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RÉGI ERDEI MESTERSÉGEK 
A PILISBEN 

DOBAY PÁL 

Nem célja e rövid kis ipartörténeti írásnak a pilisi fahasználat 
fejlődéstörténetének — akár csak vázlatos — bemutatása. Ugyan
csak bajos volna néhány sorban a csobánkai Mackó-barlangban 
vagy a pilisszántói kőfülkében meghúzódó és a vadnak vermet 
ásó ősember „vadászatát" összevetni a repülőgépes-képmagnós 
vadszámlálással, vagy ' Köveskúti György 692/1981. törzskönyvi 
számú új Vadgazdálkodási üzemtervével. Csupán e két legősibb 
pilisi mesterséggel közel egyidős, szintén emberemlékezet óta gya
korolt egyéb erdei foglalkozásokról szeretnék egy-két szót ejteni 
az alábbiakban. 

A pilisi erdők két legidősebb főterméke kétségtelenül a fa és a vad. Hosszá 
volt az út, amíg honfoglaló őseink és az őket ugyanitt megelőző, hajdan volt 
népek egyszerű fogyűjtögetésétől, alkalomszerű fahasználatától eljutott az 
itt élő ember a Visegrád—lepencei fafeldolgozó erdészetig. A sor legelején — 
valahol a ködbeveszett régmúltban — egy nyaláb tűzre való száraz rőzse áll. 
Aki összegyűjtötte és karjában vagy hátán éppen primitív, sziklához támasztott 
kunyhója vagy mindig homályos barlanglakása felé cipeli: igencsak nagyot 
nézne ma a 14 m 3 hosszúiéval megrakott MAZ—509 tehergépkocsi láttán, 
vagy halálra rémülne a Stihl—050 motorfűrész hangjától. 

A szedelékkő-gyűjtés 

Kétségtelenül a legrégibb pilisi mellékhasználat. A lassan szaporodó embe
riség — mintha igazolná az évezredek múlva fellépő Malthust — nem talált 
már elég barlangot vagy legalább az esőtől védelmet nyújtó sziklapárkányt. 
Kénytelen volt mesterséges barlangot készíteni magának összegyűjtött és egy
másra rakott kövekből. Bizonyára hosszú idő telt el, amíg rájött e kövek sár
ral történő összeragasztására. Ezáltal melegebb, huzatmentesebb, tehát lakájo-
sabb, sőt csinosabb lett egyszerű kőkalyibája. A házépítés további fejlődése 
már az építészeti ipartörténet tárgykörébe tartozik. 

Szegényebb házépítő emberek — megtartva a bányászott kő magasabb 
árát — mind a mai napig folytatják alkalomszerűen ezt az ősi mesterséget. A z 
erdőn járó ember hol itt, hol ott bukkan szabályosan rakott, kiköbözésre váró 
majd elszállítható szedelékkő-rakatokra. A szedelékkő biztosan fagyálló, hi
szen évezredek sem tudták elmállasztani és talajjá változtatni. Ezért házalap
nak és lábazatnak, kőkerítésnek kiválóan alkalmas. A lapos szedelékkő (pl. 
Pilisszentkereszt-Sztaralénia és Vörös dagonya környékén) hétvégi házak kert
jében, sőt nagyobb parkokban is ún. tipegőként egyre gyakoribb. 



A z erdei mészégetés 

Szintén több évezredes pilisi ipar. A tüzet eleinte félve tisztelő, majd lassan 
szolgálatába állító és szemlélődő, összefüggéseket kereső ősember — jóval az 
alchimisták előtt — felfigyelt a tűz és a köréje rakott mészkő kapcsolatára. 
A mészkő (kalciumkarbonát — CaCO ; i ) — tudjuk, ám az ősember „csak" ta
pasztalta — hő hatására kalciumoxidra és széndioxidra bomlik. A kalciumoxid 
(égetett mész) vízzel érintkezve sárszerűen kenhető fehér anyaggá: kalcium
hidroxiddá válik. Ha az ősi házépítő kalciumhidroxiddal (oltott mésszel) ra
gasztotta össze sár helyett a kőkalyiba-építés céljából összegyűjtött köveket: 
ez a levegőben mindig jelenlevő széndioxid hatására visszaalakult kalcium
karbonáttá (mészkővé) és rendkívül erős, időálló kötőanyagot eredményezett. 

A megfigyelés és a gyakorlat itt is évezredekkel megelőzte a tudományt. 
A piliscsabai, -csévi, -szántói, -szentkereszti és -szentléleki mészégető iparos 
ma sem ismeri — akárcsak ősember elődje — mestersége kémiai vonatkozása
it, de ma is ugyanazzal a módszerrel, ugyanolyan formájú kemencével és szer
számmal dolgozik. Legfeljebb a mészkő és tűzifa oda- és a kiégetett mész elszál" 
lítása történik traktorral vagy tehergépkocsival, bár a fogat — az „országos 
jármű" — még itt és most is gyakori. A pilisi mészégetést nem lehet könyv
ből megtanulni. Évezredek óta apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre szálló 
tudomány. Tudomány a szó szoros értelmében. A kemence építését, boltozat
szerű ^berakását", a 72 órás — változó hőfokú — hevítést, a balesetmentes 
„kiszedést" soha és sehol nem tanították intézményesen. Ma is nehéz, egész 
embert kívánó — ép ezért igen jól jövedelmező — jellegzetes pilisi erdei fog
lalkozás. 

A jelenleg is működő mészkemencéken kívül a Pilis mészkő alapkőzetű ré
szén szinte mindenütt megtaláljuk a régi mészégetés kétségtelen nyomait 
(Klastrompuszta környéke, Pilistető1, Postarét). A szurdoki játszótér melletti 
felhagyott kőbánya-udvar tőszomszédságában Bene Kálmán erdőmérnök kon
zervált — állandó bemutatás céljából — egy 10 éve még működő mészkemen
cét az 1970-es évek elején (1. ábra). 

1. ábra. A szurdoki bemutató mészkemence 



A szénégetés 

Időrendben a harmadik legrégibb pilisi mellékhasználat. Lassú kibontakozása 
a korai vaskorszakra nyúlik vissza. Bár a Pilisben ma már sehol sem fordul 
elő vasérc, az itt lépten-nyomon előbukkanó régi fegyverek és szerszámok fé
nyesen bizonyítják a hajdani kovácsmesterség és vasművesség' magas színvo
nalát. A vasat már régen ismerő hongfoglaló őseink — és az általuk itt talált 
avarok — a pomázi Holdvilágárokban valószínűleg mágnesvasércet (magneti-
tet) termeltek ki, amit a közeli falvakban — Alsó- és Felsőkovácsiban, ma 
Kis- és Nagykovácsi pusztán — dolgoztak fel. A főleg ferrikarbonát tartalmú 
mágnesvasérc szenített fa hőhatására ferrioxiddá alakul. A ferrioxid 
ugyancsak hőre és a szenített fa szénje közbejöttével — színvassá változik. 

A pilisi szénégetés párhuzamosan követte a korai iparosodást. Tetőfokát a 
X V I I I — X I X . században érte el. Még a jelen század első két évtizedéből is tu
dunk erdei szénégetésről. A hajdani boksák maradványai — főleg a Pilistetőn 
és a Pilishegy lábainál — még megtalálhatók. A z 1960-as évek legvégén nyu
gatnémet érdeklődésre — házi grillsütők fűtése céljából — ismét szóba jött 
ez a régi pilisi mesterség, de tényleges újjáélesztésére már nem került sor. 

A kőbányászat 

Pilisi elterjedése a magas szinten építkező rómaiak nevéhez fűződik. Rene
szánszát azonban az Árpádkor, de különösen az Anjouk nagyarányú építke
zései idézték elő. A nagy fáradságot és időt igénylő kezdetleges szedelékkő-
gyűjtés nem tudta már kielégíteni a lassan-lassan mégis csak letelepedő, vára
kat és házakat, templomokat és kolostorokat építő őseink anyagigényét. Szük
ségessé vált — mai szóval élve — „a termelés koncentrálása" a kőbányák nyi
tása és művelése, ill. újraművelése révén. A Pilis számos — talán a legtöbb — 
kőbánya-nyitása a római, sőt az ezt is megelőző időkre nyúlik vissza. 

kalapácsütés 
támadópontja 

2. ábra. „Bundzsettás" kőfejtés 



A Pilisben három féle követ ismerünk. Ezek mindegyikét mind a mai na
pig bányásszák is: 

— a mészkövet és dolomitot a hegység délnyugati részén, 
—: az andezitet (a bazalt kiömlési kőzetét) a Duna felé eső szélen, 
— a hárshegyi homokkövet főleg Pilisborosjenő—Kövesbércen. 

A robbantásos bányaművelés a legutóbbi évtizedek technikai vívmánya. A z ezt 
megelőző évszázadok, sőt évezredek pilisi kőbányászai a következő két mód
szert ismerték és alkalmazták: 

- — A visegrádi Fellegvárban ma is jól látható az a néhány, közel vízszintes 
irányú, kézzel kivésett U-keresztmetszetű vájat, amelybe pontosan be
leillő száraz keményfa-gerendát helyeztek; ezt vízzel meglocsolva: fel
használták a fa közismert dagadó, tulajodnságát. amely a szilárd követ is 
képes megrepeszteni. ( A Fellegvár építése során így elkerülhető volt a 
fáradságos hegyre^fuvarozás; ehelyett i ly módon helyben nyert anyag
gal dolgoztak az építők). 

— A másik, ún. „bundzsettás" módszert Szimeth Tihamér visszaemlékezésé
ből ismerjük. Ennek első lépéseként kézierővel és talicskával el kellett 
távolítani az anyakőzetet csak sekélyen takaró erubáz, ill. rendzina ta
lajt. Ezt követte az ily módon letisztított anyakőzet felszínén mindig 
megtalálható hajszálrepedések felkutatása. E 2—4 méter hosszú repedések 
mentén kb. 50 cm-enként V-alakú, 8—10 cm széles és ugyanilyen mély 
vajatokat véstek. E vájatokba — acéllemez-csíkokkal történő „kibélelés" 
után — nagy nyílás-szögű keményfaékeket — bundzsettákat — vertek 
8—10 kg súlyú nagykalapáccsal a 2. ábra szerint. A z ékek folyamatos 
verése előidézte a kisebb-nagyobb térfogatú kőtömb többé-kevésbé füg
gőleges síkú leválását. A további aprítás hasonlóképpen történt. 

A korszerű robbantásos eljárás lényegileg ugyanezt az elvet követi, csak ké
zi vésés helyett légkompresszoros lyukfúrást végez és nagykalapács helyett 
„Paxi t" nevű roabbantószert használ. A bibliai eredetű, több mint 2000 éves 
közmondás ide is érvényes tehát: „Nihil nóvum sub sole" — Nincs új a nap 
alatt (Préd. 1,9). Az ékeket verő nagykalapácsot Buda környékén „marci"-nak 
hívták, Esztergom táján „samu" volt a neve. A Pilisborosjenő'—Ezüstbegyi 
kőbányában az 1950-es évek elején még ezt a módszert alkalmazták. 

A tógazdaság 

Jellegzetesen középkorvégi pilisi mesterség. Elsősorban az itt élő cisztercita 
és pálos rendi szerzetesek művelték. Minden gyakorlatias foglalkozás létrejöt
tében a megélhetés és a gazdaságosság az egyedüli hajtóerő. Ez a —• Marx ál
tal tudományosan is megfogalmazott — megállapítás természetesen érvényes 
a régi szerzetesi haltenyésztésre is. A közismerten sokat böjtölő' (épp ezért ál
talában igen jó egészséggel magas kort megérő) szerzetesek csak ritkán fo
gyaszthattak melegvérű állattól származó élelmiszert (hús, tojás, tej és tejter
mékek), de a hidegvérű állatok (és a fekete lábú szárnyasok) húsának élvezetét 
már kevésbé korlátozta számukra a regula. Ez a körülmény magyarázza a 
csaknem minden középkorvégi pilisi kolostor közvetlen közelében megtalál
ható halastavat. A kolostor vízellátását is biztosító forrás vizét alkalmas mé
lyedésben völgyzáró gáttal duzzasztották tóvá a szerzetesek, a közel állandó 
vízszintet zsilippel — esetleg zsiliprendszerrel — biztosítva. 

Kitűnő példa erre a Kesztölc—Klastrompusztai —• jelenleg is működő — 
halastó, vagy az Esztergom—Búbánatvölgyi Kerektó (ennek kotrása, átépí
tése és ismét halastóvá változtatása mintegy 10 éve történt). Eszergom—Barát-



kúton, a pilisszentléleki pálos romok alatt vagy a pilisszentkereszti Klastrom
ban ma is megcsodálhatjuk a tógazdaságot létrehozó és fenntartó — tehát a 
szintezés gyakorlatában is járatos — egykori barátok kezemunkáját. E hajda
ni halastavak „üzemeltetéséről" sajnos nemigen tájékoztatnak a — gazdálkodá
si vonatkozásokban egyébként is szűkszavú — fennmaradt kolostori írások. 
Akkor még nem volt szokás a gyakorlatból azonnal tudományt is csinálni. 
Mindenesetre bizonyosra vehetjük legalább a különféle keszegek rendszeres 
és tömeges tenyésztését, ennélfogva természetrajzuk alapos ismeretét is. 

A z üveggyártás 

A legrövidebb időtartamú, de kétségtelenül a legérdekesebb ipartörténetű 
pilisi foglalkozás. Gyökerei a Pilisszentlélek falu feletti legelőn ma is látható 
pálos kolostor romjaiig nyúlnak vissza. 

A szentléleki völgy hasznosítására 1703-ban, Bakay prior üvegkészítő mes
tert telepített ide, aki az erdő fáját kemence fűtésére felhasználva jövedelme
zővé tette a szóban levő területet. A z üveggyártás alapanyaga, a kvarc a kö
zeli Csipkevölgyben és a Lencsehegy lábánál ma is megtalálható, ám kiterme
lése már nem gazdaságos. András mester —• akit mestersége után Hutás And
rásnak nevez a fennmaradt szerződés — évi 110 rajnai forint bérleti díj befize
tésére és 5 rajnai forint értékű üvegáru szolgáltatásra kötelezte magát. (1 akó 
= kb. 50 liter bor ára 4—6 forint; 4 ökör 90 forint; 4 ló 84 forint volt abban 
az időben). 

Hutás András mesternek feltehetően a szerződés megkötése előtt is már e 
helyen kellett tartózkodnia, hiszen előzetesen meg kellett ismerkednie a terep
pel, fel kellett tárnia a kvarcbányát, alkalmas hely után kellet néznie a lete
lepedés céljából fel kellett építenie a kemencét: a hutát. Innen a település 
régi neve, amely ma is él a nép ajkán: Hutásszentlélek vagy egyszerűen csak 
Huta. 

Szinte megelevenedik a kép előttünk: az erdős hegyek között, a völgyi 
tisztáson, a patak közelében, a mai kocsma és vegyesbolt helyén áll a huta. 
Mellette néhány kőből és fából összerótt kunyhó: a mai község „jogelődje". 
Arrébb kis kert, szántóföld, rét és legelő. A mindennapi kenyér megszerzésének 
munkáján túl a kis telep lakóinak fő gondja az üvegkészítés. Összegyűjtik a 
széldöntötte, vagy tövön száradt fát. Fejtik a kvarcot és szállítják a kemencé
hez. A z elégetett bükkfa hamujából hamuzsírt készítenek. Amikor minden 
együtt van: kezdődik az olvasztás és a fúvás. A környékbeli vásárok idején 
pedig felkerekedik a mester és egy-két bizalmas embere, hogy pénzre váltsa 
a huta termékeit. 

Lassanként újabb és újabb telepesek kerültek András mester és utódai 
mellé. Három évtizednyi fennállás után megszűnt az: üveghuta, de akkorra 
már megszületett a ma is élő község. A z 1740. évi szerződésben már 16 csa
ládfő vállalja el Horváth György pesti priorral szemben az úrbéri szolgái
tatásokat. A szerződést kötő családok legtöbbjének neve mind a mai napig él 
utódaikban (Bodacz, Minczér, Pirtyák). 

A dolomitpor-forgalmazás 

Időrendileg a legfiatalabb pilisi „mellékhaszonvétel". A fém-, majd zomán
cozott edények és használati tárgyak általánossá, válásával szükséges lett 
ezek tisztítása és fényesítése is. Pilisvörösvár élelmes németajkú lakói fedez-



ték fel az e célra igen alkalmas dolomitport: a „fíetpsand"-ot. A pilisvörösvári 
dolomitsziklák tövében összegyűjthető finom málladékot, átszitálás után, fo
gattal 50—60 km távolságra is elszállították és értékesítették. Édesanyám — 
pedig nem szorosan a Pilisben éltünk — akárhányszor vett „a vörösvári sváb
tól Reipsandot". 

Á dolomitpor nemcsak mechanikailag tisztít, hanem vízzel keverve kis mér
tékben kalcium-magnéziumhidrokarbonáttá, ill. -hidroxiddá, tehát lúggá ala
kul. A lúg — zsíroldó hatásánál fogva — szintén tisztító hatású 

Ma már eltűnt a pilisi-piliskörnyéki falvak utcáiról és a Fővárosból a bor
ízű hangon Reipsand!-ot kiáltó „vörösvári sváb". Helyette — ismét „Nincs 
új a nap alatt" — ugyanaz a dolomitpor Superdol vagy Extradol néven kap
ható (ha éppen nem hiánycikk) az ABC-áruházakban és Háztartási Boltban, 
tetszetős PVC-zacskóba töltve. Gyártja és forgalomba hozza az Országos Érc
es Ásványbányák Pilísvörösvári Üzeme. 

Keressük a legjobbat... 

azaz optimalizálunk, olvashattuk A z Erdő márciusi számában. Dr. Bán István 
írását elolvasva (Véghasználat matematikai optimalizálása) a végén látjuk 
csak, hogy az egyes faállományok véghasználatának a legkedvezőbb időpontját 
kell megkeresnünk. E nem kis feladat megoldása érdekében több vizsgálat el
végzéséről értesültünk. A negyedik bekezdésben tizenkét állományszerkezeti 
és termőhelyi tényezőnek, valamint az elsődleges célnak (?) a hatását vizsgálja 
a szerző, a faállományok hektáronkénti fatérfogatára. Biztosan csak véletlenül 
történt, de a vizsgált tényezők között nem szerepel az állományok-kora. Sze
retnénk azért megnyugtatásul hírt kapni róla, hogy az összefüggés-vizsgálatok 
kul. A lúg — zsíroldó hatásánál fogva — .szintén tisztító hatású. 

Hat bekezdéssel odébb már szerepel a kor is a vizsgálatban, és itt olvashat
juk : „ . . . számításokat végeztünk a legnagyobb fatömeget adó kor meghatáro
zására". Érdeklődnénk az eredmények után; hány száz év jött ki a számítások 
során? Vagy talán a legnagyobb fatermést adó vágásfordulót kereste a szerző, 
netán a legnagyobb értéket, vagy legnagyobb nyereséget adó vágásfordulót? 
az ERTI nevelési modelljei inkább ezekhez állnak közelebb! 

Még egy tényező nem szerepel az összehasonlításban: Milyen kezelésben 
részesültek az összehasonlított állományok? Könnyű belátni, hogy egy faállo
mány térfogata sokkal inkább függ az elvégzett (vagy el nem végzett) nevelő
vágásoktól, az utolsó gyérítés óta eltelt időtől, mint például a talaj kémhatását 
jelző pH-értéktől, „ . . . a talajszemcsék nagyság szerinti százalékos megoszlá
sától, az elsődleges céltól . . . " stb. Biztosra veszem, hogy a vizsgálatok végzője 
ezt is figyelembe vette; jó lenne, ha e felől is megnyugtatást kapnánk. A 
módszer is nagyon érdekes lehet: hogyan sikerült több mint huszonegyezer 
olyan erdőrészietet találni, amelyek az életük folyamán azonos kezelésben ré
szesültek? 

A fenti kérdések ismerete és a kétségek eloszlatása minden bizonnyal nö
velni fogja a szakemberek körében a számítások eredményének hitelét. 

Reményfy László 


