljesitménybére 3,15 Ft, időbére 2,42 Ft.

Változások - politikai és társadalmi élet

1949-ben Zalaegerszegen gyantaüzem létesült Kassay László 
vezetése alatt. A novai lepárló s a tehetséges mérnök hire elju
tott magasabb szintekre. A továbbiakról szóljon maga az érintett: 
"Mivel időközben engem kitüntettek /az F .M ."felfedezett"/,hiába 
tiltakoztam, felvittek Budapestre, ahol 1949 végén az "ERDÖKÉMIA" 
Vállalat vezérigazgató-helyettese lettem. így aztán a Nagyüzem 
nem Nován létesült, hanem a Nógrád megyei "Tolmács" községben, 
ahol még ma is működik. Az "ERDÖKÉMIA" Vállalatot 2 év alatt a
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hazai erdőkémiai ipar erős cégévé sikerült szervezni, de később 
bevittek a központba országos hatáskörű főosztályvezetővé és on
nan rövidesen a Földművelési Minisztériumba helyeztek. /1959-ben 
szept. 3o.-án/. A falepárlás témájával csak mint emlékkel tudtam 
foglalkozni." /34/

Kassay László távoztával az üzem vezetője Schmidt Ernő erdő- 
mérnök lett.

Vele kapcsolatosan egy érdekes vita lezajlásának epizódját 
őrizte meg az egyik visszaemlékező. A mérnök vallásos beállitott- 
ságu lévén beszédbe elegyedett az üzem fiatal párttitkárával. A 
szervetlen anyag szervessé válásának lehetőségén vitatkoztak.

w- Nézze kérem - mondta a mérnök -, és kezébe vett egy tölgy
famakkot. Én ezt a makkot elültetem, kikel, fa lesz belőle.Szer
ves anyagból szerves anyag. Szétbontom én magának ezt a makkot 
kémiai elemeire, és ha Ön ezeket az elemeket összerakja, a föld
be teszi, majd abból is fa nő ki, akkor elhiszem, hogy a világot 
nem az isten teremtette!" /35/

Schmidtet vallásossága természetesen nem befolyásolta, hogy 
nagy szakértelemmel, lelkiismeretesen, jó eredményeket elérve 
ügyeljen a termelésre. Irányításával a falepárló munkásai szor
galmasan dolgoztak - teljesítve a hároméves terv célkitűzéseit - 
az uj ötéves terv feladatainak megvalósításán.

195o. április 9-én a Szabad Nép ugyanis ezt a rövid híradást 
jelentette meg az olgai üzemről: "Az ötéves terv beruházásai le
hetővé tették, hogy a novai falepárló üzemben megkezdték a metil- 
acetát gyártását. Ezt a fontos vegyianyagot eddig külföldről vá
sároltuk . "

Április 12-én a Zala már sokkal részletesebben tudósított e 
jelentős tényről: "Megkezdte a metilacetát gyártását a novai fa- 
lepárló .

Ötéves tervünk célkitűzései mindenekelőtt a dolgozó nép ér
dekeit szolgálják ^  minden tekintetben hatalmas lépésekkel viszik 
előre megyénk fejlődését. Ezen tulmanően azonban nemzetgazdasági 
szempontból is különös jelentőséggel bir az egyes nagyösszegü be
ruházások tervszerű elosztása, kivált azokban az iparágakban,ame
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lyek eddig külföldről behozott nyersanyagra, vagy félkész gyárt
mányra voltak kénytelenek támaszkodni.

Ezen a helyzeten változtatott most a terv azzal, hogy Nován 
az ország egyik legnagyobb falepárló üzemében lehetővé tette a 
metilacetát gyártását. Mi sem természetesebb, hogy ennek révén 
sok-sok ezer forintot takarítunk meg nemzetgazdaságunknak, ugyan
akkor meggyorsult, sokkal egyszerűbb lesz az országnak ezzel az 
igen fontos alapanyaggal való zavartalan ellátása. Nem kétséges, 
hogy a tervidőszak során számos hasonló nagyösszegü beruházásra 
kerül majd sor, s járul hozzá dolgozó népünk jólétének fokozásá
hoz, életszínvonalának emeléséhez."

Az avatást követően az üzemben több érdekes kísérletet vé
geztek. Az EMÉRT /Erdei Melléktermékeket Értékesítő Vállalat, Bp./ 
az olgai üzembe irányította Pataki-t. Ő a fának elemeire bontá
sát nem a korszerű samottkemencével ellátott retortákban végezte, 
hanem a benzines hordónál kisebb alakú "vándor-retortákban".
Ezeket a "vándorokat" elébb az üzem területén próbálták ki, majd 
a tarvágásokra vitték, ahol a fát szállítás nélkül, kisebb költ
séggel lehet párolni. A kísérleteket Pataki irányította, majd 
Schmidt mérnök. Szombathelyre helyezése után Rázga Zoltán vegyész- 
mérnök feladata lett a vándorok üzemeltetése. Az uj módszer alkal
mazásával jelentősen nőtt a termelés.

Mi is volt tulajdonképpen a vándor? Szóljon jróluk Németh 
Ferenc, az egykori munkás:

"Működésükhöz egy házilag összebarkácsolható szerkezetet 
kellett készíteni, aminek segítségével könnyen mozgathatók let
tek. A kiemelő szerkezet négy kerekével sínen mozgott fa földbe 
helyezett retorták fölött. Középütt egy nagy forgatható korong 
volt, amelyikből kinyúlt a hozzáhegesztett hajlított v^asrud, az 
emelő kampóval. Ez a vasrúd a daru szerepet töltötte be. Sodrony- 
kötelét egy munkás kézzel tekerte, amikor a földből ki, vagy be 
engedte a fával, illetve szénnel teli vaskondérokat. Egy méter 
magas passzos födővel ellátott kondér-fazék volt a "vándor". A 
födőt körül kellett sározni, hogy ne levegózzön. A födőhöz "pi
pával" egy csővezeték csatlakozott. A vándor kerülete 7o-8o cm 
volt. Általában rózsefával raktuk meg őket a vágások területén.
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A szerkezetet, mint egy kemencét alulról fütöttük". /36/
A termelési eredmények mellett szólni kell a politikai te

vékenységről is.
A zalaegerszegi MSZMP Pártarchivumban található jelentés - 

bői arra lehet következtetni, hogy az üzem teljes működése előtt 
már megalakult a pártalapszervezet. Egy májusi titkári jelentés
ben ugyanis a következő olvasható:"Nova - Olga majori üzemi párt
szervezet munkásai egyhangúlag állást foglaltak az iskolák álla
mosítása mellett, és erről értesitik a kultuszminisztert"./37/

Az iskolák államosítása után az iskoláknak az első segít
séget a Magyar Dolgozók Pártja nyújtotta. Ebből a mozgalomból a 
novaiak is kivették részüket: "Dolgozók az iskoláért" - bizott
ság alakult Nován, mely társadalmi munkát végez az iskoláért.Az 
olgai üzem pártszervezete egy iskola teljes rendbehozatalát vál
lalta." / 3 8 /

Talán különösnek tűnik, hogy a vállalásban az "egy" szere
pel és nem "a novai". Az üzem dolgozóinak zöme három községből 
járt be. Szilvágyon egy, Barlahidán kettő, Nován pedig egy eme
letes iskola volt. A járási pártbizottságra hízták tehát a dol
gozók, hogy melyik patronálását jelöli ki számukra.

Az üzem egyik titkára, Horváth József visszaemlékezésében 
sok politikai vitáról irt, mely közte, a vezetők és mások között 
zajlott le. "A retorta kemencéket egy budapesti samottmester épí
tette, aki még ezekben az években is nyiltan hirdette kommunista
ellenes elveit. Az üzemben naponta kellett vele vitában szállnom. 
Életkora, elismert szaktudása és müveit budapesti mivolta igen 
hátrányos helyzetet teremtett számomra ezekben a vitákban. Az 
EMÉRT-től gyakran megfordult nálunk egy Opel Blitz gépkocsival 
járó gépkocsivezető. Állandó vitatémája volt velem, hogy mit akar 
kezdeni a Csepeli Vas- és Fémmüvek a gépkocsigyártással, amikor 
ahhoz nekünk felszerelésünk, szakemberünk és anyagunk sincs."/39/ 

Az idő őt igazolta!
Kassay is beszélt a politikai életről: "Az üzemben - ahogy 

akkor az egész országban - több párt is végzett szervező munkát.
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Nyilt viták zajlottak le a munkások között. Akik a parasztpárt
ba, k:oyazdapártba, vagy a szociáldemokrata pártba léptek, mind 
a maguk érveit hangoztatták. Általában az elején - az 1946-47-es 
években - politikai egyensúly mutatkozott. Jómagam a szociálde
mokrata pártnak lettem a tagja 1947-ben. Ez viszont nem jelen
tette azt, hogy mint üzemvezető más pártok tevékenységét ne tá
mogattam volna. Néha bizony előfordult, hogy úgy kellett kijelöl
ni embereket, akik elmentek a politikai pártok gyűlésére." /4o/

Az egyesülés után a politikai tevékenységet a kommunista 
párt irányította. Ebben jelentős szerepet játszott az a tény,hogy 
Nován működött a novai járási pártbizottság 195o-ig, amikor Nova 
megszűnt járási székhely lenni.

"A kommunista párt úgy alakult meg - mondja az egyik vissza
emlékező -, hogy kijött Nováról Pukánszki Ferenc, Koltai István, 
Paragi István. Beszéltek a pártról, célkitűzéseiről, aztán név
sort készítettek, és c^zel párttagokká váltunk. Mint párttagok 
részt vettünk a békekölcsön, a tervkölcsön jegyzésekben. Aláír
tuk az iskolák államositásáról szóló kérelmet, Rajk és Mindszenty 
elitélését, az olgai párttagok is követelték, ahogy az akkori po
litika előirta. Az üzem munkásai, a párttagok, pártonkivüliek é- 
vente részt vettek Novában az április 4-i, május 1-jei ünnepélye
ken, felvonulásokon. Táblákat vittek a vezetők arcképével, vagy 
különböző aktuális jelmondatokkal. "Iparosítsuk Göcsejt" cimü má
jus 1-jei táblára emlékezem még ma is." /Lukács János lakatos 
visszaemlékezése'.'/ /41 /

1951-ben május 1-jén fáklyás felvonulás volt a faluban. Az 
üzemben Gerencsér Péter ács gyantából, kátrányból, rongyból,fém
dobozokból fáklyákat készitett és este azzal vonultak végig a 
község utcáin. Május elsejét Olgában az üzem fellobogózásával, 
jelszavak, s politikai vezetők képeinek kirakásával ünnepelték. 
Gyakran volt majális, amit igen kedveltek a munkások és család
tagjaik .

Nem volt könnyű dolga a szakszervezeti bizalminak azokban a 
nehéz években. Felelős volt a tervek teljesítéséért, az emberek 
magatartásáért, sorsáért. íme egy példa: a begyűjtés időszakában 
egyik-másik családnak gondot jelentett a kenyér. A novai párttit
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kárnak - Belső Istvánnak - segítségét kellett kérni, hogy az 
üzem naponta kapjon 2o db kenyeret. Ezt a mennyiséget aszerint 
osztották el, hány gyermek volt a családban. Egy másik alkalom
mal a puskaporgyártásnál használatos szürkeszén-termelési ter
vet nem teljesítették, ezért a Peremartonból érkezett "illeté
kes" leváltatta a szakszervezeti bizalmit.

A szakszervezeti tevékenységgel van összefüggésben a követ
kező eset is: "1949-ben létre jött nálunk is az üzemi háromszög
- emlékezik az egykori párttitkár. /Az üzem vezetője, Schmidt 
Ernő mérnök, Takács Sándor szakszervezeti elnök, Horváth József 
párttitkár./ Az üzemi háromszögnek egyik feladata volt, hogy jel
lemzést készítsen minden dolgozóról. Amikor ezt el végeztük,akkor 
el kellett késziteni az üzemi h áromszög tagjairól is a vélemé
nyezést. Megegyeztünk abban, hogy az üzemvezető és a párttitkár 
a szakszervezeti elnökről, a szakszervezeti elnök és a párttit
kár az üzemvezetőről, az üzemvezető és a szakszervezeti elnök 
pedig a párttitkárról ir minősítést. Utoljára tehát az én jel
lemzésem maradt. Az egyik este az általam váltott csoport veze
tője kezembe adta egy borítékban a jellemzésemet azzal, hogy majd 
Írjam alá, s a reggeli váltás vezetőjének adjam át. Nagy meglepe
tésemre a jellemzésben az állt, hogy munkámat hanyagul látom el, 
izgatok az üzem rendje ellen, ezzel akadályozom az üzem termelé
sét, hozzájárulok a deficites üzemeléshez, és el kell az üzemből 
távolítani... A műszak után nem adtam le a jellemzést, hanem je
lentkeztem vele a járási pártbizottság titkáránál, Révész Ferenc 
elvtársnál. Ö kijött velem az üzembe és összehívta újra az üzemi 
háromszöget... A mérnök úr és az SZB elnök véleményét visszavonta 
és én az üzemben maradhattam." /42/

A munkások a napi politikáról rendszeresen értesültek. Nem
csak a pártok gyűlésein, hanem újságok, folyóiratok utján is.Ab
ban a nagyobb teremben, ahol étkezhettek, átöltözhettek, az asz
talokra ki voltak téve az újságok, folyóiratok, meg a brossurák. 
Ezeket bárki átböngészhette a munkaidő kezdete előtt, vagy az e- 
bédszünetben. Természetesen, ha központilag elindult egy kampány 
/békekölcsön-jegyzés, munkaverseny-felajánlások, stb./ akkor azo-
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kát az üzemvezetők ismertették, agitáltak mellettük, és példát 
mutattak. A dolgozók nevében ők nyilatkoztak a sajtónak az el
ért eredményekről, a vállalásokról. íme két újságcikk az akkori 
évekből: "1954. szeptember 14. /kedd/

A Novai Falepárló befejezte éves tervét. A dolgozói már 
augusztus 2o-ra befejezték éves tervüket. Az illetékes szervek 
az 1954-es tervet felemelték, de a dolgozók máris felajánlást 
tettek, hogy a felemelt tervet is egy hónappal a határidő előtt 
teljesitik. Olyan nagy a versenylendület, hogy jelenleg nehéz 
volna eldönteni, melyik a legjobb a brigádok között. Már a fele
melt tervüknek is az októberre eső részét teljesitik.

Varga Károly" /43/
"ZALA
1955. január 9. /vasárnap/

A novai Falepárló üzem dolgozói is kiveszik részüket a fel- 
szabadulási versenyből. Csatlakoznak az RM Müvek felhívásához és 
vállalják, hogy a kiszabott tervet határidő előtt megvalósítják.
A faszén termelését az első hónapban llo %-ra teljesítjük. Ter
mészetes, ennek első feltétele, hogy ne legyen kószénhiány. Az 
erdőn kint lévő faanyagot a legrövidebb idő alatt közös erővel 
a szenitési helyre szállítjuk. Az önköltséget 5 %-kal csökkent
jük. Hogy a szenitési tervünket teljesithessük, a vastagabb mi
nőségű, nyers hasábfát elhasogatjuk, ezzel a szenitési időt rö
vidítjük. A cserefolyamatot 26-28 órától 2o-22 órára csökkentjük. 
A fűtők a szénnél 5 % takarékosságot érnek el és a lezárást úgy 
intézik, hogy a kocsiban ki nem szenült fa ne maradjon. Amint a 
motorok üzemben lesznek, a falevelet és kátrányt tiz %-kal nö
veljük.

A szerelőrészleg a javitási munkákat úgy ütemezi, hogy az 
állásidő javitás esetén a legminimálisabbra csökkentsék,a rako
dók a rakodást úgy intézik, hogy a vagonoknál állásidő ne legyen. 
Az iroda felajánlja, hogy minden aktát 24 órán belül elintéz.Az 
üzemvezető vállalja, hogy a fenti feltárásokhoz minden eszközzel 
és akarattal a dolgozók segítségére lesz, és úgy irányítja a mun
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kafolyamatot, hogy a felajánlást az üzem maradéktalanul telje
síthesse .

A dolgozók nevében: Dvorák Ferenc üzemvezető

Benkő József a pártmunkáról s a titkárokról igy emlékezett 
vissza: "Az első párttitkár egy Göncz Gyula nevezetű munkás volt, 
őt Horváth József követte. Sokat vitázott a vezetőkkel, amig az 
üzemből el nem ment. Papp József 1951-53-ig, jómagam az üzem meg
szűnéséig tevékenykedtem párttitkári minőségben. Mi mindent csi
náltunk? Szerveztünk párttagokat. Tagságunk lo-12 főt számlált. 
Jártunk a közeli községekbe agitálni, jegyezzenek az emberek terv- 
kölcsönt. Az üzem munkásaival is jegyeztettünk kölcsönöket.
7oo-8oo forintot. Havonta egy alkalommal párt- és szakszervezeti 
gyűlést tartottunk. A különböző versenyfelajánlásokba mi is be
leszóltunk, javaslatokat tettünk. Mielőbb elvállaltam a titkári 
teendőket, propagandista voltam, amit akkor a párt célul tűzött 
ki, amellett agitáltam. De ezt tették az elődeim szintén. A szak
szervezeti vezetőkkel, Bocs Józseffel, késöbü az öccsével, Gyulá
val, Hári Sándorral jó kapcsolatot tartottam. Vülük és az üzem 
vezetőivel közösen mindent megbeszéltünk, am: a munkásokat érin
tette." /Benkő József az üzem utolsó párttitkára volt./

Az ötvenes évek munkaverseny-szervezéseiből, a felajánlások
ból a falepárló munkásai nem maradtak ki, szerencsére maradt né
hány "Erdőkémiai Hiradó", ami igazolja ezt a megállapitást.

"A minőség megjavításáért és az önköltség csökkentéséért" 
cim alatt a következők olvashatók:

"Üzemeink a körmendi és a novai üzemvezetőség kivételével 
január és február hónapban súlyosan lemaradtak a tervteljesités- 
b en!

Üzemvezetőségeink január és február havi tervteljesitésben 
a következő sorrend alakult ki:

Lukács Sándor

1. Körmend
2. Zalaegerszeg
3. Nova

Január Február
221.7 % .1 3o , 5 H
132.8 % 89,8 % 
118,3 % 118,9 %
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Egyénileg és brigádonként jó munkájukkal és teljesítményük
kel az alábbi dolgozók tűntek ki:

Nova-i falepárló üzem:
Hári-Tamás-Papp brigád 121 %
Blaskovics-Horváth-Bölecz brigád 12o %
Borsos-Hermann-Kocsis József brigád 12o %.
Dicséret illeti a novai üzemet azért a komoly munkáért is, 

amelyet a nyersfaecetnek Tolmácsnak való elszállítása érdekében 
fejtett ki.

A felsorolt eredmények azt mutatják, hogy Pártunk III.Kong
resszusa nagy lendítőerőt adott a munkaversenynek a nehézségek 
leküzdésére." /44/

"Munkával is védjük a békét! -
Ünnepre készül az ország, Április 4-re, hazánk felszabadu

lásának lo. évfordi;) 6 jára . Január első napjaitól kezdve folyik a 
felszabadulási munka verseny, olyan mértékben, kibontakozásban, 
melyre példa még nem volt a munkaversenyek során." /45/

"Az Országos Erdészeti Főigazgató elvtárs Kiváló Dolgozó jel
vénnyel tüntette ki DVORÁK FERENC volt novai üzemvezetőt."/46/

Emlékek, apró töténetek...

Az üzem működésének rövid néhány éve alatt izgalmas, komoly, 
de vidám esetek is történtek.

íme egy csokorra való:
"Nem volt éppen szerencsés az indulásunk. Még az avatás előtt 

kigyulladt a falepárló. Folytak már az üzemi próbák, amikor a re- 
tortánál dolgozó munkás technikai hibát követett el. Az utasitás 
szerint a kihúzott izzó anyagot át kellett a sinen juttatni a 
zuhanyrózsákkal felszerelt hűtőbe, ahol vizet eresztettek a szénre. 
A munkás előbb húzta ki a retortát, mint kellett volna, az lángra- 
lobbant. Rohantak értem, hogy már ég a tető is. Gyorsan a helyszin-
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re siettem, az égő kocsit visszalöktem a retortába, ahol elzár
tuk az oxigéntől. A tüzet odakint meg eloltottuk. Egy hétig ja
vítottuk a hibákat, hogy avatásra eltűnjenek a tűz nyomai."/47/

"A fizetéseket legtöbbször a műszakból egy ember vette fel, 
aki azután kiosztotta, amikor befejezték a munkát. Az egyik al
kalommal W. József vette fel a társai pénzét. Beletette az egé
szet kabátja zsebébe, ahonnét a műszak végére eltűnt. Nyomban 
megkezdődött a nyomozás. Keresték a pénzt mindenütt, de nem ke
rült elő. Egy magas állványon dolgoztam, véletlenül lenéztem a 
vízgyűjtő medencére. Papírpénzek úszkáltak benne: - Ott úszik a 
pénz! - kiáltottam. A desztillációból kijövő csőrendszerbe dugta 
el a tolvaj az ellopott bankjegyeket félelmében, s a viz kiso
dorta a gyűjtőbe. Kassay mérnök felbontotta a vezetékek elágazá
sát, s ott megtaláltuk összetorlódva a többit." /48/

"Az "éberséget" és a fegyelmet szigorúan megkövetelték tő
lem, ill. tőlünk. Előírás volt, hogy engedély nélkül senki nem 
mehetett be az üzem területére. Budapestről lejött Tömpe István 
elvtárs, de nem hozott magával engedélyt a központtól a falepár
ló megtekintésére. Erre én nem engedtem be. Mondták az emberek, 
ebből bajom lesz, hisz "fejes" ember! Dorgálás helyett dicsére
tet kaptam én is, meg a vállalat akkori igazgatója, mert "fegyel
mezett" emberei vannak." /49/

"A vezetőknek nagy tekintélye volt a dolyozók előtt. Amit 
mondtak, azt igyekeztünk pontosan végrehajtani, engedelmesked
tünk a szavaknak. Mivel tudtuk, ha valamelyik vezetőre hivatko
zunk, akkor azt elhiszik a munkatársak. Ezért egyszer április 
1-jén igy bolonditottuk be az egyik társunkat B.G-át. Reggel,ami
kor bejött Szilvágyról, közöltük vele, a mérnök úr hivatja,men
jen el hozzá. A barátunk semmit nem kérdezett, szedte a lábait, 
s legyalogolta a több mint két kilométeres távolságot, s jelent
kezett a mérnöknél. Az ugyancsak meglepődött, hogy hajnalban föl
verik az ágyból, de hamarosan rájött a turpisságra. "Április el
seje van B.- nem tudja? Ezért küldték ide, hogy ezzel csapják 
be!" - mondta és jót derült azon, micsoda cifra káromkodást vá
gott le B. a gyaloglás miatt." /5o/
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Az áprilisi bolondságok mellett máskor is előfordult, hogy 
ha adódott ok egy kis ugratásra, nem hagyják ki a tréfacsinálók.
A szakszervezet "közreműködésével" történt meg a következő:

"Állandóan azon nyaggatott Cs. János, meg T. Kálmán, sze
rezzek nekik a kerékpárjukra dinamót. Hiába volt minden igyeke
zetem, nem sikerült. Szóltam a munkatársaimnak, Szilvágyon vala
kinél nincs-e véletlenül? "Ott csak öreglányok vannak!" - vála
szolta tréfásan.
- Majd akkor elküldöm őket hozzájuk! - mondtam, és legközelebb 
tényleg azt ajánlottam, menjenek el Szilvágyra, ott a falu végén 
kaphatnak dinamót. "De nincs nálam pénz!" - aggályoskodott a Kál
mán. "Majd ad a szakszervezet!"- nyugtattam meg, miután előtte 
már beavattam P. Jóskát, a szakszervezeti megbízottat a csala
fintaságba. Ahogy kigondoltam, úgy is lett. Egymással vesenyez- 
ve kerekeztek a legények a megadott házhoz, hogy megszerezzék a 
dinamót. No, amit mi másnap kaptunk! Ugyanis söprüvel kergették 
ki a legényeket az öreglányok, amikor erősködtek, hogy dinamót 
akarnak venni, mert fogalmuk sem volt arról, mi az." /51/ Ez a 
kis történet Wachter Károly egyik legkedvesebb emléke, aki motor- 
kezelőként dolgozott az üzemben.

"1953-ban olyant csináltunk, ami, ha kitudódik, mint párt- 
titkárt bizonyára nem dicsérnek meg. Talán, ez kimaradhatna a 
visszaemlékezésekből, de megtörtént, hát elmesélem. Megtudtuk, 
hogy meghalt Sztálin. Mondják, valami gyászlobogót ki kellene 
tűzni az üzemre, nekünk is. Igen ám, de a fekete lobogó hiányzott. 
Vörös viszont akadt. Kitaláltuk, a vörösből csinálunk feketét.Van 
bőven kátrányunk, belemártogatjuk, ott fönt, a desztilláló tete
jén nem látszik meg, hogy az egy kátrányos vörös zászló. Ahogy 
elgondoltuk, megcsináltuk. Persze nem vertük nagydobra, amit mű
veltünk. Szerencsére eső nem esett, igy aztán, ha kicsit tarkán 
is, de fekete zászlóval emlékeztünk meg Sztálin haláláról."/52/ 

"Ahogy visszagondolok valami érdekes eseményre, ami velem 
történt meg, az a Sztálin halála. Amikor megtudtuk temetésének 
idejét, előtte való nap odajön hozzám a mérnök úr és azt mondja: 
"Németh holnap ekkor, meg ekkor temetik Sztálint. Maga pontosan, 
amikor kezdődik a temetés,meghúzza a dudát és tiz percig dudál.
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S azalatt a tiz perc alatt maga is vigyázba áll a kazán mellett. 
Megértette?" Meg, mondtam, s a parancs szerint cselekedtem. Húz
tam a dudát, és vigyázba álltam. Igen ám! De ezzel meg alaposan 
kieresztettem a gőzt. Amikor abbahagytam a dudálást, ránéztem az 
órára, elkáromkodtam magamat! Alig volt nyomás! Futás, ki az ud
varra! Száraz, kátrányos hordódarabokat vittem be, azokkal raktam 
meg a tüzet, hogy le ne álljon az üzem, mert ha leáll, akkor lett 
volna nekem újból vigyázállás ! " /53/

"A falepárló termékeit először elszállították a csömödéri 
vasútállomásra,s onnét pedig tovább, ahová a cimzés szólt. Egyszer 
elhatároztam, magam, kapcsolatot teremtek a távoli ismeretlen mun
katársakkal. Egy cementes zsák papirjára Írtam egy levelet. Üdvö
zöltem a munkatársakat, megadtam a cimemet, és kértem őket, írják 
meg, miként megy a sorsuk, mennyit keresnek. A levelet beletettem 
egy szeneszsákba. Sajnos választ nem kaptam rá". /3 4/

"Sok év után is, de hálás szivvel gondolok az üzem szakszer
vezetére. l95o-ben, amikor a fiam született, nagy segítséget je
lentett nekünk az, hogy megkaptuk a vándorke • unc;yét. Mi volt a 
vándorkelengye? Az üzem vett egy babakelengyét, s akinek szüksége 
volt rá, az 8 hónapra megkaphatta. Ma ilyesmire nincs szükség. Az 
ötvenes évek elején a szegényeknek bizony jól jött ez a lehetőség." 
/ 5 5 /

A vidámabb történetkék mellett komolyabb esetek is adódtak.
"Mint kovács dolgoztam az üzemben, mert ezt a szakmát tanul

tam ki. Ami fémmel kapcsolatos munka volt, mi javítottuk, vagy csi
náltuk. Egyik alkalommal egy tartályt szegecseltünk hosszú nyelü 
kalapáccsal. Valahogy meglazult az ék, és a fej az ütéskor lerö
pült a nyélről, neki K. mesternek. Akkora ütést kapott a szerencsét
len, hogy elájult. Zuzódással, s egy nagy púppal szerencsésen a- 
zért megúszta. Az én balesetem sajnos rosszabbul végződött.Hegesz
tésnél egy karbid-apparátót használtunk. Volt egy tartály, amibe 
alul karbidot, fölül vizet tettünk. A folyamat során a viz rácsö
pögött a karbidra, gáz keletkezett, amit egy forditott tartály "a 
harang"-felfogott. Gumitömlőn keresztül vezetődött el a keletke
zett gáz a keverőszárhoz, ahol oxigénnel egyesült. A mai napig sem
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tudom mi okozta a robbanást, aminek áldozata lettem. Leégett a 
hajam, kiszakadt a dobhártyám, két hétre megvakultam, s kilenc 
hétig nyomtam az ágyat a kórházban!" /56/

"Agregátor szolgáltatta az áramot. Egyszer valami baj tör
tént vele, mert váratlanul kialudt a villany. A sötétben nem lát
tam, hogy a vasúti sinek közé van téve a mérleg. Elbotlottam, rá
estem, az ajkam alaposan kifogta az éles vasat. Pórul jártam, de 
rosszabbul is történhetett volna! Szerencsésen nagyobb baj nem 
történt, akárcsak G. Lajossal, aki a toronyból esett le. Kisebb 
zuzódást szenvedett csak. W. Lajos viszont a kórházba került, mert 
véletlenül mérgező anyagot szippantott be. Meggyógyították, de 
sokáig nem tudott dolgozni." /57/

Ezek a feljegyzett kis történetek is hozzá tartoznak az üzem 
krónikájához. Igaz, Írásos anyagokban hiába keresnénk őket. A 
legtöbbet nem találnánk meg, mert nem a papír, hanem az emlékezet 
őrizte meg.

Kulturálódás - szórakozás - sport

Egy kicsiny, kisérleti állapotban lévő üzemtől nem lehetett 
sokat várni sem a kultura, sem a sport terén. A pénz először az 
üzemi létesítmények felépítéséhez kellett, hisz a termelés volt a 
legfontosabb. Közös szórakozásuk néhány kedves vidám összejövetel, 
tánc, és öntevékeny "kabaré" műsor volt, amit maguk a munkások ál
lítottak össze társaik mulattatására.

"Amikor már kellemes meleg volt az idő, a szabadban rendeztünk 
előadást. Deszkából összetákoltunk egy színpadot, aminek oldalát 
leveles ágakkal raktuk körbe. A "népek" tuskóra ültek le, vagy 
álltak. Hátulról mentünk fel a színpadra, és mutattuk be, amivel 
készültünk. Én bohócnak öltöztem fel. Fejemen egy vörös cilinder- 
kalap volt papírból, amit gumival rögzítettem. Ha megemeltem magá
tól ugrott vissza a fejemre. A lábamra a nadrágom alá egy rossz
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vekkert kötöztem. Időnként felhúztam a nadrágszárat és megkértem 
valakit nézze meg hány óra van, mert mindjárt indul a vonatom! 
Óriási nevetés tört ki, hisz az órán hiányzottak a mutatók meg 
vonat sem járt Olgában" - mesélte Wachter Károly.

"Amikor műsort adtak a munkások, szavalatok és énekek is 
hangzottak el. Bogár Erzsi csodálatos szép népdalokat tudott éne
kelni. Ha fellépett, mindig nagy sikert aratott."

"A baráti összejöveteleknek hagyománya volt az üzemben. "Egy- 
-egy bevált kisérlet után Kassay mérnök úr maga küldte el a szil
vágyi lányokat a közeli hegyre, hogy áldomást ihassunk." - mondta 
Lukács József.
Állami ünnepek alkalmával, vagy valamilyen üzemi siker, tervtel- 
jesités esetén családias jellegű összejöveteleket tartottak, aho
vá meghivták az erdészeti dolgozókat, és a feleségeket is. Ilyen
kor a hagyományos menü birkaporkölt volt. Ha az erdészek viszo
nozták a meghivást, akkor természetesen szarvas, vagy vaddiszó- 
pecsenye került az asztalra. Sokszor hajnalig tartott a vidám mu
latság. Ezekre a meghitt találkozásokra 4o év távlatából is szí
vesen gondoltak vissza a dolgozók.

Ejtsünk néhány szót a sportról is. A röplabdával a háború 
után ismerkedtek meg a falusi fiatalok a különböző ifjúsági szer
vezetek keretén belül.

"Az üzem mellett csináltunk egy röplabdapályát, ahol a munka 
után játszani lehetett. Mi, fiatalabbak éltünk is a lehetőséggel, 
ha nem voltunk nagyon elfáradva. A novaiakat bent a faluban egy 
verseny alkalmával sikeresen legyőztük. Az idősebbeknek kuglipá
lyát készítettünk. Ők szívesebben kuglizgattak, mint röplabdáztak. 
A kuglizásnak akkoriban minden faluban nagy hagyományai voltak, 
mert a kocsmárosok kuglipályával igyekeztek magukhoz csalogatni a 
vendégeket." /58/

"Kassay mérnök az egyik alkalommal az erdészekből s a fale- 
párlósokból labdarugó csapatot állított össze. Novában valamilyen 
ünnepség keretében sportműsort rendeztek, ahol a falusiak össze
mérték erejüket az olgaiak csapatával.
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Szedett-vedett csapatunk súlyos vereséget szenvedett a barátsá
gos mérkőzésen. Kilenc gólt kaptunk. Vigaszunk csak az lehetett, 
hogy röplabdában viszont mi bizonyultunk jobbaknak." - mesélte 
el Bocs József.

A rendet, fegyelmet megkövetelő szigorú vezetőkről azért is 
beszélnek ma is a legnagyobb tisztelet hangján, mert mindig tud
tak emberségesek, közvetlenek lenni az egyszerű munkásokhoz, csa
ládjukhoz. Ha tudomást szereztek gondjukról, bajukról, azonnal 
igyekeztek segiteni rajtuk anyagiakkal, vagy megértő, jó szóval.

Kialszanak a retorták tüzei

Az ERDÖKÉMIA 3. száma Hiradójában adta hirül, hogy 1955 már
ciusában megszűnik a falepárló. Ez március 31 -én valóban bekövet
kezett .

Milyen okok következtében jutott erre a sorsra a jól induló, 
jelentős hasznot Ígérő kis üzem?

"Az üzem megszűnésében nagyban közrejátszott a vízhiány. A 
szenesitésnél lényeges volt a viz. A falepárló mellett folyó kis 
patakocskát hiába duzzasztottuk fel gáttal, nem kaptunk elegendő 
mennyiséget. Ráadásul a folyócskát "megölte a kátrány".
Akárhogy vigyáztunk, mégis jutott belőle a vizbe." /59/

A vasúttól való távolság is nagy hátrányt jelentett. A szál
lítási költségek befolyásolták a termékek eladási árait - mondot
ta egy beszélgetés során Kassay mérnök.

A szállítást gazdaságosabbá lehetett volna tenni, ha nagyobb 
hangsúlyt kap a vasúton való szállítás. Az erdészetnek a kisvasut- 
ján lehetett volna szállítani,mert Csömödérből egészen Babatig a 
Fekete-árokig feljött a vasút. Sajnos az üzemmel nem volt össze
köttetés. Néhány km-t kellett volna kiépíteni csak, akkor olcsób
ban került volna a megtermelt áru a vasútállomásra.
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Amikor nyilvánosságra került az olgai lepárló megszünteté
se, a munkások elhelyezéséről a vezetők igyekeztek gondoskodni.
A tolmácsi üzemet felajánlották munkahelynek, de a nagy távol
ság miatt nem fogadták el az emberek. Gellénházára az olajosok
hoz felvették azokat, akik oda munkába álltak. /Pl. Wachter Ká
roly, Szentes János/.

"A tényleges megszüntetés előtt persze némi formaságoknak 
is eleget tettek a vezetők. Az üzemi bizottság pl. aláirt egy 
olyan nyilatkozatot, hogy egyetért az üzem megszüntetésével,mert 
az épületek olyan rossz állapotban vannak, hogy az üzem gazdasá
gosan nem képes már termelni. Beruházásra nincs pénz, igy jobb,ha 
megszűnik a falepárló". /6o/

A munkások természetesen vajmi keveset értettek a dolgokhoz. 
Ök tették a magukét, becsülettel, az pedig nem rajtuk múlt, hogy 
a termékeket milyen áron értékesítik. Arról ugyan hallottak hébe- 
hóba, hogy felment a fa ára, de változatlan maradt a kiégetett 
széné, s ez nem gazdaságos. A vasútra való s::álL'itás fuvarkölt
ségei emelkedtek, ez szintén befolyásolta a nyereséges üzemelést. 
Tudomásul véve a gazdaságtalan termelés tény-ji i, mit tehettek 
mást, mint beletörődtek a döntésbe. Megszűnik az olgai üzem!

Az üzem vezetői szétszóródtak az orszáL; különböző pontjaira. 
Más - más felelős beosztásokat vállaltak, a tolmácsi üzemhez sen
ki nem ment dolgozni, kivéve Nemere Károlyné adminisztrátort, aki 
nyugdíjasként ma is ott lakik. E munka megírásakor Dr. Kassay 
László, Dvorák ferenc Budapesten, Schmidt Ernő Szombathelyen él.
A többi vezetőről sajnos semmit nem tudunk.

Az ERDÖKÉMIA 1955-ben lo. éves jubileumát ünnepelte. Híradó
jának 3. számában sajnos a következőket olvashatjuk:

"A novai falepárló üzem, melynek nevéhez sok kiváló munkasi- 
ker fűződik, március 1-el kiváll.t a versenyből, mert a toimácsi 
üzem küszöbön álló beindulásával ez a kezdetleges, korszerűtlen 
berendezéssel ellátott üzem befejezte működését. Az üzem dolgozói
nak dicsérete, hogy a rengeteg gátló akadály ellenére - de füleg 
az utóbbi évben - derekasan helytállt." /61/

Az egyik lényeges dolog megfogalmazódott ebben az értékelés-
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ben. A kezdetlegesség, korszerűtlenség igen súlyosan nyomott a 
latba. : uzrejátszott az üzem megszűnésében.

At' itt dolgo/cík sajnálták a falepárlót. Uj munkahelyet kel
lett keresniük. A gyár másutt felhasználható felszereléseit a 
zalaegerszegi gyantaüzem vitte el. Néhány felesleges anyag a hul
ladékot gyűjtő vállalathoz került. A nagy kazán kéményéből 1 m é 
teres darabot kaphatott emlékbe mindenki, aki igényel te./Kályhát 
lehetett belőle késziteni a pincékben./

Az épületek közül csak a kovácsmühely maradt fenn a mai na
pig, amit a lenti erdészet használ. Itt javíttatna kocsijait és 
végeztet alkalmi munkákat.

"... ha szóba kerül az olgai falepárló, szomorúság fog el. 
Mennyi verítékem hullott ott! Sajnos hiába! "Olga" már csak em
lék számunkra, ami elmúlt. De ezt az emléket azért míg élünk 
kik ott dolgoztunk - őrizzük." /62/

Gerencsér József nyugdíjas kőműves szavai arról győznek meg, 
amit mond, az úgy igaz. Ürzik az emlékeket.

Zalai erdőben 
Bujdosik a nap 
Tűnik előbukkan 
Cicázik szalad

Zalai erdőben 
Szarvassá legyek 
Rejtsenek horhosok 
Zalai hegyek

Itt örökké csönd van 
Ragyog ami volt

/Lukács Ottó/
Itt most már örökké csönd van, csak az emlékekben ragyog ami volt. 
Olgában kialudtak az éjjel,nappal égő reiorták tüzei.
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A falepárlónál dolgozók névsora

1. Andrics Gyula Nova müszakvezető
2. Benkő Gyula Nova munkás
3. Benkő József Nova retortafütő- az utolsó

párttitkár 1953-55.
4. Bécs Gyula Szilvágy munkás ÜB. elnök
5. Bécs József Szilvágy kovács
6 . Bécs Géza Szilvágy munkás
7. Békefi Jenő Barlahida munkás
8 . Bödör Gyula Nova munkás
9. Dvorák Ferenc Lőcse üzemvezető
10. Gerencsér János Nova kovács
11. Gerencsér Lajos Szilvágy munkás
12. Gerencsér József Nova kőműves
13. Gerencsér Péter Nova ács
14. Hári elek Barlahida munkás
15. Hári Sándor Barlahida munkás ÜB.
16. Hermán Mihály Szilvágy munkás
17. Hochsonder Gyula Szilvágy munkás
18. Horváth József Nova munkás
19. Juhász Imre Nova üzemi bizottsági elnök
20. Dr. Kassay László Nova mérnök,az üzem megalapitója
21. Kaszás Gyula Nova munkás
22. Klepeisz Gyula Zebecke fógépész
23. Luttár Róbert Nova pénztáros
24. Lukács Sándor Szilvágy munkás
25. Lukács Antal Szilvágy mühelykovács
26. Lukács János Szilvágy gépész
27. Magyar József Szilvágy munkás
28. Nemere Károlyné Nova adminisztrátor
29. Papp István Barlahida munkás
30. Papp József Barlahida munkás
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31. Pais Elvira Szilvágy munkás
32. Patai Árpád Nova raktáros
33. Pete Ferenc Nova szállítómunkás
34. Pataki József Budapest csoportvezető
35. Rázga Zoltán Nagykanizsa mérnök-üzemvezető
36. Rituper István Nova munkás
37. Schmidt Ernő Szombathely mérnök-üzemvezető
38. Szentes János Nova kazánfűtő
39. Szalai Dénes Budapest samottmester
4o. Dr. Szelényi Géza Budapest főmérnök-külső sza
41. Tóth Jenő. Nova fogatos
42. Sz í jjártó István Nova kocsis
43. Takács Sándor Barlahida munkás
44. Varga Lajos Bak tüttös sofőr
45. Wachter József Nova munkás
46. Wachter Károly Nova szerelő
47. Wachter Lajos Nova vi znyomáskezelő
48. Bogár György Barlahida fogatosgazda
49. Paizs Irén Szilvágy napszámoslány
5o. Paizs Erzsébet Szilvágy napszámoslány
51. Zsohár Ilona Szilvágy napszámoslány
52. Baksa MÁria Szilvágy napszámoslány
53. Göncz Gyula Lenti párttitkár 1948.
54. Tamás Kálmán Barlahida munkás
55. Bölecz Antal Barlahida munkás
56. Császár János Barlahida munkás
57. Balskovics Sándor Barlahida munkás
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Adatközlők - források

1. Dr. Kassay László szóbeli közlése.
2.  U a .

3. Erdészeti Lapok 1949. LXXXV évf. 2 szám.
4. Dr. Kassay László közlése.
5. Pukánszky Ferenc novai járási párttitkár Írásbeli visszaem

lékezése alapján. /P. F. F. N./
6 . Dr. Kassay László feljegyzései.
7. Pukánszky Ferenc visszaemlékezése.
8 . Dr. Kassay László feljegyzése.
9. Gerencsér József kőműves, Nova, visszaemlékezése alapján.
10. Luttár Róbert, Nova, szóbeli visszaemlékezése.
11. Dr. Kassay László feljegyzéséből.
12. Ua.
13. Ua.
14. Ua.
15. Ua.
16. Ua
17. Horváth Ernő, Pusztaszentlászló, visszaemlékezése alapján.
18. Zala 1948. május 6.
19. Ua.
20. Kassay László köszöntője.
21. Ua.
22. Független Zala 1948. május 9.
23. Ua.
24. Ua.
25. Ua.
26. Zala 1948. május 6.
27. Németh Ferenc, Nova.
28. Andrics Gyula, Nova, visszaemlékezése.
29. Ua.
30. gerencsér János, Nova, visszaemlékezése.
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31. Andrics Gyula visszaemlékezése alapján.
32. Lukács József visszaemlékezése, Szilvágy.
33. u-.
34. Kassay László visszaemlékezése.
35. Horváth József Lenti, Írásos visszaemlékezése alapján.
36. Németh ferenc, Nova, visszaemlékezése alapján.
37. MSZMP Pártarcnivuma, Zalaegerszeg.
38. Ua.
39. Horváth József, Lenti, visszaemlékezése alapján.
40. Kassay László visszaemlékezése alapján.
41. Lukács János, Szilvágy, visszaemlékezése alapján.
42. Horváth József, Lenti, Írásos visszaemlékezése alapján.
43. Zala 1954. szeptember 14.
44. Erdókémia hiradója 1954. 2.szám.
45. Erdókémia hiradój? j.955. 3.szám.
46. Erdőkémia h i ndója 1955. 5.szám.
47. Dr. Kassay László visszaemlékezése alapján.
48. Gerencsér József, Nova, kőműves visszaemlékezése.
49. Nemere Károlyné, Tolmács, visszaemlékezése alapján.
50. Wachter Károly visszaemlékezése alapján, Nova.
51. Ua.
52. Benkő József, Nova, visszaemlékezése alapján.
53. Németh Ferenc, Nova, visszaemlékezése alapján.
54. Ua.
55. Andrics Gyuláné, Nova, visszaemlékezése alapján.
56. Gerencsér János, Nova, visszaemlékezése alapján.
57. Ua.
58. Benkő József, Nova, visszaemlékezése alapján.
59. Dr. Kassay László visszaemlékezése alapján.
60. Benkő József, Nova, visszaemlékezése alapján.
61. Erdőkémia hiradója 1955. 3.szám.
62. Gerencsér József, Nova, visszaemlékezése alapján.

Rövidítés
P.F.F.N. = Plánder Ferenc Falumuzeum, Nova. A felhasznált forrás
munkák ennek a muzeumnak az anyagát képezik.
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AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM SZAKGYÜJTE- 
MÉNYÉNEK LEGRÉGEBBI OKLEVELE

Rácz Jczsefné dr.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdészeti, Faipari és Föld
méréstörténeti Gyűjteménye birtokában lévő legrégebbi oklevél az 
az 1837-ben, az Institutum Geometricum által kiállitott földmérő 
mérnöki oklevél, mely vásárlás utján - MÉM támogatásból - került 
a Múzeum okirattárába.

A jó állapotban lévő dokumentum kutyabőrből készült, fekete 
nyomtatott és folyóirásos latin nyelvű szöveggel. Főbb méretei:
65 x 46,5 cm, az alsó részen hosszában 3,5 cm-es visszahajtással 
a rákötött pecsét biztonságos megtartására.

A latin nyelvű szöveg magyar forditása az alábbi /fordítot
ta: Szende Katalin és Grüli Tibor/.
/+/ Mi, a jeles és igen hires pesti Magyar Királyi Tudományegye
tem ELÖLJÁRÓ DÉKÁNJA ÉS BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA

/++/ Miután a jeles és nagytudásu Farkas Pál úr, aki 27 éves, ró
mai katolikus vallásu, a nemes Pozsony vármegyéhez tartozó Felső- 
-Jányok faluból származik, ezen a jeles és igen hires Magyar Ki
rályi Tudományegyetemen a szigorlati vizsgán megjelenvén, a ke
gyelmes királyi előirás szerint gyakorlati geometriából, hidro
technikából, mechanikából és mezőgazdasági ismeretekből,valamint 
rajzolásból kapott gyakorlati feladata alapján képzettségét és 
jártasságát ezekben a tudományokban és mesterségekben ' bőségesen 
bizonyította, ezért a nevezett jeles és nagytudományu Farkas Pál 
urat a Legfelsőbb Uralkodótól nekünk adott felhatalmazás alapján 
okleveles földmérőnek nyilvánítjuk. A fentiek hiteléül neki ezt 
a diplomát adtuk, és a Bölcsészettudományi Kar nagyobb pecsétjé
vel és a szokásos aláírásokkal megerősítettük.
Pesten, január 23.-án, az úr 1837. esztendejében.
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/+++/ Ehrensteini Rauchmüller Ferenc s.k. -királyi tanácsos és 
a magyar vizépitési főigazgatóság főigazgatója, Fiume város és 
kerület elöljáró tanácsosa, valamint minden tekintetes bánáti, 
és több más megye táblabirája .

Nádassi Térsztyánszky Imre s .k .-választott pharosi püspök, 
tereskei Szt. Benedek rendi apát, a Keresztelő szt. Jánosról 
nevezett pécsváradi prépost, a pécsi székesegyház olvasókanonok- 
ja, a magas Hétszemélyes Tábla birája, a M. Kir. Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának elöljárója és királyi tanulmányi igaz
gatója.

Degen János s.k. -a szabad művészetek és a bölcsészettudo
mány doktora, a számtalan rendkivüli, a fizika és mechanika he
lyettes professzora, továbbá a jeles Bölcsészettudományi Kar ez- 
idő szerinti dékánja.

Faliczky Mihály s.k. -a szabad művészetek és a bölcsészettu
domány doktora, a természettudományok, a technológia és a mező
gazdaságtan rendes professzora.

Petzval József s.k. -a szabad művészetek és a bölcsészettu
dományok doktora, okleveles földmérő, a felsőfokú matematika 
nyilvános professzora és a gyakorlati geometria, valamint a hid
rotechnika helyettes professzora.

/Megjegyzések: /+/ 5 sorban nyomtatott 2,8 és 2 cm-es nagy- és 
kisbetűkkel -betűk vastagitva és diszitve!- 
irott szöveg.

/ + + / 9 sorban szabályos folyóirással, név és cim 
kiemeléssel - nagyobb betűk és kiemelések 1 
cm-es, a kisbetűk o,5 cm-es mérettel- készült 
szövegrész.
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/+++/ Aláírások három oszlopban az aláirók folyóírá
sával:
1.oszlopban 1 aláírás összesen 7 sor szöveg
2 . 1 " 6 " 2

3 . 3 " 8 " . /

Az oklevelet hitelesítő függőpecsét tiszafából készített, 
díszesen esztergályozott pecséttartóban, az oklevélen háromszo
rosan átfüzött, 3 mm vastagságú nemzetiszin zsinóron található.
A szétnyitható, 8,5 cm átmérőjű és 2,2 cm vastagságú pecséttar
tóban lévő hibátlan piros viaszpecséten átfutó zsinór a tartó 
alsó részén meg van kötve. A lelógó zsinórvégek 14,5 és 17,5 cm 
hosszúak, a pecséttartó az oklevélről 11 cm hosszú szárakon függ.

A viaszpecsét közepén egy cimerpajzs látható felette a magyar 
koronával. A pajzs vízszintesen két részre van osztva, felső ré
szében a hármashalom koronával és kettőskereí-zttel, kétoldalt M és 
T betűjelzéssel, az alsó részében egy könyvet nyújtó kar, és a vi
zet szimbolizáló hullámvonalak domborodnak. A pajzs alatt vízszin
tesen az 1777-es szám olvasható.

A cimerpajzs két oldalán egy álló, illetve egy ülő nőalak 
látható, az utóbbi kezében egy kis állványra erősített triangulu
mot tart.

A pecsét szélén lévő körfelirat: + SIGILL FACULT. PHILOS. IN 
REG. UNIVERS. HUNGAR.

A hosszában kettő, szélességében három részre hajtott okle
vél hátulsó alsó harmadában az alábbi fekete tintával, folyóírás
sal történt feljegyzés olvasható:

"Az 1837-ik évi Böjt elő hava 13.ik ’s következő napjain I. 
n. Posony vgyének ugyan azon nevű Sz: kir: Várossábah tartott 
Közgyűlése alkalmával ezen Tanulevél felolvastatván hirdethetett.- 
Petöcz György k.al Jegyző által".

Az oklevél minden valószínűség szerint azért maradhatott meg 
ilyen jó állapotban a többszöri öröklés és költözködések után is, 
mert tulajdonosa egy fémlemezből speciális tartót készíttetett, 
melybe az összehajtott oklevél és a pecsét pontosan beleillik.
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/Ez utóbbi részére egy hengeres kiugrást alakítottak ki a zárha
tó férvönboz tetején./

Az oklevelet kibocsátó INSTITUTUM GEOMETRICUM a világon az 
elsők között alapitott mérnökképző intézet volt. Alapításának idő
pontja i782. augusztus 3o., azaz 12 évvel megelőzte a párizsi 
École Po)itechnique intézetet, melyet 1784. március 11-én hívtak 
életre.

Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a Selmecen 1735 óta 
működő bányászati iskolát Mária Terézia már 177o-ben - tehát az 
Institutum Geometricum indulása előtt 12 évvel - akadémiai rang
ra emelte, igy Alma Materünk patinásabb tanintézmény volt, és az 
ott végzett szakemberek is végeztek felmérési munkálatokat.

A polgári mérnöki oklevelet adó Institutum Geometricum meg
szervezése előtt is képeztek hazánkban mérnököket. Valószínűleg 
a szenei Collegium 0 economicum-ban, a nagyszombati egyetemen,majd 
ez utóbbi egyetem 1777-es Budára történt áthelyezése után a budai 
egyetemen, ahol a matézis Keretén belül előadták a geometriát, 
trigonometriát és az épifcészettant is. Szencen 1763-76 között, az 
intézmény első tárgyként oktatták a földmérést is, Tatán 1776-8o 
tanították a földmérést. A nagyszombati egyetemen 1753-tól kezdő
dően az 1636-tól oktatott matematika keretén belül foglalkoztak a 
mérnöki alaptudományok elméletével és gyakorlatával. Közülük töb
ben jónevü földmérők és térképszerkesztők voltak, s akik munkáit 
ma is ismerik, térképeiket őrzik. A teljesség igénye nélkül néhány 
név ezek közül: Balla Antal, Bedekovich Lőrinc, Coroni Sámuel, 
Fritsch András Erik, Karpe Imre, Grosschmind János József, Römisch 
Ferenc, Ruttkay Mihály, Szalóki Nepomuk, vagy a bizonyitottan Nagy
szombaton végzett Dlholuczky János és Spaits István, akiknek tér
képei egy részében gyönyörködhetünk pl. a Magyarország régi tér
képeken cimü könyvben.

Az Institutum Geometricum megszervezésével a király, II. Jó
zsef olyan mérnökök képzését kivánta megoldani, "akik folyókat 
szabályoznak, csatornákat, gátakat,malmokat építenek, mocsarakat 
csapolnak le, utakat, hidakat terveznek, épületeket emelnek,akik
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tehát nemcsak a földmérésben, hanem más, matematikai tudományok
ban is jártasságot szereznek."

Az Institutum Geometricum első tanfolyama 1702. november 
15-én nyilt meg. A három éves tanfolyamot úgy szervezték, hogy 
azt folyamatosan lehessen hallgatni, nyáron viszont a gyakorla
ti felméréseket kellett a hallgatóknak végezniük.

fanterve vázlatosan az alábbi volt:
I. év. Longimetria /távolságmérések/, altimetria /magasság-

méréstan/ és a szükséges számitások, müszerismeretek. 
Szintezési terepi gyakorlatok számitásokkal és raj
zokkal. Járulékosan mechanika előadások.

II.év. Geodézia és az idomok alakitása. Gazdasági és kato
nai területek térképezése helyszini gyakorlatokkal. 
Pytometria /ürméréstan/. Járulékosan mezőgazdaságtan.

III.év. Hidrotechnika és hidrodinamika a folyók szintezésével 
és rajzokkal gyakorlattal együtt. Járulékosan mezógaz- 
daságtan.

A hallgatóknak felvételi vizsgát kellett tenniük, melynek 
főbb tárgyai az aritmetika, földrajz, mechanika és hidrotechnika, 
elemi geometria és siktrigonometria, polgári épitéstan /gazdasá
gi épületekre/ és mezőgazdasági ismeretek voltak.

1782-től 18o6-ig a tanfolyam három éves volt, majd 18o6-ban 
a II. Ratio Educationis az oktatási időt két évre csökkentette. A 
szervezet nehezen állapodott meg, mert a hallgatóktól teljes böl
csészeti végzettséget követeltek meg, de a fő hátráltató tényező 
az volt, hogy a mérnökképzés tananyaga nem vált el világosan a 
bölcsészeti tanfolyam anyagától, hanem keveredett azzal. Az 18o6- 
os átszervezéstől kezdődött az Institutum Geometricum lemaradása 
az előretörő műszaki tudományoktól.

Szigorlati tantárgyai -geometria, hidrotechnika, mechanika és 
mezőgazdaságtan- ugyan 1785-1853 között változatlanok voltak, de 
a legnagyobb visszaesést az jelentette, hogy a gyakorlati szigor
lat helyett 2 éves gyakorlati praxist is elfogadtak! /1785 és
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1812 között még minden anyakönyvben szerepelt a praxis bejegy
zés, később már csak néhány hallgató anyagába került beirásra és 
1827-ből való az utolsó ilyen megjegyzés. 1831-től az anyakönyv
ből törölték a gyakorlat és a rajzban való jártasság igazolását./

Az intézmény első szigorlatát 1785. junius 25-én tartotta, 
amelyen 5 fő vett részt, az utolsót pedig a tanintézet megszű
nése után 3 évvel, 1853. március 8 -án. Ez alatt az időszak alatt 
összesen 1275 fő tett mérnöki szigorlatot, de közülük 128-an nem 
vették át végzésüket bizonyitó okmányukat.

Az Institutum Geometricum előadásai latin nyelvűek voltak, a 
mechanika kivételével, melyet németül hallgattak a pesti kézműve
sekkel együtt. A hallgatóság 1847-ben kérte a Helytartótanácsot, 
hogy engedélyezze a magyar nyelvű oktatást /vizmütan, ut- és hid- 
épités tárgyakból/, de a kérést elutasították. Az elméleti oktatás 
mellett komoly gyakorlati munkát -felmérések, tervezések, térképe
zések- végzett a hallgatóság a kötelező nyári gyakorlatok folya
mán. Többek között felmérték a kőbányai szőlőket /1842/, a Gel- 
lért- és Sashegyet /18 4 3/ , a Városligetet, a pesti Aranytavat, 
Zugligetet /1844/, a Svábhegyet /1846/ stb.

A hazai műszaki körök az 183o-as évektől kezdve egyre több 
fórumon bírálták az intézményt és fejezték ki elégedetlenségüket 
az oktatás tartalmi és metodikai vonatkozásában. A bírálók közül 
többen az Institutum Geometricum-ban szerezték oklevelüket. A Tan
intézet hanyatlását, a fejlődésben való lemaradását az okozta,hogy 
alapításakor megelőzte korát, az évek folyamán pedig fokozatosan 
elmaradt korától. Kezdetekor még nem volt kiforrott a mérnöki hi
vatás, hanem lényegében azonos volt a földméréssel, később vi
szont a mérnöki hivatás túlhaladta az intézményt. /A bölcsészeti 
kar nem képezett ideális alapot a mérnökképzéshez./

Az Institutum Geometricum fennállása 68 éve alatt számos jó- 
nevü szakembert képzett, akik legkiválóbbjai az országos Épitési 
Igazgatóságnál /1788-1867 között létezett ez a szervezet/ helyez
kedtek el, de állást kaptak a végzettek a vármegyéknél és magán- 
uradalmakban is. Többen akadémikusok, egyetemi tanárok lettek,mig 
mások jó nevet szereztek a különböző felmérési és térképészeti 
munkáikkal.
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A kiváló mérnökök közül néhány név, akik az akadémia tagjai
vá is lettek: Beszédes József /Oklevél: 1813, akadémiai tagság:
1831 /f Gyóry Sándor /1821, 1832/, Vásárhelyi Pál /1816, 1835/,
Cáty István /1Go 7, 1836/, Petzval Ottó /1835, 1858/, Stoczek 
József /1844, 186o/, Reitter Ferenc /1833,1865/, Petzval József 
/1828, 1873/.

Az Institutum későbbi professzorai közül: Petzval Ottó /1835/, 
Tomcsányi Ádám /17 8 7/, Petzelt József /1825/, Petzval József /18286, 
Stoczek József /1844/, vagy a bécsi műegyetem oktatói közül:Groeber 
Lőrinc /18oo/, Jancsó József /1847/, Tichi István /17856.

Kiemelkedő gyakorlati munkásságot végzők közül néhány a tel
jesség igénye nélkül: Vedres István /1786/, Huszár Mátyás /18o4/, 
Gáty István /18o7/, Lányi Sámuel /18 2 3/ , Keczkés Károly /1823/, 
Herrich Károly /1841/ stb.

Rövid fennállása ellenére is igen értékes munkát végzett a 
mérnökképző intézet, hiszen az ott végzett mérnökök kiemelkedő fe
ladatokat láttak el a hazai kartográfiában, jelentős tevékenységet 
fejtettek ki vizépitési és csatornázási munkálatokban és ezen ke
resztül a korabeli Magyarország gazdasági életében.
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Felhasznált irodalom:

1. Fodor Ferenc /1952/ : A magyar térképírás 
Budapest

2. Fodor Ferenc /1955/: Az Institutum Geometricum az Egyetem
Bölcsészeti Karán 1782-től 185o-ig fenn
állott Mérnöki Intézet.
Tankönyvkiadó, Bp.

3. Lósy-Schmidt Ede /1925/: A mérnöki rendtartás XVIII. század
végi első nyomai Magyarországon.
Egyetemi Nyomda, Bp.

4. Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál /1989/: Magyarország régi térké
peken .
Gondolat, Bp.

5. Pauler Tivadar /188o/: A budapesti M. kir. Tudományegyetem
története.
Egyetemi nyomda, Bp.

6. Zelovich Kornél /1922./: A m.kir. József Műegyetem és a hazai
technikai felsőoktatás története.
Pátria Nyomda, Bp.
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TERMÉSZETVÉDELMI KÉRDÉSEK AZ ERDÖTISZTI ÉRTEKEZLETEKEN 

Dr. Oroszi Sándor

A hazai természetvédelem történetét vizsgálva különösen ér
dekes korszakot jelentenek az 191o-es évek. Ekkor már érvényben 
volt az 19o9-ben elűző évi számmal /95.o98/19o8.I./A-l.FM ./ ki
adott földművelésiigyi leirat, amely a természeti emlékek össze
írásáról intézkedett. Kiküldték KAÁN Károly könyvét, "A termé
szeti emlékek fen/n/tartásá"-t is. Ugyanakkor az erdőkincstári 
uradalmakban más eszközökkel is igyekeztek az erdőtisztek fi
gyelmét a természeti emlékekre, a természetvédelemre irányítani. 
Ennek egyik módja az erdőtiszti értekezletek tárgysorozatának, 
tagolásának meghatározása volt. A már KAÁN Károly közreműködé
sével kiadott 3o.279/1912. I/B-l. FM. körrendelet ugyanis az é- 
venkénti tárgyalások témái közé XVII.-ként felvetette "A termé
szeti emlékek gondozásának és fenntartásának kérdéseit /ideért
ve a millenáris ültetvényeket és a néhai Erzsébe királyné emlé
kére létesített ültetvényeket/" is. Ez azt jelentette, hogy min
den egyes erdőgondnok köteles volt évente erről a témáról beszá
molót készíteni. Az erdőgondnokok jelentéseiből az erdőigazgató
ság /főerdőhivatal/ egyik munkatársa összefoglalót irt, amelyet 
a tiszti értekezleten felolvasott. Ott állást foglaltak, hatá
roztak, illetve a minisztérium felé a szükséges jelentéseket el
készítették .

Tehát, ha végignézzük az 1912-től készült tiszti értekezle
tek jegyzőkönyveit, akkor az államerdészeti területeken megvaló
suló természetvédelemről csaknem teljes képet kaphatunk. Ezeknek 
a jegyzőkönyveknek az ilyen irányú feldolgozását már "A magyar 
természetvédelem kezdetei" cimmel irott könyvemben elkezdtem.Ott 
azonban nem volt arra lehetőség, hogy országrészenkénti áttekin
tést adjak, csak példákat hoztam fel. Ráadásul azóta ujabb jegy
zőkönyvek is előkerültek, úgyhogy most már teljesebb képet kap
hatunk erről a természetvédelmi munkáról.
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Természeti értékek a Felvidéken

Az ország északi részének természeti értékeire KAÁN Károly 
személyesen is felhivta a figyelmet. Ez derül ki a besztercebá
nyai erdőigazgatóság 1914. évi erdőtiszti értekezletének jegyző
könyvéből. ^
KAÁN 1913-ban külön kérte az erdőgondnokokat, hogy a kerületük
be eső őserdőjellegü állományokat nyilvánítsák védetté. Az ügy 
előzménye, hogy a kisgarami erdögondnokságban már 1912-ben ki
jelöltek egy 2o kh-as ősbükköst. Megállapították, hogy a "Bu
kovina" nevű erdőrészt kedvezőtlen fekvése miatt amúgy sem le
hetne kitermelni, tehát a védelemnek semmi akadálya sincsen.Kér
ték az erdőrendezőséget, hogy a legközelebbi üzemátvizsgálás al
kalmával a védettség tényét az üzemtervben is rögzitsék.

KAÁN Károly kívánságának megfelelően három további erdő- 
részletet is védettségre jelöltek. Az erdőbádonyi erdőgondnok
ságban a 36 kh-as "Kuliszovó" erdőrészt, amelyen a jegenyeienyő- 
és bükkállomány kimondottan őserdőjelleggel rendelkezett. A ka- 
rámi erdögondnokságban viszont egy holdanként 5o7 m3-es fatér
fogat ú luc- és jegenyefenyvest javasoltak védelemre a "Velka 
Dolina" völgyben. Ennek területe 53,6 kh volt. Végül a dobrocsi 
erdőgondnokságban a 45 k.holdas "Geranka" erdőrészt ajánlották 
védelemre, amelyen luc- és jegenyefenyő-, illetve bükkállomány 
alkotott őserdőjellegű erdőt.

Ezek alapján kérték az erdőrendezőséget, hogy az említett 
állományok törzskönyvét készítsék el. Az értékes erdőrészletek 
védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatukat pedig a miniszté
riumba felterjesztették.2^

A tiszti értekezleten megemlékeztek még az óhegyi Decr2 tt- 
emlékről is. Ez ugyan nem tartozott a szorosan vett természeti 
emlékek közé, de mint védendő értéket, kiemelten kezelték. Az 
1913-ban leleplezett emlékmű állapotáról, karbantartásáról az 
óhegyi erdőgondnok évenként jelentést készített.

Tovább folytatva a felvidéki államerdészeti egységek ter
mészetvédelmi munkájának áttekintését, a következő kép alakul 
ki:
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A tótsóvári erdöhivatal kerületéből csak azt tudjuk,hogy 
az 1913. évi tiszti értekezleten az Erzsébet királyné emlékére 
ültetett fák összeirásáról és leltárszerü kezeléséről intéz
kedtek."^ A zsarnócai főerdőhivatal a szélaknai erdőgondnok
ság kerületéből szintén Erzsébet-ültétvényeket jelentett be,
vett gondozásba. A S el me cb án yá i  e r d ő g o n d n o k s á g b a n  pedig m il l e -

4 /náris-tölgyültetvényeket védtek. Mind az Erzsébet királyné-, 
mind a millenáris-ültetvények jellemzők az ország más részein 
működő többi erdészeti hivatalra is. Most a továbbiakban ezek
kel részletesebben nem foglalkozunk.

A liptóujvári főerdőhivatal korszakra vonatkozó valamennyi 
jegyzőkönyve rendelkezésünkre áll,^/ igy a védelem kérdéséről 
átfogó ismereteket szerezhetünk.

1912-ben a tiszti értekezleten arról szóltak, hogy a ter
mészeti emlékek összeírása megtörtént, azokat a vármegyei hi
vatal utján a minisztériumba felterjesztették. /Ez a KAÁN Károly- 
féle, 19o9-1918 között zajló összeírás, amelynek a számszerű e- 
redményeit ismerjük, de az összeirólapok csak részben maradtak 
fenn./ Ezen kivül azonban szükségesnek tartották, hogy erdő- 
gondnokságonként is készítsenek egy kimutatást, amelyben "egyút
tal ama munkálatok is felsoroltatnának, melyek azoknak állandó
jó fen/n/tartásához szükségesek". Mivel külön fenntartási keret 
nincsen, kérték a művelési költségek terhére való elszámolás en
gedélyezését .

1913-ban a tárgy előadója arról számolhatott be, hogy az 
erdőművelési költségekben elkülönített 5oo korona elegendő volt 
a megfelelő kerítésekre, ápolásokra. A pénzből a továbbiakban
a főerdőhivatal legfőbb nevezetességét, a likavai várromot kel
lene helyreállítani. Ezt kérte a rózsahegyi erdőgondnok "a vég
pusztulás megakadályozása végett". A liptóoszadai erdőgondnok 
két 14o cm mellmagassági átmérőjű jegenyefenyőre hivta fel a 
figyelmet. "Minthogy az ily méretű törzsek - irta - mainapság 
már a ritkaságok közé tartoznak, tisztelettel javasolni bátor
kodom, hogy nevezett törzsekből annakidején 1-1 megfelelő nagy-
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ságu korong kifürészcltessék,és megőrzés végett a selmeczbányai 
erdészeti főiskola erdőműveléstani vagy erdőhasználattani tan
székére küldessék." A tiszti értekezlet úgy foglalt állást,hogy 
amennyiben lehetséges, az ut nyomvonalát módositsák és hagyják 
meg a fákat. Sorsukról sajnos többet nem tudunk.

Tudjuk viszont, hogy a vihodnai erdőgondnokságban az or
szágos összeirás alkalmával a havasi fenyőket javasolták véde
lemre. Sőt védett területként kezelték azok előfordulási helyét. 
Kitermelés nem történt, az altiszti személyzet fokozottan ellen
őrizte az egész területet. Ugyanezen erdőgondnokság kerületében 
volt a Kriván-csucs is, "melyet nyaranta sok turista látogat, 
kik a lábainál fekvő kincstári erdőségekben megpihenni szoktak, 
az erdőgazdaságra azonban befolyással nincsenek." Ez utóbbi mon
dat már a kincstári nyaraló- és kirándulóhelyek kérdésére utal. 
Itt csak jelezzük, hogy az erdőtiszteknek ebben az ügyben is je
lentéseket kellett tenniük.

A turistacélpontok és a hozzájuk való eljutás a fenyőházi 
erdőgondnokság jelentésében is szerepelt. A "Cserni Kamen" hegy
csúcsról azt irták, hogy az "jelenleg nehezen mászható meg, a 
hozzáférhetést jövőben biztosítani kell." Ugyanezzel a heggyel 
kapcsolatban azonban az is felvetődött, hogy a havasi gyopár vé
delmére a kerületvezető erdészt már korábban utasították. Ő el
lenőrizte a turistákat, akik csak ollóval szedhették a növény 
virágát, azt gyökerestől nem téphették ki. Itt az erdőgondnok 
utalt a főerdőhivatal 219o/19o9. számú rendeletére, amelyben 
minderről intézkedtek. Tulajdonképpen ez a legelső nyoma annak, 
hogy Magyarországon erdészeti hivatal önállóan, országos rende
letek nélkül növényt védelembe vett. /Hazánkban országos rende
lettel csak az 194o-es években gondoskodtak a havasi gyopár vé
delméről . /

Ugyanebben az 19o9. évi főerdőhivatali rendeletben intéz
kedtek 7 erdőrészletben, mintegy 16o kh-nyi "őserdőszerü lucfe
nyő" védelméről is. Ez is az első Írásos nyomnak tekinthető, a- 
mely erdészeti hatáskörben bizonyíthatóan területi védelmet mon
dott ki.
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Tehát: Fenyóházán 19o9-tól erdészeti rendelettel területet és 
növényt védtek. Süt a védett lucfenyvesben gondoskodtak turis- 
tautról is. Mindez a Magas-Tátra védetté nyilvánításának is 
fontos előzménye.

A liptőujvári főerdőhivatal következő, 1914. évi erdőtisz
ti ülésének jegyzőkönyvében már újból nem részletezték a védett 
objektumokat. Csak azt állapították meg, hogy azok fenntartási 
munkáiról az erdőművelési hitelkeretben gondoskodtak, egyébként 
pedig jó állapotban vannak.

Természeti értékek az Északkeleti-Felvidéken /Kárpátalján/
Az Erdős-Kárpátok vidéke a kincstári erdőgazdálkodás igazi 

hazája volt. Az erdötiszti értekezletek jegyzőkönyvei különösen 
az erdészettudományi szempontból értékes erdőrészletek védelmé
ről tudósítanak.

A máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületének zöme a Tisza 
jobb partján terült el, igy a védett értékeket ennél a tájegy
ségnél célszerű tárgyalni. Az 1914. évi jegyzőkönyvben említik,^ 
hogy az 19o9-ben kiadott rendeletre összesen 38 természeti ér
téket jelentettek be. Ezek száma - állapították meg 1914-ben - 
azóta szaporodott. A rónaszéki erdőgondnokság területén ugyanis 
találtak egy nagyméretű tölgytörzset, amelyet szintén védelemre 
javasoltak. A többi természeti értéknek csak egy részét ismerjük 
név szerint és helyileg is. Megállapították, hogy a fejérpataki, 
a rónaszéki és a fehértiszai erdőgondnokságokban a védelemre ja
vasolt erdőrészleteket a természetben kijelölték. A legközelebbi 
üzemtervezési munkálatok idején ezeket részletesen felmérik és 
leírják. Tehát ezek az értékek minden bizonnyal erdők voltak.

Az értekezleten megelégedéssel jelentették, hogy a Fejér- 
patak-völgy felső részén már megtörtént a "Halastó" nevű er
dőrésznek a leírása és természetben való kihasitása. A 381,5 
kh-as "őskoru" luc- és jegenyefenyves, illetve bükkös fenntar
tását, természeti emlékként való megőrzését a 127.12o/1913/I-B/l. 
FM. számú rendelettel biztosították. Ez az első hazai nyoma an
nak, hogy földművelésügyi miniszteri rendelet biztosította egy
értékes terület háborítatlanságát.
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Még egy másik védett területről is tudunk. A fehértiszai 
erdőgondnokságban lévő "Vertop" erdőrészben 97,5 kh-as lucfeny- 
vest a 13o.578/1913/I-B/l. FM. szám alatt vettek védelembe.Ez
zel kapcsolatban azonban megjegyezték, hogy annak pontos kije
lölése csak az elkövetkező üzemátvizsgálás alkalmával történhet 
meg.

Az 1914. évi jegyzőkönyvből még azt tudjuk meg, hogy a ró
naszéki erdögondnokságban az "Orsó" nevű dűlőben 176,3 kholdas 
kocsánytalan tölgyest, bükköst, illetve elegyes állományt java
soltak védelemre. A tárgyalás során pedig az erdőigazgató kije
lentette, hogy a megóvásra javasolt, illetve a már hivatalosan 
is védett területek kezelésére rendeletet fog kiadni. Ismerete
ink szerint azonban erre már nemigen kerülhetett sor, hiszen az 
1914. junius 25 -én tartott értekezlet után néhány héttel kitört 
a világháború, amelynek során Máramaros is hadszíntérré vált.

A bustyaházi erdőhivatal 1912. évi jegyzőkönyve^ szerint 
a hivatal területén jórészt csak millenáris- és Erzsébet király
né emlékére létesült ültetvények vannak. Az alsókalocsai erdő- 
gondnok beszámolójából azonban megtudhatjuk, hogy az erzsébetli- 
geti /kraszoveci/ savanyuviz-forrásokat is figyelemmel kiséri. 
Mivel csak az egyik van megfelelő állapotban, javasolja, hogy a 
másikat is hozzák rendbe. Sőt a iftSilette lévő, teljesen elhanya
golt fürdőt is kevés költséggel helyre lehetne állítani. A kálo- 
veci tóról azt írják, hogy azt az erdészeti hatóság megfelelően 
gondozza, de a szuhári tóra különös figyelmet eddig nem fordí
tottak. Mindenesetre az erdőtiszti értekezleten ezekről a kérdé
sekről nem esett szó, csak az emlékültetvényekről döntöttek.

Egyedül az alsókalocsai erdőgondnok lehetett az, aki a hi
vatal területén igazán törődött a természetvédelmi kérdésekkel. 
Bizonyság erre jelentésének azon része is, amelyben a kincstári 
erdőbirtokon kívüli értékekre is felhívta a figyelmet. Megemlí
tette például a felsőkalocsai Talabor-hid közelében álló hatal
mas hársfákat. "Ezek gondozása és fenntartása - írja - szorosan 
véve nem az erdőgondnokság feladatát képezi, mindazonáltal ezek 
érdekében az erdőgondnokság is a kellő felügyeletet gyakorolni
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szoros kötelességének ismeri." Ez az 1912. évi jelentés az első 
nyoma annak, hogy az államerdé^zeti szervek vállalták, ellátták 
az állami /kincstári/ tulajdonon kivül eső természeti értékek 
védelmét is. Az erdészeti igazgatás természetvédelmi hatósági 
jogköre talán innen származtatható.

Az ungvári főerdöhivatal tiszti értekezletének jegyzőkönyvei
1912-ből, 1913-ból és 1914-ből állnak rendelkezésünkre.®^ Kiemel
jük belőlük azt, hogy évenként több mint looo koronát költöttek a 
természetvédelem szempontjából figyelemre méltó ültetvények fenn
tartására. Ilyenek voltak például az ungvári erdőgondnokság terü
letében, a Társa-hegyen lévő hikori dió-, jeffreyfenyő- és sárga- 
fenyő-csemetéket magába foglaló kísérleti terület, vagy az ung- 
hosszumezői Gorondon létesített tölgyparcella. Ez utóbbi helyre 
19o7-ben hat tölgyfajt ültettek. Turjamezó határában pedig 191o- 
ben 17 kh-on duglászfenyőt telepítettek, amely szintén kísérleti 
célokat szolgált.

Ugyancsak tudományos jelentősége miatt tartották nagy becs
ben a sóháti erdőgondnokságban, a sztanickai híd körül vadon elő
forduló Syringa Josikaeá-t /Jósika-orgonát/. A havasközi erdőgond- 
nokságban a Rákóczi-tanya körül tiszafákat ültettek, amelyek azon
ban hónyomást szenvedtek. Az 1914. évi tiszti értekezleten kerités 
felállítását, illetve a fák megfelelő visszanyesését határozták el

A természetvédelmi kijelölések során egy-egy vidék erdészet- 
tudományos leírását közvetlenül is hasznosították. Példa erre a 
csontosi erdőgondnokság, amelyek kerületében a "Jasin"-ősbükköst 
191o-ben védetté nyilvánították. A Patakujfalu határában, a Sztu- 
zsica- és Bisztra-patakok között elterülő, mintegy 6oo kh-nyi ál
lományt ekkor üzemtervezték, igy üzemtervi előírásokkal biztosí
tották az állomány háborítatlanságát. /Az üzemtervet 1913-ban
126.6o5/1913. A-2. szám alatt hagyták jóvá. Az ősbükkös további

' 9/állapotáról, megőrzéséről FÖLDVARY Miksa 1933-ban irt. /
Szintén az erdészeti tudomány, annak jeles művelője, VADAS 

Jenő fedezte fel a fenyvesvölgyi erdőgondnokság kerületében a ti- 
hai ősjegenyefenyvést. A mintegy 25 kh területű, VADAS Jenő által 
19o9-ben jellegzetes őserdőnek leirt területet az üzemtervezés so-
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rán külön üzemosztályként szerepeltették, s ott mindennemű fa
használatot és legeltetést megtiltottak. /Az üzemtervet 1912- 
ben 5o.l35/1912. A-2. szám alatt hagyták jóvá. A tihai ősfeny
ves további sorsáról szintén FÖLDVÁRY Miksa tudósított./

A fenyveseken és bükkösökön kivül igyekeztek az egyre tűnő 
tölgyesekből is védett állományokat fenntartani. A poroskői er
dőgondnokságban, Turjavágás határában 5,7o kh-on nem végeztek 
fahasználatot. Az ott lévő kocsányos tölgy-állományt az üzem- 
tervi előírásokkal védték. Szintén kocsányos tölgyet javasoltak 
védelemre az ungvári erdőgondnokságból.A Korotnyica -völgyben ál
ló terebélyes öreg fát úgyis, mint "a vadászsportnak hódolók ked- 
vencz találkozási helyé"-t és úgyis, mint a kihasználandó tölgye
sek egyik maradékát vették védelembe.

Az egyéb természeti emlékek közül a hátmegi erdőgondnokság
ban található "Avargyürü" földvárat említették meg. Ez ugyan kü
lön gondozást nem igényelt, de felhívták az erdőgondnok figyel
mét a látványossághoz vezető utak jelzésére és megfelelő karban
tartására. Itt is, akárcsak a Tátrában, nagy gondot fordítottak 
az értékek megfelelő bemutatására. Sót minden bizonnyal az erdé
szeti hivatalok hatáskörét is túllépték, amikor az erdőgondnokot 
megbízták: "gondos terepkutatás utján kiderítendő volna az, hogy 
milyen lehetett annakidején a vár beosztása, illetve nem volna-e 
még kinyomozható az, hogy hol voltak a vizet szolgáló kutak, na
gyobb tűzhelyek, temetkezési helyek és őrállomások?"

Az ókemencci erdőgondnokságban a Vériekéi-vár és környéké
nek védelme jelentette a legnagyobb feladatot. A várromnak a 
többször szorgalmazott helyreállítására ugyan ekkor nem került 
sor, de körülötte 43,8 kh-on "luxus véderdő"-t létesítettek. Itt 
nemcsak az uralkodó nevenapját ünnepelték meg, hanem az ideülte
tett sokféle fa- és cserjefaj kellemes sétálási lehetőséget is 
biztosított a várat felkeresők számára. A történelmi emlékek kör
nyékének megfelelő kialakítása, sétaerdők létesítése tehát már 
az 191o-es években elkezdődött. Sajnos ezt a kérdést a továbbiak 
bán évtizedekig mostohán kezelték. Pedig ebben az ungvári főerdő- 
hivatal szép példát mutatott.



- 86 -

Természeti értékek Erdélyben
Ezen országrészben legelőször a kolozsvári erdőigazgatósáa

1913. évi erdőtiszti értekezletének eseményeit tekintsük át.'*'
Az erdőgondnokságoktól beérkezett jelentések közül négyben 

/Bihardobrozsdon, Désen, Kovásznán és Topánfalván/ nem volt sem
mi e tárgyba tartozó emlék. Abrudfalvárói, Fogarasról, Reketé- 
ről, Strézakercisoráról és Vidráról pedig csak emlékültetvénye
ket jelentettek.

Az aranyosfői erdőgondnok védelemre javasolta a "Girda-búvót" 
és a valamivel alatta található "Kojba" mészkőbarlangot. Ugyacsak 
érdekes természeti jelenségnek irta le az Ordincus-/Ördöngős-/pa- 
tak körül lévő mészkőfalakat, illetve barlangokat.

Az lo5o m magasságú hegycsúcson nyiló aranyosfői jégbarlan
got a "látványosság legszebbiké"-nek mondta. Megemlítette azt is, 
hogy a barlang hozzáférhetővé tételére már lépések történtek.

A gyalui erdőgondnok a Bethlen- és Béldi-sziklák védelmét 
javasolta. Ugyancsak sziklákat jelentettek be védelemre az iszti- 
csói erdőgondnokságról. Az alsófancsali duzzasztómű melletti 
trachit-sziklákról azt Írták, hogy azok külön felügyeletet, vé
delmet nem igényelnek, mert fennmaradásuk veszélyeztetve nincsen.

A mocsári erdőgondnok Írásbeli jelentésében megemlitette, 
hogy már 1912-ben is javasolt egy őstölgyes védelemre. Ezek árnyé
kában pihentek meg Erdély fejedelmei a bölényvadászatok után, te
hát a fákhoz történelmi esemény fűződik. Úgy gondolta, hogy a fa
tenyészet szempontjából kevésbé értékes állományt angolparkszerü- 
en kellene kezelni.

A reketói erdőgondnok a Funtinyel-fennsikon lévő jeltelen 
sirok bekerítését javasolta. Ezek a sirok fogadták be Vasvári Pál 
és társainak holttestét, akik 1849. julius 6 -án itt estek el.

A sárkányi erdőgondnok a természeti emlékek megfelelő nyil
vántartását, leltárszerü könyvelését tartotta fontosnak. így le
hetőség volna arra - vélte -, hogy a védkerületek átadásakor a- 
zokat is a leltár szerint átadják, illetve átvegyék.
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Az erdőgondnokok jelentéseiből a tárgy előadója a tiszti 
értekezleten azt emelte ki, hogy a sziklák és barlangok külö
nös gondoskodást nem igényelnek. KAÁN Károly könyvét is idézte, 
amely szerint őserdőrészletek és tőzeglápok is védelmet érde
melnek. Kérte, hogy az erdőgondnokok ennek érdekében is tájéko
zódjanak. Javasolta - elfogadva a sárkányi erdőgondnok indít
ványát -, hogy a gondnokok készítsenek a kerületükben lévő ér
tékekről kimutatást, amely kimutatásokat csatoljanak a többi 
gondnoksági irathoz.

Az értekezlet jegyzőkönyve szerint a millenáris- és Erzsé
bet királyné-emlékfákon kivül foglalkoztak azzal is, hogy Jósi- 
kafalván Vasvári Pál tiszteletére 19o4-ben kápolnát építettek.
Ezt az értekezlet tudomásul vette azzal, hogy a Funtinyelen lé
vő Grinc-tisztás körül már vágható állomány van. Tehát a sirok 
körüli kerítést minél előbb el kell készíteni.

A mocsári erdőgondnok, a vadászati szakirodalmi munkássága 
révén is ismert PAUSINGER Károly, viszont szóban is kifejtette: 
az erdélyi fejedelmek görgényi vadászatának helyszínét táblával 
lássák el és nyilvánítsák védetté. Az értekezlet indítványát el
fogadta azzal, hogy a görgényi bölényvadászatokra vonatkozó mon
dákat ő gyűjtse össze, a területet pedig az üzemtervi revízió 
alkalmával jelöljék ki.

A következő erdészeti egység a nagybányai főerdőhivatal, a- 
melynek az 1913. és 1914. évi jegyzőkönyve áll rendelkezésünkre.'*'^
1913-ban csak millenáris- és Erzsébet királyné-ültetvényeket em
lítenek. Az ültetvények pótlására pedig elkezdték a cirbolyafe- 
nyő-csemeték nevelését. Az 1914. évi ülésen a láposbányai erdő- 
gondnok a Cigány-havas alatt elterülő őserdőt védelemre javasol
ta. Annál is inkább alkalmasnak találta ezt a területet, mert oda 
jó út vezet, sőt a főközlekedési utaktól is csak 16 km távolságra 
fekszik. Az értekezlet úgy látta, hogy a végleges védetté nyil
vánítás előtt az őserdőt egy bizottságnak kell megnéznie, és az 
ó véleményük alapján meghozni a döntést.

Ezen az értekezleten részt vett KAÁN Károly is. Felszólítot
ta a megjelenteket, hogy "ha kirándulásaik alkalmával egy szépen 
vagy abnormisan fejlett törzsre, egy őserdőjellegü, vagy különös
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tulajdonsággal biró erdőrészletre találnának, azonnal jelent
sék be a főerdőhivatalnak, hogy ily esetben a szükséges lépé
sek megtehetők legyenek, s módjában legyen az erdőkincstárnak 
az ilyen fákat vagy erdőrészleteket természeti emlékként meg
őrizni."

A többi erdélyi államerdészeti egység közül a továbbiak
ban a lippai főerdőhivatal 1913. évi tiszti értekezletének

12/jegyzőkönyvét tekintsük át. Itt a téma előadója FÖLDES Já
nos volt, akit szakirodalmi munkássága révén is ismerünk.Meg
állapította, hogy a főerdőhivatal területén a miniszter által 
védelemre rendelt objektum nincs. A továbbiakban pedig kifej
tette, hogy a - részletesen felsorolt - milleniumi- és Erzsé
bet királyné-ültetvények megfelelő gondozásban részesülnek. U- 
gyanakkor javasolta a solymosi vár pusztulásának megakadályozá
sát, a helyreállitási munkák mielőbbi elkezdését.

Egy másik erdészeti egységben, a szássebesi erdőhivatalban 
szintén a várromok védelme okozott problémát. Az 1913. évi tisz
ti értekezletre'*''^ a szászvárosi erdőgondnok jelentette, hogy 
a gredistyei "régi fák várrom, templom és czirkusz romjai az 
1912. évben idegenek behatolásától és rongálásától hathatósan 
meg voltak védve. Kivánatos volna ezen romok területét, amely 
már százados fákkal van benőve, a használat alól kivonni és al
kalmas kerítéssel esetleg további rongálások ellen megvédeni."

Erről a kérdésről azután a tiszti értekezleten élénk vita 
alakult ki. A tárgy előadója megemlítette, hogy már az 1912. 
évi tiszti értekezleten döntöttek a várrom bekerítéséről és a 
környező ősbükkös védelméről. Most mégis úgy látja,' hogy feles
leges a romokat bekeríteni, mert azok félreeső helyen vannak, 
csak rosszakaratú emberek rongálhatják meg, akiktől viszont a 
kerítés sem védheti meg. Ha kiépül a Gredistye völgyében a va
sút - vélte az előadó -, akkur a romok körül nagyobb forgalom 
lesz, és akkor lehet gondolni a romok őriztetésére is. A körü
lötte lévő ősbükkösből viszont 5oo kh-at feltétlenül védelemre 
javasolt.

Erre az erdőhivatal vezetője megjegyezte, hogy ilyen nagy 
terület védetté nyilvánítását nehezen lehetne megokolni. Csak



09 -

5o kh at javasolt, amely közvetlenül a romokat, illetve egy 
keskeny sávot foglalt magába. Végül abban egyeztek meg, hogy 
5o kh-at feltétlenül parkszerűen kezelnek, mig a javasolt 5oo 
kh-on egyelőre nem végeznek fahasználatot. Kérik viszont a mű
emlékek országos bizottságát, hogy a védelemről, magáról a ke
zelés módjáról megfelelő útbaigazítást készitsen.

Számunkra talán érdekes az is, hogy az emlitett terület
ről mit tudtak 1913-ban az erdészek. "A/z/ ... emlitett 5oo 
holdas területnek - áll a jegyzőkönyvben - egy helyén égett bú
za, cserepek és téglák találhatók; azonkivül imitt-amott látszik 
a fehér völgy torkolatából kiindulólag épitett régi dáciai vagy 
római szekérutnak a nyoma, s más helyen a múlt század ötvenes 
éveiben katonaság által lecsapolt tó területe. Állítólag a kato
naság dúlt fel mindent Gyulafehérvárról rendeltetvén oda, kincs- 
keresés céljából, miután annak előtte a gredistyei kincstári er
dőmunkások nagyobb mennyiségű régi arany és ezüstpénzt találtak 
volt. Kincs után ismeretlenek jelenleg is ásnak."

A mára hiressé vált romok védelméről, a környék háborítat
lanságáról tehát legelőször az erdészek gondoskodtak.

Az erdészek eme elhivatottságának szép megfogalmazása ta
lálható az orsovai erdőhivatal 1913. évi erdőtiszti értekezletéin/nek jegyzőkönyvében. Olvassuk csak! Mi, erdészek, kik az
őstermészet rejtett, csendes templomában, az erdőben bámuljuk és 
csodáljuk a természet fenséges szépségét, kell, hogy érzékkel 
bírjunk, kell, hogy önkénytelenül is megragadja lelkünket a szép 
és nemes iránt való hevület és lelkesedés. Hisz az erdőgazdaság 
munkássága területén vannak a legértékesebb természeti alkotások. 
Ezért kell nekünk előljárni, ezért kell nekünk példát nyújtani, 
mert mi vagyunk arra elsősorban hivatottak; nekünk kell a népet 
felvilágosítani, mert mi a természeti szépségekben élünk és mun
kálkodunk." Ennek megfelelő az orsovai erdőhivatal területén 
valóban a legnagyobb figyelemmel sorolták fel az emlékeket,gon
doskodtak azok védelméről.

A ruszkabányai erdőgondnokságban a Sas-forrást említették 
meg, ahol Kmety tábornok 1049 augusztusában menekülés közben 
megpihent. Ide még a millenium évében emlékfákat ültettek, de a
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köriilkeritésről, illetve a hely emléktáblával való megjelölésé
ről ezen a tiszti értekezleten szóltak.

Ugyancsak 48-as emlékművet kivántak emelni a Ruszka-völgy 
Serét-tornyán is, ahol a honvédeknek ólomgolyókat öntöttek.Meg
állapították , hogy a golyóöntökészségnek csak a vaspántjai van
nak meg, úgyhogy a helyet minél előbb meg kell jelölni.

A "Hét forrás"-t a hét vezér nevével ellátott emléktáblák
kal már korábban megjelölték. Most a táblák felújítását, illet
ve a források bekerítését látták a legfontosabb teendőknek.

Ruszkabánya községben a "Mozsárhegy"-et tartották védendő
nek. Itt Maderspachné szobra állt, sót a közelben egy emlékosz
lop is. 1849. augusztus 23-án ugyanis az osztrák katonák itt 
ostorozták meg Maderspach Károlynét. Férje, Maderspach Károly 
bányatulajdonos bánatában mozsárral vetett véget életének.

A biszterei erdőgondnokságról eleve úgy beszéltek, amely 
"természeti szépségekben gazdag, melynek vadregényes sziklái és 
havasai bámulatba ejtik a szemlélőt". Itt is volt egy 48-as em
lékmű, amelynek felújításáról intézkedtek. Az Almafatelepről a 
Vedeja-havasra vezető utón egy lécekkel körülvett, már kipusz
tult lucfenyő állt. Ez alatt a fa alatt fogták el a románok a 
menekülő Kmety tábornokot, akit aztán a huszárok kiszabadítot
tak. A fa kipusztult, sót a léckerítés is elkorhadt, úgyhogy az 
erdőtiszti értekezleten a következő hangzott el: emlékoszlopot 
kell felállítani, amit drótkerítéssel vesznek körül.

Az óasszonyréti erdőgondnokság területén volt a Kis- és a 
Nagy-Kazán-szoros. A Nagy-Kazán-szorosban a "Veteráni"-barlan
got és a "Denevér"-barlangot részletesen leírták, azok védelmé
ről gondoskodtak. Szóltak az 1692-ben és 1798-ban itt folyó csa
tákról, illetve a harcokra emlékező magyar és német nyelvű már
ványtáblákról. Megállapították, hogy a barlangok és a felette 
lévő "Vérkő"-fennsik fennmaradása biztosított, de az emléktáblá
kat gondozni kell.

A Nagy-Kazán-szoros felső bejáratától nem messze a "Széche- 
nyi-konyhá"-t is megemlítették, ahol az emlékezet szerint gróf 

Széchenyi István a Duna mentén húzódó ut tervezését beszélte meg mérnökökkel. 
Sőt rögzítették a jegyzőkönyvben azt is, hogy a "Széchenyi emlé
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kének a magyar mérnök és épitész egylet MDCCCXXXV"-feliratu 
tábla "fennmaradása nincsen veszélyeztetve". Ki gondolt ekkor 
még arra, hogy az ember természetátalakitása az öröknek hitt 
kőképződményeket, sőt az emléktáblákat is veszélyezteti, sőt 
eltünteti...

Ugyanigy nem aggódtak az Óasszonyrét és Berszászka kö
zött lévő sziklatömb, a "Jeremiás-széke" fennmaradása miatt sem. 
Kérték viszont, hogy a Dunára szép kilátást nyújtó sziklát osz
loppal jelöljék meg, és rögzitsék rajta, hogy a monda szerint 
Jeremiás egy rablóvezér volt, aki itt fosztogatott.

A dalbosfalvierdőgondnokságban a Kiskazánt /Kersiát/ emlí
tették védelemre érdemesnek. A magas sziklafalban barlangokat, 
odúkat láttak, amelyek között fák is megkapaszkodtak. Fölötte 
emelkedett a Galamb-hegy, amelyen kialudt kráterre emlékeztető 
tölcsérek voltak láthatók. "Úgy a sziklacsoportozat, mint a fö
lötte elterülő kráteres terület gyönyörű, bizarr látványosságot 
nyújt, s fennmaradásuk biztosítva van". - állapították meg. En
nél az erdőgondnokságnál megemlítették még a Koronini-forrást 
kék vizével és kisebb vízesésével, oroszlán alakú sziklacsoport
jával, továbbá a Ponyászka völgyét.

A berszászkai erdőgondnokság kerületében a Duna melletti 
mészkősziklákat emelték ki, amelyek szép látványt nyújtanak a 
hajón utazó közönségnek. Felhívták azonban a figyelmet a szintén 
ezen erdőgondnokságban tenyésző szép törökmogyoró törzsekre. "Ez 
utóbb törzsek - állapították meg - szigorú felügyelet alá volná
nak helyezendők. "

A temesszlatinai erdőgondnokságban azt emelték ki, hogy itt 
a templomba egy sziklát építettek be. Ez a szikla emlékeztet Ká
roly és Ferenc főhercegekre, akik az 1738-39. évi ősztrák-török 
háborúban üldözőik elöl itt menekültek meg. Ez az emlék egyéb
ként már nem államerdészeti kezelésben volt, hanem az aradi jó
szágigazgatósághoz tartozott.

Ugyancsak "idegen", fürdőigazgatósági kezelés alatt álltak a 
Herkulesfürdő környéki értékek. Itt az erdőgondnok csak annyit 
jegyzett meg, "a fakihasználás és az erdőfelújítás megállapítása
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ügyében karöltve kell a fürdőigazgatósággal haladnia, mely kö
rülmény nagyon sok tapintatot kiván".

A más állami szervek által véyzett kezelést azonban sok he
lyen kifogásolták. Az orsovai erdőgondnokság kerületében lévő 
Korona-kápolnát például a pénzügy igazgatóság kezelte volna, de 
"ápolására, fen/n/tartására sajnos vajmi kevés gond fordittatik." 
/A Korona-kápolna egyébként az egykor itt elrejtett királyi ko
rona emlékét őrizte./

Látjuk, szinte utikönyvszerü részletességgel tekintették 
át az erdőhivatal területén lévő természeti, illetve a termé
szethez kapcsolódó nevezetességeket. Itt mindenképpen az erdő- 
tiszti személyzet ügybuzgalma dicsérendő, hiszen az országban na
gyon kevés helyen törődtek ennyire az értékekkel. Ráadásul itt 
sem voltak elégedettek az eredményekkel, az erdőgondnokokat to
vábbi emlékek felkutatására kérték. Sőt felvetették azt is,hogy 
az erdészek gyűjtsék a helyekhez fűződő népmondákat, kutassák a 
községi irattárakat és irják össze a nem államerdészeti terüle
ten lévő természeti emlékeket is.

Természeti értékek a Délvidéken és Horvát-Szlavónországban

Ezt a vidéket részben a lugosi erdőigazgatóság, részben az 
apatini erdőhivatal, illetve a horvát királyi erdészeti hivata
lok jegyzőkönyvei mutatják be. A lugosi erdőigazgatóság jegyző
könyve nem került elő, de tudjuk, hogy a hozzá tartozó Deliblá- 
ton üzemtervi bejegyzéssel biztosították a puszta egy részének 
háborítatlanságát.^^

Az apatini erdőhivatal 1913. évi tiszti értekezletének jegy
zőkönyvében'*'6  ̂ csak annyit említettek meg, hogy a természeti em
lékek megfelelő gondozásban részesülnek. Sem a számukról, sem 
pedig a jellegükről nem tudunk semmi közelebbit.

A zágrábi erdóigazgatóságból 1913-ból és 1914-ből^^ is 
csak milleniumi- és Erzsébet királyné emlékére létesített ültet
vényekről tudósítottak. Mindkét évben részletezés nélkül megem-
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litették, hogy azok "jó karban vannak". Ugyanakkor 1914-ben is 
csak azt Írták, hogy "nincsen ezen erdőigazgatóság területében 
fenntartásra érdemes más emlék." Ezt kétkedve kell fogadnunk, 
hiszen elképzelhetetlen, hogy a Horvátország nagy részén gaz
dálkodó erdőigazgatóság területén ne lett volna védendő érték.
Itt mindenképpen az erdőtiszti állomány felületességére, nem
törődömségére gyanakodhatunk. Ez utóbbit támasztja alá a másik
két erdészeti egységből bejelentett értékes területek sora is.

18/A suááki erdöhivatalból 1914-ben ugyanis az emlékül
tetvényeken kivül két értékes objektumot is bejelentettek. Az 
egyik a plityicei tavak Kozjak nevű tavának félszigetén lévő 
""váracs, vagy kolostorszerü rom" volt. Ezzel kapcsolatban meg
említették, hogy az építészeti emlékről több monda is él. Az 
egyik szerint még a görögök építették volna, a másik szerint 
pedig a pécsi pálosok filiáléja volt. Az erdőhivatal engedélyé
vel a horvát tudományos akadémia ezekben az években végzett ása
tásokat, hogy a mondákat a valósággal vethessék össze.
"A másik ily természeti emlék - irják a jegyzőkönyvben - a kras- 
nói kir. erdőgondnokság kerületében a perusici járás Kosinj köz
ségének Lepvovolje nevű pagony Legenac kerületében lévő, római 
időkből származó forrásemlékkő, amely 5 m magas, 7 m széles
- Pisani k a m e n  -kirótt kő« nevű monolith, és amely közmege
gyezés szerinti határköve volt az ortoplinok és parentinusok te
rületének . "

A tiszti értekezleten mindenesetre kérték az erdőgondnoko
kat, hogy a természetvédelem kérdését továbbra is tartsák szem 
előtt, tegyenek ujabb bejelentéseket.

A vinkovcei főerdőhivatal 1913. és 1914. évi tiszti értekez- 
19/letének jegyzőkönyveit azért is nagyon nagy érdeklődéssel la

pozzuk, mert a világhírű szlavón tölgyesek védelmének nyomai kü
lönösen becsesek lehetnek. 1913-ban az alsó kerületből Ferenc 
József ezüstlakodalmára állított emlékkőről, továbbá óriási kő
risről és szilről tudósítottak. A felső kerületben az ujgradis- 
kai erdőgondnokság "Muski bunár" nevű részét védték. Ugyanakkor 
javasolták: "Ajánlatos lenne, hogy az ujgradiskai erdőgondnokság
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Prasnik nevű védkerületében emlékül az ottani erdőőri lak körül 
néhány tölgytörzs meghagyassék; de csak úgy, hogy ha teljesen 
egészségesek, s van reá kilátás, hogy hosszabb ideig elélnek."

1914-ben már erre a kérdésre nem tértek vissza, csak mil- 
lenáris-ültétvényekről emlékeztek meg. Tehát a szlavón tölgye
sek védelmének nincsen igazolható nyoma, csak az alsó kerületben 
védett kőris- és sziltörzsról tudunk. Ezeket 1914-ben is megem
lítették, illetve szorgalmazták a Ferenc József-féle emlékkő 
megfelelő helyreállítását, de a szlavón tölgyesek védelmére nem 
került sor. Azt ma már nem tudjuk, hogy mindennek a fák romló 
egészsége, vagy a gazdasági megfontolások is okai voltak.

Áttekintve az ország 17 nagyobb erdőkincstári egységét,Iát- 
juk, hogy a 18., a gödöllői erdőigazgatóság hiányzik.
Sajnos igy az ország középső, a mai Magyarországra vonatkozó a- 
datok nincsenek meg. Ettől függetlenül megállapíthatjuk, hogy az 
idézett források szerint az erdészeti egységek zömében a termé
szetvédelem témájával olyan kimerítően foglalkoztak, ahogyan azt 
a rendeletet kiadó KAÁN Károly elvárhatta.

Az erdőgondnokságok, erdészeti hivatalok munkatársai a sok
kal lényegesebbnek ítélt fakitermelési és erdőfelujitási felada
tok mellett tudtak foglalkozni a természetvédelemmel is. Ki ha
tártalan lelkesedéssel, ki kevésbé lelkesen, de hivatali köte
lességből végezte ezt a munkát. Bizonyára mindannyian elfogad
ták ugyanis azt a felismerést, amelyet az orsovai erdőhivatal
ban igy fogalmaztak meg: "A kultura rohamos terjedésével hadat 
üzen mindazon történeti emléknek, természeti szépségnek vagy vad- 
regényes tájnak, mely útjában áll, s akadályozza széditő, rohamos fejlő
désében, s egoistikusan oly könyörtelenül bánik el a természeti 
alkotásokkal, hogy a védelem munkája most már halaszthatatlanná 
válik. Meg kell menteni, ami még feláldozva nincs, s óvni, gon
dozni kell azt, mely még a nagy vagyon roncsaiból megmaradt.
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J E G Y Z E T E K

1/ Magyar Országos Levéltár /OL./ K-184. 2o.161/1914/B-l.Besz
tercebányai erdőigazgatóság 1914. évi tiszti ért.jkv.-e.

2/ Ennek a felterjesztésnek a részletét lásd: OROSZI Sándor:A 
magyar természetvédelem kezdetei /Bp.,1986./ 52-53.old.és 
21-22. mellékletek.

3/ OL. K-184. 274/1913/B—1. Tótsóvári erdóhivatal 1913. évi 
tiszti ért. jkv.-e.

4/ Uo. Zsarnócai főerdőhivatal 1913. évi tiszti ért. jkv.-e.
5/ Uo. 7421. kötet. Liptóujvári főerdőhivatal 1912. évi tiszti 

ért. jkv.-e., 7422. kötet /1913./, 7423.kötet /1914./ és 
lásd: 3/ Liptóujvár /1913./.

6/ Uo. 2o.475/1911/B-l. Máramarosszigeti erdőigazgatóság 1914. 
évi tiszti ért. jkv.-e.

7/ Uo. 3o.279/1912/B-l. Bustyaházi erdőhivatal 1912.évi tiszti 
ért. jkv.-e.

8/ Uo. 7425. kötet. Ungvári főerdőhivatal 1912. évi tiszti ért. 
jkv.-e., 7426. kötet /1913./ és 7427. kötet /1914./.

9/ FÖLDVÁRY Miksa: Őserdő-rezervácziók az Északkeleti Kárpátok
ban. Erdészeti Lapok 1933. 42o-424.

lo/ OL. K-184. 742o. kötet. Kolozsvári erdőigazgatóság 1913.évi 
tiszti ért. jkv.-e.

11/ Uo. 7424. kötet. Nagybányai főerdőhivatal 1914. évi tiszti 
ért. jkv.-e. és 3/ Nagybánya /1913./ .

12/ Lásd: 3/ Lippai főerdőhivatal 1913. évi tiszti ért.jkv.-e.
13/ Lásd: 3/ Szászsebesi erdőhivatal 1913. évi tiszti ért.jkv.-e
14/ Lásd: 3/ Orsovai erdőhivatal 1913. évi tiszti ért.jkv.-e.
15/ OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei /Bp.,1986./

57.
16/ Lásd: 3/ Apatini erdőhivatal 1913.évi tiszti ért.jkv.-e.
17/ Uo. 995/1913/B-3.Zágrábi erdőigazgatóság 1913. évi tiszti 

ért.jkv.-e., és 16.194/1914/B-3. Zágrábi erdőigazgatóság 
1914. évi tiszti ért. jkv.-e.

18/ Uo. SuSáki erdőhivatal 1914. évi tiszti ért. jkv.-e.
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19/ Uo. 274/1913/B-l. Vinkuvcei főerdőhivatal 1913. évi tiszti 
ért. jkv.-e, és 16.194/1914/B-3. Vinkovcei főerdőhivatal
1914. évi tiszti ért. jkv.-e.

2o/ Uo. 274/1913/B-l. Orsovai erdőhivatal 1913. évi tiszti 
ért. jkv.-e.
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Jerőme René

Hosszú évek után egyszer újra elvetódtem Lillafüredre. A 
Pclota Szállóban az erdészeti létesítést illetően emlékeztetőt 
keresve az egyik földszinti terembe vezettek. Itt a miskolci 
Hermán Ottó Múzeum a vendéglátóipari létesitmény keletkezésé
ről, múltjáról egy kis bemutatót rendezett a szállóvendégek 
szórakoztatására Az első, ami szemembe ötlött, a palotáról ké
szült, csaknem két méter széles, üvegezett keretbe foglalt hom
lokzati tervrajz volt, rajta a lejtős terep következtében bal
oldalt, alul nagyobb üres részen lendületes kézírással az aján
lás:

"Révay Ferenc urnák, kedves barátomnak,

d r . Lux Kálmán"

Meglepett ez a nagyvonalú gesztus. Révayt én személyesen 
jóval később, Rahón ismerhettem meg. Tudtam, hogy előbb Miskol
con dolgozott, de lillafüredi szerepléséről nem. Mégkevésbé azt, 
hogy őt Luxhoz, a Palota Szálló épületét tervező műépítész, e- 
gyetemi tanárhoz ilyen szoros kapcsolat fűzte. Nagy érdeklődés
sel kerestem azért az erre vonatkozó további adatokat a miskol
ci múzeumban. Itt Révayra vonatkozó, rendkívül bő és kitünően 
archivált anyagnak már az első, felszínes átfutásakor szakmánk
nak egyik eléggé nem ismert, rendkívüli tehetségű, tudásu és 
szorgalmú műszaki egyénisége bontakozott ki előttem. Kötelessé
gemnek tartom a megismert adatokat és erre vonatkozó személyes 
emlékeimet közreadni, részben egyes részletek további kibontá
sának szükségességére felhívva a figyelmet

Révay Ferenc a M.Kir Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
19o6/o7. évi főkönyvének tanúsága szerint 1887 március 6-án a 
Selmec-közeli Hegybányán született. 19o6 őszén iratkozott be,
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1911 tavaszára végzett az erdészeti szakosztályra előirt tan
tárgyakkal, és az 1913. évi őszi államvizsgálaton egyhangúlag 
képesítetten kapott erdőmérnöki oklevelet.

Választott hivatásának gyakorlását a Coburg hercegi erdő- 
birtok cserépvári erdőhivatalában 1911-ben kezdte, de még u- 
gyanezen évben kinevezést nyert erdőmérnökgyakornokként az ál
lamerdészeti létszámba. Az Arad, Krassó-Szörény és Temes vár
megyékre illetékes Lippai Főerdőhivatalhoz került, ahol az er
dőrendezőséghez osztották be. Az 1914-1915. években karpaszo- 
mányos honvédként katonai szolgálatot teljesített, orosz hadi
foglyokkal vasutat épített Liptóujváron. Az 1916. évi munka
naplója szerint a Fekete-Vágvölgyi Erdei Vasút tervezési és mű
vezetési munkáit látta el.

A trianoni békediktátum után Lippán nem volt hajlandó le
tenni a román hüségesküt, így alkalmazása megszűnt. Egy évig 
magánmérnökként próbált megélni, de végül is menekülni volt 
kénytelen. Magyarországon már 1924-ben vették fel tagnak a 
Mérnöki Kamarába, majd a Miskolci M.Kir. Erdőigazgatóságon ta
láljuk. Először Lillafüreden, majd a központban. Itt 1927-ben 
már főerdőmérnök. 1933-ban erdőtanácsosi címmel, rá egy évre 
jelleggel ruházzák fel és csak 1935-ben lesz tényleges erdőta
nácsos. Miskolci szolgálata 1937-ig tart, ekkor áthelyezést 
kap a Győri M .Kir.Erdőigazgatóság személyzeti létszámába.

A miskolci tartózkodásának idejére esnek leglátványosabb 
sikerei. A huszas években indította Pfeiffer Gyula, a minisz
térium erdészeti főosztályának főnöke Lillafüred fejlesztését. 
Szintén erős műszaki beállítottsága rokoniélekre talált Révay- 
ban, és nagyszabású önálló feladatokkal bízta meg. Mindenek 
előtt a helység barlangjainak feltárásával, ö tárta fel és é- 
pitette ki idegenforgalmi látványossággá az Anna- és az István- 
barlangot. Az ezekhez szükséges ismeretek megszerzése végett 
kapcsolatot épített ki a német barlangászokkal, az osztrák 
Hauptverband Österreichischer Höhlenforscher tagjai közé is vá
lasztotta és a bronz medve jelvénnyel tüntették ki.

Luxszal a szállóépités során került kapcsolatba, ö töltőt-
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te ki a bevezetőben emlitett térvázlat bal alsó üres részét: ő 
tervezte és müvezette a függőkért-rendszer épitését, ugyanígy a 
pincébe, a tervezet hideggyógyintézethez vezető lejárót. Épí
tett sétautat a szívbetegeknek, feljárót a kilátóhoz, templomot 
a falunak, lakóházakat az építkezési területről kilakoltatottak 
részére. Közben előkészítette a völgy sziklaszorosában a Vadas- 
emlékmü elhelyezését.

Addigi sikeres munkái alapján a Műemlékek Országos Bizott
sága őt bizta meg a diósgyőri királyi várkastély feltárásával. 
Ezt ő indította el a harmincas években. Mindezekről és még sok 
mindenről tanúskodnak a muzeumban megtalálható térvrajzok,fény
képek, műszaki leírások és főként az általa rendkívül pontosan 
és részletesen vezetett építési naplók.

Másik rendkívül jelentős munkaterülete volt a miskolci er
dőigazgatóság területén a keleti Felső-Tarna és a Hangony pata
kok vízgyűjtő medencéjében szükségessé vált műszaki talajeró
ziót gátló rendszer kiépítése. Ez nemcsak a szükebb térség, de 
az egész ország, sőt azon túl is nagy érdeklődés mellett folyt. 
A Nemzetközi Duna Bizottság részére készített egyik jelentés 
szerint az 193o. és 1933. években megépített kő- és vasbeton 
gátakról szóló kimutatás, részletes műszaki leírás és térkép 
összesen 79 létesítményt sorol fel. Térvezökészségét mi sem bi
zonyítja jobban, mint az "Összefüggő, merev rendszerű vasbeton 
hordalékfelfogó, vagy völgyzáró gátszerkezet" című, a Szabadal
mi Hivatalnak 1937-ben bejelentett és rá egy évre elfogadott 
találmánya. Révay munkásságának különösen ez a részlete érde
melne nagyobb figyelmet, mint a magyar erdészet történetében 
eddig páratlan méretű környezetvédelem.

Révayt 1936 végén Miskolcról a Győri M.Kir.Erdőigazgató
sághoz helyezték át "a szolgálat érdekében", de itt nem sokáig 
volt. A minisztériumi főosztály vezetője 1939. évi április 12- 
én kelt nyilt rendelettel "a Magyar Szent Korona országaihoz 
visszacsatolt" Kárpátaljára, Rahóra küldteyés megbízta az otta
ni erdőigazgatóság építésvezetői teendőinek ellátásával. Itt 
ismerkedtem meg jómagam vele. Amikor az erdőtanácsos ur először
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tett hivatalos látogatást nálam, a Tiszaközi Erdőgondnokságon, 
Tiszabogdányban, velem kimérten bánt. Előtte én a minisztéri
umban szolgáltam,és ő nem kedvelte a "felülről" jöttékét. Én 
kisebb hidakat, utmeghosszabbitásokat kértem tőle, és amikor 
látta, hogy ezek műszakilag, költségvetésileg kellően alá van
nak támasztva, megenyhült, kilátásba helyezte a szükséges hi
telt és már Feri Bácsi-ként távozott.

Révay mindenkitől, akivel kapcsolatba került, sokat ki- 
vánt, de önmaga tett a legtöbbet. Rahón a sokkal nagyobb mére
tek és magashegységi viszonyok, de hasonló geológiai adottsá
gok között már jól hasznosította a tárnái és hangonyi tapaszta
latait. Megtervezte és épitette a viziszállitáshoz nélkülözhe
tetlen völgyzáró gátakat - Kőrösmezőn a Douzsina-, Tiszabog
dányban a Balcatul-gátat. Tervezett és épített vasszerkezetes 
hidakat - a Fehértisza völgyében a paulikit, a Feketetiszán a 
bilinit és szitniit - vasutat Gyertyánligeten, hogy csak a leg
nagyobbakat említsem abból, amit a Kárpátalján töltött kereken 
négy év alatt alkotott. A rahói építésvezetőségi munkanaplóját 
1943. július 1-jén hitelkeret mérleget készítve lezárta. A mi
nisztérium a budapesti M .K ir.Erdőfelügyelőséghez helyezte át.

Mind a korábbi győri, mind az utóbbi budapesti áthelyezés 
mögött a "szolgálat érdekein" túl a miskolci, majd a rahói er- 
dőigazgatóságokban előfordult személyi torzsalkodások is sze
repet játszottak. Révay sok látványos sikere óhatatlanul irigye
ket, féltékenyeket is hozott magával, ő pedig érzékeny lelküle
tű, sőt könnyen sértődő természetű volt. A címeres, nemesi elő
dök után fiatalságának szűkös körülményei nem tették lehetővé 
annak az úri könnyedségnek kifejlődését, amivel aztán gyakran 
találkozhatott a főiskolán és mind többször a szolgálatban. Nem 
tudta kivédeni a lekezeléseket, ami például megnyilvánult az 
erdőtanácsosi kinevezésében - évente elaprózva, előbb csak a 
cim, majd a jelleg és végül a fizetéssel is járó ténylegesség... 
Rendkívüli puritánsága csak még jobban nehezítette beilleszke
dését a gyakran harsány társadalmi életbe.

Budapesti állomáshelyén Révay megfelelő lakást kapni nem
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tudott. A várostól csaknem 3o km nyíre, Gyömrőre ment lakni.
Itt vészelte át az országot végigszántó ostromot. Az uj alkot
mány törvénybeiktatása után a nép vagyonának nyilvánított er
dők állami tulajdonba vételével foglalkozott, majd a csehszlo
vákiai áttelepítések során,1947 tavaszán - érvényesítve szlo
vák nyelvtudását és helyismeretét - a minisztérium megbízásá
ból szakértőként működött közre.

A gyömrői lakhely nem bizonyult szerencsésnek. Révayt mi
után még Rahón erdőfőtanácsossá léptették elő, 1949-ben minisz
teri tanácsosként - méltóságos űrként - az V. fizetési osztály
ban nyugdíjazták. A falu őt és korábbi alkotásait értékelni nem 
tudta, a kitelepítések idején a provinciális, osztályharcba be
gőzölt pártbizottság őt is a listára vette, és csak egy jóembere 
révén sikerült megmenekülnie a tényleges kitelepítéstől. Annak 
azonban már nem tudta elejét venni, hogy 1952-ben nyugdiját - 
sok más volt főtisztviselőével együtt - meg ne vonják.

Kifosztva, megszégyenítve menekült feleségével Pilisszent- 
ivánra, ott dolgozó pedagógus leányához. Helyzetén némileg 
könnyített, hogy 1957. január 1-jétől csekélyke kegydijat álla
pítottak meg számára. Szakmai tudását még itt is hasznosítani 
igyekezett. Többek között társadalmi munkában útkorrekciót ter
vezett és kisebb munkákat végzett. Itt hunyt el 1974. október
27-én,és nyugszik feleségével a községi temetőben.
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A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MUZEUM VADÁSZATI OSZTÁLYÁNAK ÉS KIÁLLÍ
TÁSÁNAK KIALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE. I. rész. 1896-tól 19o7-ig.

Bányai József

A Magyar Mezőgazdasági Muzeumot Darányi Ignác földművelés
ügyi miniszter alapitotta 1896-ban, az Országos Magyar Gazdasá
gi Egyesület javaslatára és kérésére, melyben a gazdák kifejez
ték azt az óhajukat: "hogy az Ezredéves Kiállitáson összegyűj
tött rendkivül becses és értékes mezőgazdasági vonatkozású gyűj
temények állandó muzeumban a gazdaközösség alakulására megóriz- 
tessenek és bemutassanak."^ A miniszter a muzeum berendezésé
vel PAIKERT Alajost, az OMGE titkárát bizta meg.

Az előkészitó munkák rövidesen megindultak. 1896. julius 
hó 15-én és 16-án BALÁS Árpád - az erdészet és vadászat felelő
se - elnökletével ülést tartott az "alakitandó muzeum ügyében 

2/kiküldött bizottság." A bizottság következő, augusztus 12-én 
megtartott ülésén BALÁS Árpád megemlítette, hogy a milleniumi 
kiállitás erdészeti és vadászati csoportjában a tárgyak legna
gyobb részét a Selmecbányái erdészeti akadémia részére szemel
ték ki. Ennek ellenére azonban a kiállitás bezárása és lebontá
sa után a muzeum részére is akad majd ott több t árgy.^

A múlt század végén - a muzeum alapításakor - a vadászati 
tárgyak és trófeák begyűjtése komoly nehézségeket okozott. Rö
viddel a muzeum megnyitása előtt PAIKERT levelet irt LÉNK Ödön
nek Marienbadba, melyben a tudvalévőén szép és nagyszámú tró-
feagyüjteményéből sürgősen lo-15 db-ot kért az erdészeti és va-

4 /dászati kiállitás részére. Sajnos a kérésre nemleges válasz 
érkezett, ugyanis LÉNK megírta, hogy nem hajlandó megválni a 
trófeáitól. Tudatta viszont, hogy EGERVÁRY Gyula országos va
dászati felügyelő emlitett neki egy nagy trófeagyüjteményt, me
lyet tulajdonosa, gr.FORGÁCH Károly az Orsz.Erdészeti Egyesü
letnek ajánlott fel.*^ Egy következő levél szerint a muzeumban 
lévő emlős- és madárpreparátumok egy részét LENDL Adolf készí
tette el. A vadászat tárgyi eszközei közül - puska, vadászkés,
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lőportartó, vadászkürt, tölténykészitő eszközök stb. - a leg
nagyobb tételt, 229 db tárgyat KERTÉSZ Tódor letéti anyaga je
lentette .

1897. szept. 12-én, a mezőgazdasági muzeum megnyitásával 
egyidóben az ezredéves kiállitás történelmi csoportjának - Vaj- 
dahunyadvár - gótikus épületében bemutatták a látogatóknak az 
ország első állandó vadászati kiállítását. A megnyitáskor a mu
zeum 3o osztályra tagozódott, és ebben az időben még a vadásza
tot az erdészettel egy osztályba sorolták. Ennek egyik oka az 
volt, hogy az országos mezőgazdaságpolitikában - a nemzetgazda
sági szempontból kevésbé fontos vadászat előtt - például a viz- 
épitészet és vizszabályozás kérdései és problémái lényegesen 
jelentősebb helyet foglaltak e l . ^

PAIKERT azonban hamarosan ráébredt a vadászat fontosságá
ra és levelet irt DARÁNYI miniszternek. Kérte, hogy a mezőgaz
dasággal összefüggő rokonszakok gyűjteményeinek - igy a vadászat
nak is - méltó elhelyezést kell biztosítani. Majd igy folytatta: 
"A mezőgazdasági termények a dolog természeténél fogva nem elég
gé dekoratív hatásúak, és mint ilyenek, a laikus közönséget nem 
is eléggé érdeklik, szükséges tehát, hogy oly tárgyakról is tör
ténjék gondoskodás, amelyek vonzóvá, érdekessé teszik a muzemct. 
Ilyenek elsősorban a vadászati tropheák, ezek sohasem tévesztik 
el hatásukat és mindenkit egyaránt érdekelnek.” Egyúttal kérte a
miniszter segítségét a FORGÁCH-féle trófeáknak a muzeum részére 

B /történő megszerzésében.
A muzeumnak otthont adó épületeket azonban - csak a mille- 

niumi kiállitás idejére - ideiglenes anyagból építették fel, s 
azok süllyedni és repedezni kezdtek. így a gyűjteményeket 1899. 
julius hónap folyamán a Kerepesi ut /ma Rákóczi ut/ 72. számú 
bérházba költöztették át. Néhány gyűjteményt - erdészet, vadá
szat, vizépitészet, halászat - viszont az eredetileg is szilárd 
anyagból felépített román stilusu épületbe szállították. Később 
a jáki templomból a reneszánsz épületben lévő Bakács-kápolnába 
helyezték át. A vadászati anyag döntő többségét az országos ha
lászati felügyelőségtől kapott madarak - túzok, szárcsa, bölöm
bika, vadlud stb. - képezték /113 db/. Ezen kivül a "magyar kiv.
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és csomag r.t." 1 db kitömött szarvasfejet, MADARÁSZ Jenő /a
múzeum gondnoka/ szintén egy szarvasfejet, végül LECHNER J.
Ödön egy "a vad tilalma” keretezett rajzot ajándékozott a va- 

9 /dászati osztálynak.
A majdani állandó épületekben elhelyezendő kiállítások 

szakosztályonkénti berendezéséhez szükséges alap- és falfelü
leteket POKORNY Tódor térképészmérnök tervezte meg. Összeállí
tása szerint a vizépitészeti szakosztály összesen 645 m2 terü
lettel rendelkezhet majd, szemben az "együvé tartozó és hason- 
nemü" erdészeti és vadászati szakosztály, összesen 634 m2 fe
lületet kapna. Ebből külön a vadászat mindössze 167 m2-t!^0^

A muzeum szilárd anyagból történő felépítésével ALPÁR Ig
nác műépítészt bízták meg. 19o3-ban a reneszánsz épület, majd 
19o4-tavaszán a gótikus épület munkálatai is befejeződtek.'*'^
A berendezéshez szükséges előkészületeket SAÁROSSY-KAPELLER 
Ferenc miniszteri tanácsos végezte, számos kiváló szakember - 
akik az egyes osztályok megszervezésében is komoly segítséget 
nyújtottak - közreműködésével.

BALÁS Árpád, mint a muzeum első igazgatója, levelet irt
LENDL Adolf preparátornak /II.Donáthy u.7.sz./ fekete gólya
preparálása tárgyában. Levelében tudatta, hogy a gólyák a kalo-

12/csai érseki uradalom területén vannak. Egy LENDL Adolf által 
készített felmérés szerint a muzeum kitömött állatainak gyűjte
ményét a következőkkel kellene gyarapítani: Emlősök: kövi nyest, 
görény, menyét, nyuszt, róka, üregi nyúl stb., Madarak: kuvik, 
holló, csóka, szarka, fogoly, fürj, fácán, túzok, reznektúzok 
s t b . ^ ^  Ezt figyelembevéve BALÁS Árpád igazgató válogatott ugyan, 
de sok állatot rendelt meg LENDL-től, 375 korona 5o fillér ér
tékben. A következő év elején DARÁNYI miniszter levélben ér
tesítette a muzeum igazgatóságát, hogy gróf FORGÁCH Károly 269 
darab agancsot ajándékozott a muzeumnak, melyeket a látogatók 
elől elzárt helyiségekben - irodai és egyéb helyiségek - kíván 
elhelyezni. Egyszersmind utasította BALÁS Árpád iaazgatót,hogy 
a szállításhoz esetleg szükséges felvilágosításokat "őnagyméltó- 
sága" megbízottjának adja meg.^"^ Az igazgató 19o2. május 3o-án 
kelt levelében értesítette a minisztert, hogy a gyűjtemény f.hó
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28-án megérkezett és azt átvették.
Az 19oo-as párizsi világkiállitás vadászati osztályában ki

állított szarvasbika-dermoplasztikát szintén a múzeum vadászati 
osztálya kapta meg. A szarvast a pozsonyi II.mezőgazdasági kiál
litás részére a gróf ESZTERHÁZY Mihály hitbizományi uradalmának 
/Cseklész/ erdőhivatala nevében, az uradalmi főerdész kölcsön
kérte.'*’6  ̂ 19o3 augusztusában a miniszter levélben értesítette a 
muzeum igazgatóját, amely szerint EGERVÁRY Gyula országos vadá
szati felügyelőtől a muzeum részére egy, az addigi budapesti a- 
gancskiállitásokon díjazott és kitüntetett agancsokból készített 
albumát megvette. Egyúttal a miniszter intézkedett 600 korona vé
telár kifizetéséről.'*'^ BALÁS Árpád igazgató 19o4.február lo-én 
levelet irt az Országos Erdészeti Egyesületnek, melyben vadásza
ti tárgyak átengedését kérte a muzeum vadászati osztálya részé- 

18/re. Néhány hét múlva a muzeum igazgatója arról értesítette 
DARÁNYI minisztert, hogy LENDLA Adolf a muzeum részére nem szál
lít preparátumokat, ezért azokat csak a FELDMANN Gyula-féle tan- 
szerkészitő intézettől lehet beszerezni. Mivel azonban ezek a 
tárgyak az erdészeti és vadászati osztályon - a csúcsíves épü
letben - nyernének elhelyezést, irta az igazgató, "ezek ügyének
elintézése alulírott igazgatóság igénytelen nézete szerint ké-

19/sőbbi időre halasztható."
19o4. jun.11-én az Országos Erdészeti Egyesület értesítette 

a muzeumot a gróf FORGÁCH Károly-féle agancsok átadásáról. Téte
lesen leírta az átadni kívánt trófeákat, melyek a következők vol
tak: muflonszarv 184 db /I db fejjel/, szarvasagancs 256 db, dám- 
lapát 4o8 db, őzagancs 14ol db, összesen: 2249 db.^0/̂ A muzeum 
részéről az anyagot POKORNY Tódor junius 14-én vette át. A POKORNY 
által elkészített kimutatás azonban a következő megoszlásban említette az át
vett trófeákat: szarvasagancs 227 db, őzagancs 139o db,dámlapát

21 /448 db, muflonszarv 184 db, az összes darabszám itt is 2249 db.
Az év vége felé ujabb miniszteri utasítás érkezett az igaz

gatóságnak, melyben arról értesültek, hogy EGERVÁRY Gyula laká
sán egy szarvasbefogó "minta" van, amely sürgős elszállítást igé
nyel. Ezt a muzeum vadászati osztálya ajándékba kapta, melyet a 
leltárba vétel után a következő feliratú táblával kellett ellát-
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ni: "Eszterházy Miklós Móric gróf ajándéka. A Csákvári urada-
2 2 /lomban használatban lévő önműködő szarvasbefogó mintája. '

Mielőtt azonban tovább vizsgálnánk az eseményeket, szen
teljünk néhány mondatot annak a muzeumi dolgozónak, aki a va
dászati osztály színvonalas megvalósításáért a legtöbbet tette! 
Ez az ember POKORNY Tódor volt. 1854-ben született és felsóis- 
koláinak elvégzése után mint térképészmérnök dolgozott. 1896- 
ban műszaki irodája volt Budapesten a Lövölde tér 2.sz.házban 
/111. em . 31./. Már nagyon korán - még külső bedolgozó korában -
felhívta az igazgatóság figyelmét egy modellmühely muzeum lé- 

9 "5 /tesitésére. Ö rendezte be a muzeum vizépitészeti szakosztá
lyát, mely az 1897. évi megnyitáskor az egyik legjelentősebb 
kiállítások közé tartozott. 19oo októberétől mint ideiglenesen 
beosztott tiszt, térképész a muzeumban teljesített szolgálatot. 
Az 19oo-as párizsi nemzetközi kiállításról származó tárgyakat a
muzeum részére ő vette át. 19ol-ben miniszteri dicséretet ka-

24/pott, mivel két térképet ajándékozott a muzeumnak. Az évek 
múlásával egyre inkább a vadászat érdekte, és kiváló szaktudás
sal, érzékkel és szeretettel végezte a vadászati osztály beren
dezését megelőző előkészítő munkákat, majd idővel a berendezé
sét is. 19o4-ben kérvényezte a muzeumiőrré történő kinevezését, 
melyet az igazgató DARÁNYI miniszterhez továbbított. A miniszter
azonban - érthetetlen okok miatt - nem járult hozzá a kinevezé- 

2 5/séhez. Ő ennek ellenére tudása legjavát adva töretlenül dol
gozott tovább. Számos vadászati témájú szakkönyvet szerzett be
- az akkor még létező és önálló vadászati szakkönyvtár részére, 
így megvette például LAKATOS Károly "Az erdei szalonka és vadá
szata" cimü munkáját vászonkötésben 6 koronáért a Muzeum körút

26 /2.sz. alatti könyvkereskedésből. Hosszasan lehetne még foly
tatni a felsorolást az általa elvégzett munkákról, de nem ez a 
célja ennek az Írásnak.

Az 19o5-ben R0S0N0WSKY Frigyes cs. és kir. udvari prepará- 
tor - műhelye: Bp. I., Városmajor u. 43. - egy vapiti szarvas-
fejet és egy igen jól sikerült erdei szalonka biológiai csopor-

27/tót szállított a muzeumnak 435 korona 62 fillérért. Ugyan
csak tőle szereztek be egy állatcsoportot, amelyet a leltári
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naplóba a 92-111. tétel alatt vezettek be.^®^
PAIKERT 19o5-ben levelet irt DARÁNYI-nak, melyben tudat

ta, hogy a muzeum egyes osztályainak berendezéséhez szakértőket 
kértek fel. A vadászaté EGERVÁRY Gyula és RÁTH József lettek. 
Ugyanakkor egy másik levélben azzal a kéréssel fordultak a mi
niszterhez, hogy az 19o4. évi minisztériumi költségvetés rendes 
kiadások XX. fejezet 4. cim 2. rovat 7. alrovatán "közérdekű 
vadászati ügyek és vadértékesités előmozditására" előirányzott
4o.ooo koronából a muzeum vadászati osztálya részére beszerzendő 
tárgyak megvásárlására pénzt kaphassanak. Leirták még, hogy a 
vadászati tárgyak igen kivételesen és igen nehezen szerezhetők 
be.3o/

Szerencsére ajándékozók azért mindig akadtak. Ilyen volt 
PETTERA Hubert cs. és kir. udvari fóvadászmester, az udvari va
dászati hivatal vezetője, aki őfelsége által lőtt két darab erős 
vadkant ajándékozott a vadászati osztály részére. Lelövésük után 
azokat azonnal R0S0N0WSKY Frigyes preparátorhoz szállították.
19o5. április 18-án POKORNY Tódor ujabb három modellt - vaddisz-

32/nófogót, farkasfogót, medve önlövőt - vett leltárba. A Magyar 
Tanszerkészitó Vállalat a következő hónap közepén 1 darab vad
disznófejet szállított le 45 korona é r t é k b e n . M Ü L L E R  Antal 
budapesti antikvárius jóvoltából a vadászati témájú képzőművé
szeti alkotások is jelentősen gyarapodtak. Eladta 117 darab
Riedinger metszetét 22o koronáért, ezenkívül 19 darab vadászati 

34/tárgyat 34o koronáért. R0S0N0WSKY Frigyes preparátor nagyobb 
mennyiségű preparátumot szállított lo.935 korona értékben, ami
ből kisebbfajta bonyodalom keletkezett. A miniszter ugyanis le
vélben utasította az igazgatót, hogy ezután minden 6oo koronát 
meghaladó összegű vásárlást kizárólag az ő engedélyével fizet
het ki . ̂ ^

POKORNY Tódor mérnök 19o5 végén a muzeum vezetőjétől ujabb 
nagyszabású feladatot kapott. Összeiratták vele a magyarországi 
vadfaunából még hiányzó állatokat azért, hogy még idejekorán be
szerezhetőek legyenek. A kimutatás a következőket tartalmazta:
A. Duvadak: Emlősök I. teremben 8 darab, Szárnyasok II.teremben 
minden megvan! B .Nemesvadak: IV.teremben 5 darab /ózcsalád nyá
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ri és téli szőrben, zergecsalád, kőszáLi kecske/, Szárnyasok:
IV.teremben 12 darab, C.Qsvadak: III.teremben Bölény, Jávor
szarvas. A kimutatás 19o6. február 9-én készült el.^6^

A vadászati osztály 19o6 márciusában egy, már akkor is 
ritkaságnak számitó vadászati szakkönyvel gyarapodott. Megvá
sárolták LAKATOS Károly Magyarország nappali orvmadarai cimü 
munkáját 4 koronáért.

Ebben az évben egy - Szikla-Szilágyi féle Tanszerkészitó
- Intézet /Bp.VII.Amazon utca 13./ néven - uj dermoplasztikákat 
és preparátumokat készitő cég alakult, mely a muzeumtól rövide
sen komoly megrendeléseket kapott. SZIKLA Gábor összeállította a 
vadászati kiállitás részére szükséges hasznos és káros állatok
biológiai csoportjának összes költségvetését, 151o korona érték 

38/feltüntetése mellett. A berendezési munkák egyre fokozódó
erőfeszítéssel folytak. SAÁROSSY-KAPELLER Ferenc min.tanácsos
szeptemberben elkészíttetett egy fővad befogó modellt, melyről
cikk jelent meg a Vadász-Lap augusztus 25-i számában. Készítője
PAPEZ Antal főerdész, gróf ZICHY Aladár vajtai /Fehér m./ erdő-

39/birtokának gondnoka volt. POKORNY Tódor kérésére Hathalmi 
GABNAY Ferenc főerdész elkészítette a vadat ért különböző lövé
sek - szájlövés, gégelövés, szügylövés, vállaplövés, béllövés,
farlövés, lábszárlövés stb. - tábla- feliratainak németről ma-

4o/gyárrá történő szövegezését.
Ebben az évben indult meg a stilszerü és kvalitásos bútor

zat elkészíttetése is. A nagyszámú jelentkező közül versenyez
tetéssel választották ki a muzeum szempontjai szerint legmeg
felelőbbet. A megbízást végül HORVÁTH Lukács épület- és bútor
asztalos kapta, aki abban az időben a VII.k é r .Hungária körút 
2o6. szám alatt dolgozott. Tetszetős, szép kivitelezésű munkái
nak néhány darabja ma is látható a muzeum vadászati kiállításá
ban. Ő készítette el például a tojásgyüjtemény tárolására szol-

41/gáló két asztalt 24o koronáért. Később ujabb ..égy asztalt és 
egy szekrényt 12o8 korona értékben. Ezeket követte egy négy da
rabból álló fegyverszekrény - válogatott szilfából, zöldes szi-

42 /nüre pácolva és politúrozva - 1 2oo koronáért.
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Időközben a muzeum vadászati kiállitása berendezésének hi- 
re külföldre is eljutott. Joseph von PLEYEL bécsi lakos a vadá
szatra vonatkozó adatok, fényképek és részlettervek szives köz
lését kérte, egy általa létesitendö "Jagd Museum" számára. 
SAÁROSSY-KAPELLER Ferenc 19o6. november 13-án levélben kérte 
SZIKLA Gábort, hogy a hiányzó madárfeliratokat szíveskedjen el
készíteni, és a még hiányzó harist jövő tavaszra szerezze be és

44/szállítsa le a muzeumnak. SZIKLA preparátor ugyanakkor egy 
ujabb, 15oo K 5o fillérről kiállított számlát nyújtott be a mu
zeumnak. A mellékelt szállítójegyekből tudjuk, hogy különböző 
madárpreparátumokat készített el a következő, havi bontásban: 
február 15, 19, március 3, április 23, május 11, junius 15,21. 
Név szerint a következő madarak szerepeltek rajtuk: szarka, ve
tési varjú, fogoly, siketfajd, vércse, nyirfajdtrófea, reznek-

45/túzok, fácán, tuzoktrófea stb. Az év vége felé MARKUP Béla 
szobrásztól egy gipsz szarvasmintát vásároltak meg 6 o koronáért.

A végső berendezési munkálatok 19o7. március 1-jétől juni
us hó elejéig tartottak, s a vadászati kiállitás berendezéséért 
felelős dolgozók, akárcsak az addig eltelt időt, a hátralévőt 
is jól használták ki. HORVÁTH Lukács asztalosmester elkészített 
egy háromrészes asztalt a nemes vadfajok hullatékai és nyomai 
részére, továbbá egy sarokasztalt a szárnyasvadfajók részére,az 
abnormis agancsok alá, 26o koronáért.46  ̂ Elkészült még 2 darab
üvegezett keretes asztal "vadhivók és sipok" részére 44o koro- 

47/náért. Ugyancsak a vadászati osztály számára elkészített egy 
asztalra helyezhető tárlós szekrényt a nemes vadfajok hullaté
kához 18o korona é r t é k b e n . P O K O R N Y  Tódor 19o7. január 16-án 
levélben megrendelt HORVÁTH Lukácstól egy konzolasztalt a dísz- 
fácánok részére, és egy fegyverszekrényt az ősvadászati fegyve
rek és eszközök gyűjteményes elhelyezése céljából. Elkészültek

49/március 15-én looo korona értékben.
HORVÁTH Lukács április 23-án kelt levelében értesítette az 

igazgatóságot, hogy a nála megrendelt 1 darab nagy fegyverszek
rényt I .o.minőségben 128o korona értékben május 25-ig leszállít
ja. SAÁROSSY április 24-i válaszlevelében az ajánlatot lloo ko-
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rónában fogadta el. A leszállítás napját május 24-ben kötötte 
ki, hozzátéve, hogy minden késedelmi nap 5o korona levonással 
j ár!^0  ̂ Márciusban SAÁROSSY-KAPELLER Ferenc levelet irt a Ma
gyar kir. Erdészeti és Bányászati Akadémia igazgatóságának. Eb
ben közölte: a muzeum tudomására jutott, hogy az akadémia lel
tárában van - az 1896. évi ezredéves kiállitás vadászati cso
portjában kiállított - a Magyar Vadászati Védegylet kérelmére 
gróf Eszterházy Károly által elkészíttetett fácános modell és 
Frigyes főherceg holicsi vadkacsaiogójának modellje. SAÁROSSY 
a muzeum közelgő megnyitására mindkettőt kölcsönkérte. Kérését 
azzal indokolta, hogy az idő rövidsége miatt a két modell elké
szíttetésére már nincs i d ő . ^ ^  Még ezen a napon EGERVÁRY Gyula 
telefonon értesítette a muzeumot, hogy a tervezett lőporminták 
eredeti és természetbeni bemutatása, a sok utánajárás, illetve 
a különböző engedélyek megszerzésével járó időveszteség miatt 
nem lesz kivitelezhető. Ugyanakkor megemlítette, hogy gróf 
ANDRÁSSY Gézát levélben felkérte a medvék ajándékozására, illet
ve ODESCALCHI Zuárd herceget, solymászattal kapcsolatos tárgyai-

52/nak a vadászati kiállitás részére történő átengedése végett. 
Április 15-én Selmecbányáról megérkezett a válaszlevél a model
lek átengedése ügyében. A levélben a főiskola rektora - HERMANN 
Miksa - megírta, hogy fácános modellt nem kaptak, a holicsi vad- 
kacsafogó viszont súlya, állapota és terjedelme miatt szállítás
ra alkalmatlan. Véleménye szerint egy ügyes modellkészítő a hely
színen is megtudja az okát csinálni. Az elkészítéshez szükséges 
rajzokat, leírást, esetleg fényképet készségesen felajánlotta.

EGERVÁRY Gyula országos vadászati felügyelő április 28-án 
beküldte a vadászati rész ismertetőjét, mely később megjelent a 
Magyar kir.Mezőgazdasági Muzeum ismertetője /Bp., 19o7./ című 
kiadványban. Röviddel a megnyitás előtt SAÁROSSY-KAPELLER Ferenc 
levelet irt régi barátjának, FÓNAGY Józsefnek, a kiváló vadász
nak és vadászati szakírónak, melyben trófeákat kért, mivel - mint 
irta - azt szeretné, "ha a vadászati rész minden tekintetben ki
váló lenne." FÓNAGY válaszlevelében 16o darab őzagancsot, egy 
jó szarvasagancsot, vizslaverseny-dijakat, végezetül egy vizsla-
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idomitásról és egy fácántenyésztésről - általa irt - könyvet 
ajánlott fel."*^

Az ünnepélyes megnyitásra lassan minden készen állt.Hosszú 
évek munkája várta méltó és megérdemelt elismerését. Már a meg
nyitást megelőzően több korabeli lap méltató cikket közölt a 
muzeum kiállításairól. Végre 19o7. junius 9-én az uralkodó, I. 
Ferenc József ünnepélyes keretek között átadta a muzeumot ren
deltetésének. ő maga is szenvedélyes vadász lévén a vadászati 
osztály kiállításait nagy figyelemmel és érdeklődéssel tekin
tette meg, és magas elismerését fejezte ki az ott látottakról.
A kiállításon látottak mind a nagyközönség, mind pedig a szak
emberek számára maradandó élményt nyújtottak.
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A feketefenyő megismerésének ás kutatásának 
rövid története
Krassay László 

Gödöllő
A feketefenyő jelentősége Magyarországon

A feketefenyő a mediterrán kiimához ragaszkodik, amelynek 
jellemzője a meleg nyár, az enyhe tél és a főleg tavaszi és őszi 
csapadék többlet. /Majer 1968/ Ilyen viszonyok a mediterrán vagy 
nyáron száraz szubtrópusi és a meleg mérsékelt vagy szubmediter- 
rán éghajlat alatt találhatók. /Borhidi 1981 in: Hortobágyi és 
Simon 1981/ A feketefenyő fényigényes fafaj.
A talajjal szemben igénytelen, legtöbbször különböző alapkóze- 
ten lévő váztalajokon él. Az áreán belül főleg a mészkedvelő 
fenyőerdők /Pineto-Ericion/ Carex humilis és Erica carnea által 
jellemzett társulásait alkotja. /Borhidi 1956/

Magyarországon telepitett kultúrái találhatók, amelyek 
az összes erdőterület 4,1 %-át és a fenyvesek összes fatér
fogatának 2,7 %-át alkotják. /Trombitás 1988. nyomán/
A telepitett állományok Majer Antal féle tipológiai megneve
zése: Pinetum nigrae cultum, Kultur feketefenyvesek.
/Majer 1963; 1966; 1968/

Az Alföldön a mészkedvelő homokpuszta /Festucetum vagi- 
natae/ és a mészkerülő homokpuszta /Festuco - Cory - nep- 
horetum/ társulásokban erdősitettek feketefenyővel.
A Középhegységben pedig elsősorban a nyilc dolomit szik
lagyep /F estucetum galucae/ és a sziklafüves lejtősztyepp 
/Caricetum humilis/ voltak alkalmasak állományok telepíté
sére. /Csapody I. et al. 1966/ A középhegységi kopártársu
lásokban végzett erdősítéseket azonban ökológiai szempont
ból bírálták és "sajnálatos félreértésnek" tartották /Szá
raz 1987/. Telepitett feketefenyő előfordul még karszter- 
dőkben /Orno - Cotinion/, száraz tölgyesekben /Quercion 
pubescenti - petreae/, továbbá mészkerülő tölgyesek /Casta-
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neo - Quercetum) és mészkerüló gyertyánostölgyesek (Luzulo 
Querco - Carpinetum) helyén is. A Brachypodiura silvaticum 
által jelzett üde; és az Aegopodium, Urtica, Rubus fajokkal 
jelzett félnedves erdótipusokban létesített állományai (gaz
daságossági szempontból) nem indokoltak. /Csapody I. et al. 
1966/ A feketefenyóvel azonban nemcsak erdőt létesítettek. 
Védő erdősávokban alkalmazták pl. a Bakonyban a 4.sz-ú út 
mentén; az Északi-Középhegységben Bátor község közelében; 
stb. Szoliterként és facsoportként telepítették számos park
ban, botanikus kertben és arborétumban. Pl.: a gödöllői Gras- 
salkovich Kastély körüli parkokban. Fasorként is alkalmazták. 
Leghíresebb a keszthelyi, Festetich Kastélyból induló több 
km hosszú feketefenyó fasor.

Az eddigi kutatási eredmények és gyakorlati tapasz
talatok alapján a feketefenyő telepítésének hagyományos 
területei bővülhetnek. Elsősorban az erodált, leromlott 
gazdaságtalan mezőgazdasági területek és a környezetvédel
mi fásítások, erdősítések jelenthetnek új lehetőségeket.
Az ökológia tudományának fejlődésével gazdagodtak a fafaj
ra vonatkozó ismeretek is. A feketefenyő relatíve sótűrő- 
nek bizonyult /Wheeler et. al 1976 in: Keresztesi és Solymos 
1978; Kovács M. 1986 in: Hortobágyi 1986/. Füst és gáztűré
se nagy /Danszky 1972 nyomán/. A légszennyező gázok közül 
kevésbé érzékeny a klórra (Cl) és hidrogénkloridra (HC1); 
viszonylag ellenálló az ammóniával (NH^) szemben; NDK kísér
letek szerint viszonylag tűrőképes a kéndioxiddal (SO2 ) 
szemben; de érzékeny a fluorra (F) és hidrogén-fluoridra. (HF)
A pormegkötő képessége jónak bizonyult. /Jámborné 1988 in: 
Schmidt 1988/ A feketefenyó fluor gázzal szembeni érzékeny
séget az Inotai kohó környékén végzett megfigyelések alapján 
korábban is leírták /Papp 1966 in: Keresztesi 1966/.

Igen figyelemre méltó az a tény, hogy a feketefenyőnek 
több változata (alfaja) létezik. Szónyi László /1968/ sze
rint helyesebb származásról beszélni. A származás fogalom 
alatt pontos földrajzi helyet értünk. A nem őshonos populá
cióból származó állománynál célszerű az eredet megjelölése
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is, amely azt a földrajzi helyet jelenti, ahol az őshonos 
populáció kialakult. /Mátyás Cs. 1986/ Az eddigi származási 
kisérletek igazolták, hogy nagy különbségek vannak a populá
ciók között a növekedési erélyben, a faanyag minőségében és 
mennyiségében, a magtermőképességben, stb. A származás helyes 
megválasztásával szélsőséges termőhelyi viszonyok között is 
relatíve nagy; és értékes faanyag termelhető.

"Feketefenyveseink feladata általában nem a fatermesz
tés növelése, hanem a talajvédelem; előkészitő, illetve át
meneti szerepet töltenek be telepitett kultúrái extrém, szél
sőségesen száraz, termőréteg nélküli talajokon, többnyire a 
kopárokon. /Járó 1978 in: Keresztesi és Solymos 1978/

A feketefenyőnek az alábbi területek 'erdősítésénél és 
fásításánál van nagy jelentősége:
- tudományos kisérletek célját szolgáló területek (arborétu

mok, utódvizsgálatok, származási kisérletek, magplantázsok)
- sziklakopárok
- homokkopárok
- mezőgazdaság által felhagyott, gazdaságtalanul művelhető 

területek (szél- vagy vízeróziónak kitett részek, erodált 
területfoltok, felhagyott homokbányák környéke, stb.)

- erdősávok
- bányaműveléssel ejtett sebek
- meddőhányók
- s a l a k d e p ó n i á k
- zagytárolók
- iparterületek
- füsttel és gázzal szennyezett területek
- üzemi területek (intézmények, gyárak, stb. belső területei)
- esztétikai célú telepítések (parkok és közterületek, út

menti sávok)
/SzSnyi 1956; 1959; 1960; Maier 1961; Danszkv x972;
Jámborné 1988 in: Schmidt 1980 nyomán/
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A feketefenyő rendszertani helye és elterjedése

A feketetenyő rendszertani helye a Soó Rezső /1965/ 
féle növényrendszertani felosztás szerint az alábbi:
Magvas (virágos növények
XIII. törzs: Gymnospermatiophyta - Nyitvatermők 
C/ altörzs: Coniferophytina - Fenyőalkatúak 
III. osztály:Coniferopsida - Toboztermők
I. rend: Coniferales - Fenyők
Család: Pinacae - Fenyőfélék
Alcsalád: Pinoideae - Többtűs v. tűnyalábos fenyők 
Nemzetség: Pinus
Faj: °inus nigra (ArnJ - Feketefefnyő
/Nemky 1968; Vancsura 1982 nyomán/

A Pinus nemzetségen belül kb. 105 fajt különítenek el.
Az áttekinthetőséget szolgálja, hogy néhány felosztás a nem
zetségen belül szekciókat is megkülönböztet. Az "Urania Nö
vényvilág" /1973/ szerint pl. a feketefenyó az ötödik, Pinus 
(Eupytis) szekcióba tartozik. A Pinusokat emberemlékezet óta 
ismerik, hiszen az antik kultúrák kialakulásának helyén nagy
számú Pinus faj élt. Nagyon nehéz azonban azonosítani az an
tik leírásokban szereplő növényeket a mai értelemben vett fa
jokkal. A feketefenyő említésének első bizonytalan nyomai 
Theophrastos (370-285 B.C.) műveiben találhatók /Mirov 1967/. 
Néhány évszázaddal később Caius Plinius Secundus (23-79)
"A természet históriája"-ban /utánnyomás 1987/ a szurokfenyó- 
ről is írt. A Mediterraneumban előforduló nagyszámú Pinus 
faj miatt azonban csak valószinüsithető, hogy ez azonos volt 
a feketefenyóvel. Később leírták mint a Pinus pinaster válto- 
zata(Clusius 1576), mint Pinus maritima /Miller 1768/, mint 
Pinus nigra /Arnold 1785/, mint Pinus laricio /Poiret 1804/, 
mint Pinus Clusiana /Clemente 1818/, mint Pinus pyreneica 
/Lapeyrouse 1818/, mint Pinus austriaca /Höss 1826/, mint
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Pinus nigricans /Hőst 1826/, mint Pinus hispanica /Cook 
1834/, stb./Vidakovic 1974 nyomán/. Feltűnő, hogy Linná az 
1753-ban megjelent "Species plantarum" cimű művében nem em
lítette, pedig az ő korában már ismert volt. Ennek valószí
nűleg az volt az oka, hogy a műben felsorolt öt fenyófaj 
csak a Pinus nemzetség körének ábrázolására szolgált. /Mirov 
1967/

A feketefenyó rendkívüli forma- és alakgazdagsága miatt 
a faj és a faj alatti egységek rendszerezésével kapcsolatban 
a kutatók között véleményeltérés volt. Néhányan úgy tartot
ták, hogy a feketefenyő nem egységes fai, ezért indokolt két 
különálló fajra Pinus laricio Poir. és Pinus nigricans Arn. 
osztani. /Ronniger 1924 in: Vidakovic 1974/ Többen kis vagy 
földrajzi fajokra tagolták az alapfajt. />Viller 1947; Svoboda 
1953; Fukarek 1958; Gaussen 1960 in: Vidakovic 1974/ A legál
talánosabb volt azonban az a nézet, amely szerint a fekete
fenyó egy faj és a földrajzilag elkülönült (rész)populációi 
alfajt vagy változatot képviselnek. Néhány példa a külföldi 
irodalomból. /Krüssmann 1955; Röhrig 1957 in: Vidakovic 1974; 
Mirov 1967; Polunin 1981; Mitchell és Wilkinson 1984/ Néhány 
példa a magyar erdészeti irodalomból:
/ Illés 1879; Fehér és Mágocsy - Dietz 1935; Roth 1953; 
Csapody I. et al. 1966; Szönyi 1968 in: Nemky 1968; Majer 
1968; Tompa és Sziklai 1981/ Az egy fajhoz tartozást legin
kább az indokolja, hogy a földrajzi elkülönülés megszünteté
se után az egyedek általában spontán kereszteződhetnek egy
mással, de különösen, sikeresen keresztezhetók /Vidakovic 
1966; Richter és Duffield 1951 in: Vidakovic 1974/.

Magyarországon a Bánó - Jankó - Mátyás - Retkes /1978/ 
féle 4 alfajt megkülönböztető osztályozást használják, amely 
az alábbi:
Keleti alakkor

- Pinus nigra Arn. ssp. nigra Richter - osztrák fekete
fenyó



- 119 -

- Pinus nigra Arn. ssp . Pallasiana (D. Don) Holmboe - 
krími feketefenyó

Nyugati alakkor
- Pinus nigra Arn. ssp. laricio (Poir.) Maire - korzi

kai feketefenyó
- Pinus nigra Arn. ssp • Salzmannii (Dun.) Franco - pi

reneusi feketefenyó
Ebből az osztályozásból hiányzik az erdészetileg nálunk 

kevésbé fontos afrikai változat Pinus nigra Arn. var. maure- 
tanica Maire et Peyr. /Giacobbe 1937 nyomán Szónyi 1968 in:
Nemky 1968/ Az alfajok (változatok) elkülönitése egyben föld
rajzi körzetek elhatárolását is jelenti, ami a magyar és né
ha a latin elnevezésben is kifejezésre jut,

A feketefenyó submedi terrán, montan fafaj. Rendkívül ta- 1. kép 
golt, diszperz áreája van, amely a Földközi-tenger medencéje 
körül terül el. Jelenlegi elterjedésének keleti határa a 
Krímben, a nyugati határa pedig a Pireneusokban található. 
Legészakibb előfordulása a Bécsi erdőben van, a legdélibb pe
dig az Atlasz hegységben. A történelmi Magyarországon Herku- 
lesfürdő környékén a Damougleden őshonos. A magassági elter
jedésének határai a "Magyar Állam" területén 185 1109 m 
/Fekete és Blattny 1913/. Európa déli részein magasabbra hú
zódik; Spanyolország, Korzika, Dél-Olaszország, Görögország, 
Törökország, Cyprus hegységein 800-1600 m között fordul elő.
A Pireneusokban 250-800 m között él. Északabbra pedig Ausztri
ában, Jugoszláviában és a Krímben 300-1000 m közötti magas
ságokat foglalja el /Röhrig 1980/.

A paleobotanikából ismeretes, hogy a Pinusok első képvi
selői a Jurában jelentek meg. /Mirov 1967; Géczy 1972/ A Kré
ta korból származó feketefenyóhöz hasonló pollen Kelet-Orosz
országi előfordulásáról is beszámoltak /Bolkhovitina 1953 
in: Mirov 1967/. Harmad időszakbeli alsó pliocén-kori réte
gekben Frankfurt am Mainban találtak többek között fekete
fenyőhöz hasonló fajt. /Quedlinburg 1973/ Észak-Csehország-
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ból is kerültek elő ilyen leletek. A pliocénben pedig a 
Balkánon ugyanott volt található a feketefenyő, ahol je
lenleg is előfordul /Mirov 1967/.

A feketefenyő honosítása és megismerése

A tudományágak és az interdiszciplináris területek fej
lődése, az elért eredmények közvetve vagy közvetlenül előse
gítették a feketefenyőre vonatkozó ismeretek gyarapítását is. 
Az évszázadok alatt felhalmozott ismeretanyag teljeskörű fel
dolgozása és értékelése nyilvánvalóan egy részletes történeti 
munka feladata lehet; itt a fellelt irodalom alapján azt a 
fejlődési ivet próbáltam megrajzolni, amely jellemzi a feke
tefenyő sokirányú kutatását. A honosítás (def.: áreán kívüli 
telepítés) és a megismerés történeti feldolgozását a magyar 
erdészettudomány fejlődésének tükrében állítottam össze, kite
kintve természetesen a feketefenyőre vonatkozó fontosabb kül
földi kutatásokra is.

- Antik idők -

A Mediterrán régió fenyőit az antik időkben olyan helyek
re is telepítették, ahol azok korábban spontán módon nem nőt
tek. /Mirov 1967/

- 1784 -

"... Kiss Ferenc szerint Szabadka határában már 1784-
ben kísérletet tettek feketefenyó ültetésével, de kevés
eredménnyel." /Magyar 1933/

- 1800-as évek -

A napóleoni háborúk idején Nyugat-Európába bevitték a 
mai értelemben vett korzikai alfajt. A hagyomány szerint a 
császár szétosztotta a magokat Nyugat-Flandria nagybirtoko
sai között /Nanson 1972/.
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-  1808  -

Selmecbányán megkezdődött a magyar erdészeti felsőok
tatás. Kiváló tanárok rendszerezték és gazdagították a fa
jokra, az erdőkre és a környezetre vonatkozó ismereteket.
Az erdészet kiváló tudósainak ökológiai szemlélete volt. 
"Hogy a fanemek és erdők növekedési viszonyai a talaj és 
égalj viszonyaival oly szoros és határozott összeköttetés
ben állnak, mint a mennyiségtanban a tényezők az eredmény
nyel, s igy ha a tényezőket s azok összhatásának törvényeit 
ismerjük, azokból az eredményt biztosan kiszámíthatjuk az 
kétséget nem szenved. /Fekete L. 1869/

- 1840 körül -

Marrier de Boisdyver egy értékes származás elszapori- 
tása céljából tízezer korzikai feketefenyőt oltott erdei- 
fenyóre a Fontainebleau-i erdőben (Franciaország). Úgy tart
ják számon, hogy ez volt az első plantázs. /Bouvarel 1956 
in: Tompa 1977/ 1960-ban az oltványokból még élt száz darab 
tekintélyes méretű fa. /Bouvarel 1960 in: Vidakovic 1974/

- 1854 -

Pinusokkal és más fafajokkal keresztezéseket végeztek 
és a hibridek értékes tulajdonságaira hívták fel a figyel
met. /Klotzch 1854 in: Tompa és Sziklai 1981/

- 1873 -

A Delibláti homokpusztán az ottani erdőgondnok siker
rel erdősített feketefenyővel 90 kát. holdon./Matusovits 
1930/ Korábban a futóhomok megkötésére Gödöllő környékén 
is kísérletet tettek (Pinusokkal és más fafajokkal)
/NN. 1863/
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- 1879 -

A szurkos peresznyét (ma: kb. ssp. nigra) Illés Nándor 
/1879/ csak meszes sziklákra és görgetegekre ajánlotta. Az 
Alföldre megfelelőbbnek tartotta a mai értelemben vett ssp. 
lariciot és ssp. pallasianat.

- 1890-es évek -

A revistyei várromok körüli erdősítésekben "... alkal
munk volt tapasztalni, hogy a feketefenyő mennyivel jobban 
kibirja a szárazságot, mint az erdei fenyő". /Muzsnay 1895/
A szárazság azonban a feketefenyőre nézve éppúgy, mint a 
többi fafajra természetellenes állapot, amely "... nemcsak 
a fa tenyészetében, hanem törzsének szerkezetében is kife
jezésre jut". /Tuzson 1898/ Az állományfievelés kérdéseivel 
is foglalkoztak /Muzsay 1895/ és a feketefenyő tartósságára 
is felhívták a figyelmet. /Michalus 1898/

Vadas Jenő sürgetésére és Darányi Ignácz rendeletére 
/1897/ megszervezték az erdészeti kísérleti állomásokat. 
/Bund 1898; Vadas 1899; Péch 1899; Tomasovszky 1899; Roth 
1927/; amely közvetve a feketefenyő további kutatására is 
hatással volt.

A XIX.század végéig a különböző tudományterületeken 
számos olyan rendszert alkottak vagy törvényszerűséget is
mertek fel, amelynek kisugárzása máig tartó. Az ökológiai 
és genetikai megismerés szempontjából a legkiválóbbak közül 
is ki kell emelni: K. v. Linné /1707-1778/ rendszertani mun
kásságát; L.A.J. Quetelet /1798-1878/ biomatematika tevé
kenységét; J. v. Liebig /1803-1873/ "minimum törvény"-ének 
megalkotását; Ch. Darwin /1809-1882/ fejlódéselméleti el
gondolását; F. Galton /1822-1911/ "regression towards 
mediocrity" - "visszatérés az átlaghoz" törvényének felisme
rését és G. Mendel /1822-1884/ öröklödési törvényeinek meg
alkotását .
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- 1900-as évek -

Darányi Ignác rendeletére 1902-ben megalapították 
a Gödöllői Arborétumot elsősorban fenyőfélék honosítása 
céljából. Különböző feketefenyő alfajokat is telepítettek.
A sok pusztítás után megmaradt ssp. laricio egyedek érté
kes, hengeres, 6 - 8 m-ig ágtiszta törzset fejlesztettek és 
a legnagyobb fatömeget produkálták. "... éppen az arboré
tum mutatta kirívóan a feketefenyó egyes válfajainak nagy 
jelentőségét, főképp a P. calabricanak és a P. corsicana- 
nak nagy fölényét az osztrák P. nigrával szemben". /Roth 
1953/ Az arborétumot bemutató néhány dolgozat: /Pirkner 
1913; Günther 1914; Roth 1935; Krassay Á. 1936; Vlaszaty 
és Járó 1961; Vlaszaty 1980; Krassay L. 1989/

Az öröklékenységre vonatkozó vizsgalatokat /Bund 1895; 
G. Andersson 1906; N. Sylvén 1909 in: Nemky 1968/ és a 
származási kísérleteket /Ciesla r 1895 ín: Tompa és Sziklai 
1981; Roth 1908 in: Nemky 1968/ más fafajokkal kezdték el. 
Hangsúlyozták a magvak származásának jelentőségét /Vadas 
1909/. Angliában 1907-ben többek között feketefenyó szárma
zási kísérleteket létesítettek /Tompa és Sziklai 1981/.

Magyarországon elkezdődtek a rendszeres erdészeti 
fenológiai megfigyelések. /Teodorovits 1900; 1901; 1902; 
Benkó 1902; Szakmáry 1902; 1903; 1904/. A "fenológia" kife
jezés Morren lüttichi botanikustól származik az 1800-as 
évek közepétől, de az alapokat K. v. Linné fektette le 
1751-ben "Philosophia Botanica" cimű munkájában. Magyaror
szágon pedig Staub Móric szervezte meg először a növényfe- 
nológiai megfigyeléseket 1871-ben /Ijjász és Keöpeczi 1934; 
Szász 1988/.

- 1910-es évek -
A homokkopárok telepítésében Kiss Ferenc szerzett ér

demeket. "Az Alföldön még igen sok, mezőgazdaságra alkalmat



-  124 -

lan terület áll csupaszon majdnem hasznavehetetlenül 
azért, mert annak beerdösitése eddigi szaktudásunk mel
lett sikerrel nem kecsegtetett." /Kiss 1913/ Az alföldi 
(üuna-Tisza közi) homokon a talajbecsléshez lágyszárú nö
vényeket, félcserjéket használt.
A feketefenyő telepítésére becsülte:
- a Carex distans, Juncus Gerardi, stb. által jelzett ned

ves lapályos talajt;
- a Festuca vaginata, Euphorbia Gerardiana, stb. által jel

zett szárazabb talajt;
- a Medicago minima, Artemisia campestris, stb. által jel

zett magasabb száraz talajt;
- a Calamagrostis epigeios, Ononis spinosa, stb. által jel

zett szárazabb lapályos talajt.
/Kiss 1913/

Felismerték, hogy a Pinusok legnagyobb része fagyálló 
ezért alkalmas a kopárok nyílt, szélsőséges talajára. /Roth 
1912; Fehér és Bessenyei 1931/

A gyantatermelés sebzéssel történő módját /Roth 1917/; 
valamint a gyökér- és tuskófából való előállítás lehetőségét 
/Austerweil 1917/ elemezték.

Különböző faállományok növekedését vizsgálva felismer
ték, hogy "... az a törvényszerűség, melyet a faállomány 
vastagsági és magassági összetételében, ... százalékos meg
oszlásában tapasztaltunk, nem más, mint a valószinüségi 
törvénynek az egész természetben megnyilvánuló érvényesülé
se". /Fekete Z. 1917 ld. még: Fekete L. 1901; 1902; 1903; 
1909; Fekete Z. 1914; Rónay 1909; 1910; Kövessi 1906; 1910/

- 1920-as évek -

Az Alföld fásítással kapcsolatban fokozódott a fekete
fenyő iránti érdeklődés. Hangsúlyozták előkészítő szerepét 
és talajjavító hatását /Kiss 1927/. A gyakorlatban bevált 
ültetési mód tudnivalóit összegezték. /Kiss 1927/
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A biológiai jellegű kutatásoknak meghatározó egyéni
sége volt Fehér Dániel. Alaptörvényeket keresett. Kutatási 
területei voltak: "1 . általános növénytan, növényélettan és 
-anatómia, valamint ökológia (1918-tól), 2. talajmikrobioló- 
giai, talajbiológiai (1924-tól), 3. sugárzásbiológia (1938- 
től). /Kecskés 1983/

Az erdőt úgy tekintette, mint a biotop és biocönózis 
egységét. "Az erdő, mint élő lények társadalma, a tápláló 
talajjal egyetemben szerves egész, a kettőnek élettani, te
hát kémiai és fizikai egyensúlya szabályozza a fák táplál
kozását és növekedését." /Fehér 1925/

Placervilleben 1925-ben megalapították az "Eddy Tree 
Breeding Station"-t (Eddy Fanemesitő Állomás), amely Pinus 
fajok nemesítésével foglalkozott. /Nemky 1968/

- 1930-as évek

Az Alföld fásítás legfontosabb fafaja továbbra is a fe
ketefenyő volt, de egyéb fenyófélék telepítését is szorgal
mazták; elsősorban a gödöllői arborétumi kisérletek alapján. 
/Matusovits 1930; Roth 1932/

Magyar Pál átfogó ökológiai és növénycönológiai vizsgá
latai során megállapította, hogy a "Kedvezőtlen mezőgazdál
kodással bíró, tehát a vizet igen gyengén visszatartó homo
kon csak speciálisan alkalmazkodó gyökérzetű fafajok te
nyésznek többé-kevésbé kielégítően (jegenye-, fehér- és fe
ketenyár), vagy olyanok, amelyeknek aránylag igen alacsony 
a transpirációjuk (erdeifenyő, feketefenyő és borókák)". 
/Magyar 1936/

A faállomány és a víz kapcsolatának kutatása előtérbe 
került. /Iliász 1939; Vági 1933/

Fehér Dániel kutatásaiban rámutatott, hogy a talajban 
élő baktériumok élettevékenységétől függ a talajlélegzés 
(= CO2 termelés), amely viszont jelentékenyen befolyásolja 
a fák növekedését. /Fehér 1935/
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Hangsúlyozta a (Sarauw által 1855-ben "Hartig-háló"- 
nak nevezett) mykorrhiza kapcsolat fontosságát.

Három évtized szünet után ismét elkezdődtek a fenoló 
giai megfigyelések. /I.Íjász és Keöpeczi 1934/

Adatok jelentek meg, korábbi forrásokra való hivatko
zással a feketefenyó fizikai, mechanikai jellemzőiről. /Ma- 
tusovits 1933/

Megkezdődött a Pinus fajok interspecifikus keresztezé
se . /in: Nemky 1968/

1936-ban Magyarországon rendezték meg az Erdészeti Ku
tatóintézetek Nemzetközi Szövetsége IX. nagygyűlését és a
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszust. A dán Syrac Lar- 
sen a kongresszuson vetette fel először nagyobb nyilvánosság 
előtt a magtermesztő ültetvények létesítésének fontosságát. 
/Bánó 1971; Mátyás Cs. 1986/

- 1940-es évek -

A feketefenyó kutatást közvetve elósegitó munkák szü
lettek. Fehér Dániel híres "R-törvény11 -ében felismerte, hogy 
a talaj mikroszervezeteinek mennyiségbeli kifejlődése a hő
mérséklet és a víz együttes és kölcsönös hatásától függ. 
/Fehér 1941/ A "R" (regulator) tényező a hőmérséklet és víz 
értékeinek szorzata. E tényező és a mikroorganizmusok közöt
ti összefüggést az un. térbeli optimumgörbe adja. A legélén
kebb talajélet az "R" tényező komplex hatásának optimumában 
van. A legkedvezőbb állapot a levegő 28 °C-os, a talaj át
lag 25 °C-os hőmérséklete, és a talaj vízbefogadó képessé
gének kb. 70-75 h-os (feketefenyó esetén) telítettségi foka 
körül van. /Fehér 1941; Fehér 1943 in: Mihályi 1943/

Szántó István éghajlat jósági görbéket szerkesztett, 
amelyek jól jellemzik a fák makroklimatikus viszonyait. 
/Szántó 1940; 1949/
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- 1950-es évek -

A feketefenyő honosításban Roth Gyula kiemelte az 
alfa jók jelentőségét. /Roth 1953/

A fafaj kutatása több irányban folytatódott.
Vlaszaty Ödön a nyírségi és a Duna-Tisza közi homokon 

álló fenyvesek termőhelyigényét vizsgálta. Megállapította, 
hogy 30-40 hy összegértéknélafeketefenyő már megtalálja élet- 
feltételei t , de csak 40 hy összegfelettgazdaságos a telepítése. 
Rámutatott a származás kérdésének jelentőségére is. /Vlaszaty 
1955/ Későbbi munkáiban a vegyszerezéssel foglalkozott /Vla
szaty 1958/ és a Gödöllői Arborétumot irányította. /Vlaszaty 
1980; 1983; Vlaszaty és Járó 1961/

Szőnyi László bányaműveléssel érintett termőhelyek, bauxit- 
depóniák és iszapgödrök fásitási lehetőségeit vizsgálta./Szőnyi 
1956; 1959/

Mátyás Vilmos ezermagsúly vizsgálatai alapján megálla
pította, hogy a feketefenyó a homokon és kopárokon súlyosabb 
magot terem, mint a kötött talajokon. Kiemelte a mag szárma
zásának fontosságát. /Mátyás V. 1954/ A különböző fafajok 
magtermesztésével és azok ökológiai összefüggéseivel is fog
lalkozott. /Mátyás V. 1963; 1965/

Marjai Zoltán úgy találta, hogy a feketefenyó magjának 
1/3 része maghéj, 2/3 része pedig magbél; és az ezermagsúly 
változásban a magbél nagyobb szerepet játszik. /Marjai 1958/ 

Bokor Rezső a mykorrhiza - gombák által termelt anti
biotikumok hatását vizsgálta a fenyőfélék csírázására /Bokor 
1956/ és mesterséges mykorrhizálás során, többgombás talaj
oltással a fenyőcsemeték jelentős növekedési többletét tud
ta elérni. /Bokor 1959/

Papp László a homokon történő fenyócsemete nevelés 
technológiáját dolgozta ki. /Papp 1956/

Járó Zoltán a csemeték hervadását vizsgálva kimutatta, 
hogy a feketefenyó a lombfáknál 4-5-szor hosszabb ideig tud 
megélni ugyanannyi vízből, mert transpirációiának sebessége 
kisebb. /Járó 1955/
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Bánó István fenyőoltványokat állított elő plantázs 
létesítése céljából. Megteremtette a magyar fenyőnemesi- 
tés alapjait. Főleg erdei fenyővel foglalkozott, de szem
léletmódja, vizsgálatai és eredményei közvetlenül hatottak 
a feketefenyő kutatására. /Bánó 1954; 1956; 1957/

Külföldön sikeres keresztezéseket végeztek a különbö
ző Pinus fajok között. /Wettstein 1951; Duffield 1952;
Smidt 1956 etc. in: Vidakovic 1974/

Belgiumban magtermő állományként katalogizálták a híres 
"Koekelare" állományt. /Nanson 1972/

- 1960-as évek -

A feketefenyőre vonatkozó kutatási eredményeket a fe
nyőtermesztésről szóló könyv fejezeteiben összegezték. 
/Szőnyi et.al. in: Keresztesi 1966/ A 60-as években több 
összefoglaló erdészeti munka született, amelyek gazdagítot
ták a feketefenyőre vonatkozó ismereteket is. Többek között: 
a talaj- és termőhely feltárás területén /Járó 1963; Babos 
1966/; az erdő- és termőhelytipológia területén /Majer 1962; 
1963/; az erdőmüveléstan területén /Majer 1966; 1967; 1968/; 
az erdészeti növénynemesités területén /Nemky 1968/.

Majer Antal kísérletei igazolták, hogy a feketefenyó 
természetes felújítását még száraz, füves talajokon is le
het biztosítani, ha előtte kőtörmelékessé, nyerssé tesszük. 
/Majer 1962/

A feketefenyó állományok növekedését és fatömegét vizs
gálták /Kovács F. 1967; 1969; 1972; Sopp 1967/. A köbméter
ben mért produktivitás becslésére helyi /Kovács F. 1968; 
Faragó 1969/ és országos /Sopp 1970; Solymos 1972/ érvényű 
fatömeg és fatermési táblákat szerkesztettek.

Járó Zoltán túanalízissel határozta meg az átlagos 
(kívánatos) tápanyagtartalom százalékokat, amelyek fekete- 
fenyőre: N 1,0-1,3; P2 0 5 0,3-0,6 ; K20 0,5-0,7 százalék.
/Járó 1967/
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A 60-as évek elején jelentkező hajtáspusztulás jel
legét és okát vizsgálták. /Lengyel 1963/

Szőnyi László vezetésével megkezdődött a feketefenyő 
magyarországi nemesítése: törzsfák szelektálásával, a kül
földi és magyar eredetű törzsfák oltásával és származási 
kisérletek létrehozásával. /Trombitás 1978; 1981; Krassay L. 
1986/ A törzsfák száma 1965-ben 140 db volt. /Nemky 1968/

- 1962 -

Szőnyi László a Gödöllői Arborétum 4 0 erdőrészletében
2,0 ha-on feketefenyő földrajzi változatgyűjteményt hozott 
létre. A magokat a faj áreájának jellemző tájairól szerez
te be. (Pireneusok, Korzika, Balkán, Krím, Cyprus, stb.)

- 1965 -

Megkezdte a klónarchívum létesítését Kisunyomban 2,0 
ha-on. 1971-ig 195 klón elhelyezésére került sor hatszoros 
ismétléssel, 4x6 m-es hálózatban.

- 1966 -

A Gödöllői Arborétum 4C (0,7 ha) és az Ásotthalom 61C 
(0,5) erdőrészletekben töredékes k lóngyújteményt hozott 
létre.

- 1970-es évek -

A feketefenyvesek állományszerkezeti jellemzőit /Fa 
ragó 1970; Solymos 1972/; a fatömegben mért produktivitá
sát /Solymos 1972/; a biomassza térfogatát és súlyát /Soly
mos 1975/ vizsgálták.

Gyökérfeltárásokat végeztek és megállapították, hogy 
a Ouna-Tisza közi homoktalajokon a feketefenyő fiatalkor
ban erőteljes gyökérfejlódéssel biztosítja létfeltételeit. 
/Faragó 1972/
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Túanatómiai vizsgálatok segítségével próbálták elkü
löníteni az alfajokat. /Vidakovic 1953 nyomán Faragó 1976 
in: Keresztesi és Solymos 1978/

Kemotaxonómiai vizsgálatokkal állapították meg, hogy 
bizonyos izoenzim tekintetében a korzikai és calabriai (kb. 
ssp. laricio) feketefenyő közelebb áll a krímihez (kb. ssp. 
pallasiana) mint a többi alfaj. /Bonnet - Masimbert et. 
Bikay-Bikay 1978/

A feketefenyó sokirányú kutatásának eredményét dol
gozatban /Vidakovic 1974/ és könyvrészietekben is összefog
lalták. /Keresztesi és Solymos 1978/ A magyar erdészet szá
mára nagy jelentősége volt annak, hogy megjelent "Az egyes 
termőhelytipusokon alkalmazható célállományok és azok várha
tó növekedése" /1975/ című irányelveket tartalmazó kiadvány, 
amelyben kidolgozták, hogy az egyes termőhelyeken, a klíma, 
a genetikai talajtípus és a hidrológiai viszonyok függvé
nyében milyen fafajokat legcélszerűbb termeszteni.

A feketefenyó nemesítése területén folytatódott a 
törzsfák szelektálása. Szőnyi László és Trombitás Tamás 
utódvizsgálatokat létesítettek. A legnagyobb egybefüggő 
utódállomány (4,0 ha) a Nyárlőrinc 44a erdőrészletben ta
lálható. Kál község határában 1,9 ha-on feketefenyó plan- 
tázst telepítettek ssp. laricio oltványklónokkal. Sikeres 
keresztezéseket végeztek a P. nigra x P. sylvestris /Vida
kovic 1977; 1983/; a P. nigra x P. densiflora /Vidakovic 
1973/; és más Pinus fajok között. Az oltással történő ve
getatív szaporítás során a Pinus nigra cr. Koekelare ese
tében a saját alanyra való oltás bizonyult a legsikeresebb
nek /Nanson 1972 in: Vidakovic 1974/

Hollandiában, amely a feketefenyó számára határterület, 
a telepítést a kedvezőtlen tapasztalatok miatt a jövőben 
csak az ország déli részeire ajánlották. /Elsland en Goor 
1974/
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Magyarországon és külföldön egyaránt előtérbe került 
az ökoszisztémák víz- és anyagforgalmának vizsgálata. /Járó 
1980; Jones 1984/ Megállapították, hogy a hazai feketefeny
vesek intercepciója átlagosan 36-39 %. /Járó 1980/ A fekete
fenyő éves növekedési ritmusáról először jelent meg tudo
mányos közlemény /Járó és Tátraaljainé 1985/, amely a Liming- 
féle /1957/ szalaggal, a törzs mellmagasságában végzett ke
rületmérések eredményeit összegezte. A március végétől ok
tóber végéig tartó sugárirányú növekedést kettős növekedési 
csúcs jellemzi, amely a mediterrán klímában kialakult és ge
netikailag rögződött ritmust tükrözi. /Moukdad 1990/ Más 
fafaj esetében már korábban is beszámoltak az átmérő sugár
irányú növekedésméréséről./Szőnyi 1962/ Megállapították, 
hogy a feketefenyó hosszirányú növekedése kevésbé függ a 
hőmérséklettől./Baker 1983/ A vezérhajtás hossza viszont 
erős korrelációban van (mediterrán viszonyok között) az elő
ző év június, július és szeptember hónapjainak halmozott 
csapadékértékével,/Guyon 1986/

A gyökésképzódés folyamatában négy szakaszt különítettek 
el a növekedési potenciál alapján. Kimutatták, hogy a legna
gyobb jövő évi növedéket akkor lehet elérni, ha a telepítést 
a hajtásmegnyúlást követő magas gyökérnövekedési potenciál 
állapotában végzik./Riedacker és Arbez 1983/

Feketefenyó alfajok és más Pinus fajok virágzási sa
játosságait vizsgálták, és a hóösszeggel való összefüggé
sét elemezték. /Bolgárné 1983; 1985; 1985/

A nemesítésben a magtermesztő ültetvények jelentősége 
fokozódott. M. Vidakovic /1980/ szerint "A genetika és a 
fák nemesítése szempontjából nagyobb genetikai többletet 
az ültetvényekkel és nem a természetes felújítással érhe
tünk el." Nálunk Mátyás Csaba irányításával kezdték meg az 
Albertirsa 3c erdórészletben több fafajt (feketefenyó, akác, 
stb.) magába foglaló magtermesztő ültetvény létesítését.
"KÁL" fantázianéven bejelentették állami minősítésre a je-
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lenleg már elismert egyetlen magyar feketefenyő fajtát, 
amely az ssp. laricio alfaj válogatott klónjaiból áll.
A Heves 6Cs erdőrészletben 1,4 ha-on második generációs 
magtermesztó ültetvényt telepitettek. Mátyás Csaba kísér
letet tett egy javitott "laricio" klónösszeállitás létre
hozására, "KÁL 2" néven, de 1989-ig ennek formális bejelen
tése még nem történt meg.

A mediterrán országokban a feketefenyó talaiiavitó 
hatását vizsgálták /Gambi 1983/. A természetes felújítás 
lehetőségeiről és a fatömegnövelés érdekében végzett állo- 
mánynevelés tapasztalatairól számoltak be. /Preto 1983; 
Fabbio 1983; Tóth és Turrel 1983/

Összefoglalás

A feketefenyót őshonos elterjedési területén az antik 
időktől ismerték és ültették; jelenleg pedig erdészetileg 
művelik. Az áreán kívüli jelentősebb telepítéseket Nyugat 
és Közép-Európában végezték, de a ssp. lariciot Új-Zélandon 
is meghonosították és hasznosnak tartják /Wilcox és Miller 
1975; Reid és Wilson 1985/. Különböző származásait Észak- 
Amerikában is vizsgálták /Wheeler et.al. 1976/. Magyaror
szágon a kopárfásítás egyik legfontosabb fafaja volt. Je
lentősége bővült, de továbbra is szélsőséges termőhelyekre 
telepítik, ahol feladata elsősorban a talajvédelem és csak 
másodsorban a fatermelés.

A feketefenyó ökológiájának és genetikai jellemzőinek 
megismerését a sokirányú kutatás tette lehetővé. A tudo
mányágak fejlődése egyre differenciáltabb lehetőséget biz
tosított. Ma az erdőt ökoszisztéma-rendszernek tekintjük, 
amely egyensúlyi állapotra törekszik.

A jelenlegi vizsgálatok a rendszer elemeire és a 
rendszer egészének működésére is irányulnak. Az elért ered
mények befolyásolják a további kutatás irányát és gyakorla
ti célokat is szolgálnak. A feketefenyő esetében meghatározó 
az a törekvés, hogy a szélsőséges termőhelyen a lehető 
legnagyobb, jó minőségű faanyagot lehessen előállítani.
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Pina* nigra labsp. salxm annii
Pinus n ig ra  tubsp. laricio

l.kép: A feketefenyó elterjedése (Jalas és Suorainen 1973 szerint in- Lauranson 1989)
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