
Meggy fa-Dotüzem. 
Általánosan elfogadott és a gyakorlatban beigazolódott gaz

dálkodási elv az, hogy minden olyan gazdasági ágazatot művelni 
lehet, amely a befektetett tőke kamatait, — valószerű körülmé
nyek között, — tartamosán meghozza. 

Ezt az elvet a mai nehéz, sokszor majdnem Ínséges gazda
sági viszonyok mellett, mint az élniakarás, az el nem csüggedő 
törekvés és kitartás élő bizonyítékát a gyakorlatban is keresztül 
kell vinni, ha arra mód és alkalom kínálkozik. 

Ilyen jövedelmethozó, íigyelmetérdemlő ágazat az erdőgaz
dálkodással rokon botfaüzem. A botfaüzemet többféle fafajhói, 
szelid gesztenyéből, kőrisből, tölgyből stb. létesíthetjük. 

Az esztergomi botfaüzemhez a sajmeggyet vagy török
meggyet (Prunus mahaleb) használják. A meggyfatelep létesíté
sét és gondozását részletesen tárgyalja Roth Gyula egyet, tanár 
legújabban megjelent „Erdőműveléstan" c. munkája is és azért 
ezekkel a részletekkel nem foglalkozom, hanem inkább a kitermelt 
anyag feldolgozásának menetét ismertetem. 

A kitermelt sarjakról a koronát levágjuk, az esetleges haj
tásokat lemetszük. A letisztított anyag először a szárítóba kerül. 
A szárító teljesen zárt helyiség, amelyen csőhálózaton a tüzelő
kamrából melegített levegő cirkulál. A kamaráiban 50—60 Celsius 
fokra emelkedik a hőmérséklet, amit a behelyezett hőmérővel 
módunkban van állandóan ellenőrizni. A kitermelt anyag 2—3 
hétig marad a szárítóban, azután fedett színekben helyezik el 
mindaddig, amíg feldolgozásra kerül. 

A kitermelt anyag különféle méretű, vastagság szerint leg
jobb méretű a 4—5 cm-es, a közepes anyag 2—4 cm-es, a gyengébb 
anyag pedig még ennél is vékonyabb. Mint minden téren, úgy itt 
is a különféle vastagságú áru iránti keresletet a pillanatnyi ízlés 
dönti el, néha éppen a legvékonyabb sarjakat keresik, ha a mo
mentán kereslet erre veti magát; máskor meg ellenkezőleg csak 
a vastagabb áru keresett s így értékes. Miután előre sohasem 
lehet tudni, melyik választék lesz a piac kedvence, minden kiter
melt anyagot el kell tenni, mert a kitermelés időpontjában nem 
is sejthetjük sokszor, mikor és milyen mértékben lesz arra szük
ség. A pillanatnyi szeszélyt, bár gátolja a normális üzletmenetet, 
mégis figyelembe kell venni, mert általa az üzem sokszor nem 
remélt fellendülést érhet el. 

A szárítóban kezelt botanyagot, ha fel akarjuk dolgozni, 
elsősorban is puhítani kell. A sarjhajtások kívülről melegített 
kemencébe kerülnek. A meggyfa ilyen kezelés mellett nagymér
tékben hajlékony és egyúttal szívós is lesz, íigy, hogy ha a kémen--



céből kivesszük, még a leggörbébb anyagot is teljesen egyenesre 
lehet kikészíteni. 

A meggyfaanyagot a kemencéből egyenként szedik ki, 
könnyebb kezelés végett egy vízzel telt betonmedencébe mártják, 
majd „megadjusztálják". A kiegyenesítés egykarú emeltyű segé
lyével történik, amellyel a meggyfabotot addig nyomják, amíg az 
nagyjából el nem éri az egyenes alakot. Az egész finom kiegyene
sítés a bot vastagságának megfelelő üreggel biró igazítófával tör
ténik. Az állandóan ily munkát végző emberek oly gyakorlatra 
tesznek szert, hogy naponta 160—180 darabot is el tudnak készí
teni, sőt ha a nyersanyag egyenes növésű, még többet is. Miután 
minden egyes botanyagnak való meggyfát egyesítenek, a görbü
let — mivel azt teljesen el lehet tüntetni —• hibának nem számít. 

A második kezelésen átment anyag a lúgozó medencébe 
kerül. Betonvályukba mártják a meggyfát, amelyben lúgkőoldat 
van. A lúg erőssége nem sokat számít, legfeljebb ezzel a keze
lési időtartam változik. A botanyagot, 15—20 darabot, lánccal 
egybekötve, körülbelül óráig a lúgban hagyják. A lúggal kezelt 
anyagot vízzel telt tartáiiyokban lemossák és mindenegyes botot 
külön-külön még egy rongy segítségével teljesen le is tisztítanak. 

Azután napra teszik ki, amikor megkapja azt a szép sötét 
üvegfényű színét, amiért a meggyfát a legtöbb ember keresi. 
Érdekes összehasonlítást lehet tenni a színt illetőleg, ha lúgkeze
lés nélküli anyagot helyezünk a lúggal kezelt meggyfa mellé;'A 
lúgkezelcs állítólag a meggyfa kellemes, kumarin tartalmú illatá
nak egyáltalában nem árt, azt eredeti erősségében megtartja. De 
ha esetleg árt is, az se baj, mert az elvesztett illatot könnyű mes
terségesen pótolni. 

A marólúgban való áztatás után a botanyag üstökbe kerül, 
ahol mintegy % óráig főzik. Az üstbe a bot vastagabbik vége 
kerül, mert csak az lesz hajlítva. Mivel a hajlító készülékben a 
kellő mértékig meg nem főtt anyag elég gyakran eltörik, a botot 
a hajlítást megelőzőleg kipróbálják. A gyakorlat ebben is a leg
jobb útbaigazító. 

H a a bot felső része kellő puhaságot ért- el, behelyezzük a 
hajlító készülékbe. Ezen egy fémlemez foglal helyet, ami nem 
engedi meg, hogy a meghajlított botfogantyú külső oldalán levő 
farostok megnyúljanak, de mivel a belső és külső rész hosszúság
ban különbözik, ez úgy jön létre, hogy a belső rostszálak össze
nyomódnak. Az így kezelt bot egyrészt nem törik el, másrészt az 
egyszer felvett hajlított alakját többé nem veszti el, még akkor 
se, ha mérsékelten nedvesítik. 

A hajlítókészülékben meghajlított botfejet helyzetében 
vékony drót segélyével rögzítik s nehogy a drót,a meggy szép 
kérgét megsértse, két oldalt a drót alá kéregpapírost helyeznek. 



Ilyen rögzített formában hűl ki a bot, amelyet a szükséges 
bosszúságra levágnak, alsó végén hüvellyel vagy szeggel látják 
el, a markolat végét pedig simára leesztergályozzák és fényesítik. 

; A meggyfa kellemes knmarin illatáért nemcsak, mint bot
anyag keresett, hanem kedvelt, mint szivar- és szivarkaszopóka 
és pipaszár. Amennyiben a lúgban kezelt és letisztított meggyfát 
ilyen célra használjuk fel, az újbóli főzés és hajlítás elmarad, 
helyette az anyagot kiszabják. 

A kiszabás nagyjából megfelel-az erdei feldolgozást meg
előző hosszalásnak. Mivel a botüzem hozzánk Ausztriából került 
át, a kikerülő választók hosszúságának mértéke a hüvely. A szo-
pókák legkeresettebb anyaga a. 3 hüvelyes, vastagságban a 10, 15, 
18. 20 mm-esek. 

A kiszabott darabokat a válásztékoló asztalon először hosz-
szúság, azután vastagság szerint osztályozzák. Az egynemű mé
retű anyag a raktárban a megfelelő rekesztékbe kerül. 

A Felvagdalt darabok további feldolgozása teljesen gépekkel 
történik. Először lyukfúróval a szükséges lyukat fúrják ki, 
ügyelve mindig arra, hogy annak a tengelye, a bélen menjen ke
resztül. Azután következik a kiformálás, majd a hántatlan áru
nál a kéregrészt — külön erre a célra készített — lakkal kezelik. 

Esztergomban a meggyfa telepítésével és feldolgozásával a 
szentgyörgymezei (Esztergomnak egyik városrésze) Oltúsy csa
lád foglalkozik. A. telepítéshez szükséges tudást és gyakorlati 
fogásokat az Oltósy-család Ausztriából hozta, ahol a meggyfa 
termesztését igen nagy telepeken űzik. Baden környékén levő 
meggyfatelepek kiterjedése a 100 kat. holdat is meghaladja. 

Az Oltósy-cég eleinte csak nyers meggyfapálcákat készített, 
ezt exportálták s a teljes kidolgozást Ausztriában végezték. A 
vállalat természetesen arra törekedett, hogy a meggyfakészítmé-
nyek teljesen kikészített alakban kerüljenek a forgalomba. Ez az 
igyekezet 1893. évben vált valóra, amikor a család a bot- és szi
varszipka gyárat alapította, amelyhez mintegy 23 kat. hold sarj
erdő is tartozott. A botüzemen kívül esernyő- és napernyőnyele
ket és készítettek. 

Az esztergomi meggyfaipar a béke éveiben igen jó névnek 
örvendett. Bombaytól Varsóig és San Franeiskótól a cári udva
rig mindenütt ismertek voltak bizományi raktárai és képviseletei 
útján az esztergomi, meggyfabot ipar készítményei. 

A trianoni határok közé szorult Magyarország gazdasági 
válsága és mostohasága erre a vállalatra is reá nehezedett. A 
gyártelep ezidőszerinti vezetője, Öltöny Oszkár és Altspach Lajos, 
minden erőfeszítést megtesz, hogy az üzemet fenntartsa. Rende
lése, forgalma lenne a cégnek éppen elég, de tőke hiányában — ez 



szinle akasztófa humorként hat — a megrendeléseket kénytelen 
visszautasítani. 

A súlyos gazdasági gondok dacára bizalom és remény tölt 
el, amikor látom, hogy a szomorú jelenben a jobb jövőért milyen 
szívós akarattal tud küzdeni a magyar kitartás. 

Ágfalvi Imre. 

Weichselstock-Fabrikbetrieb. Von / . Ágfalvi. 

In Esztergom besteht sich Jahrzehnten, als Figentum der 
Familie Oltóssy, die einzige Weichselstockfabrik Ungarns, die vor 
dem Krieg in hoher Blüte stand und weitverzweigte auslándisebe 
Verbindungen besass. 

Verf. schildert eingehend den Herstellungsvorgang der 
W ei chselstockerzeugni sse. 

# 

Établissement pour la fabrication de cannes de merisier. 
P a r / . Agfalvy. 

Deseription du seul établissement hongrois, appartenant á 
la familie Oltóssy d'Esztergom, oú l'on fabrique des cannes en 
bois de merisier. 

* 
Cherrywood walking-stick factory. By / . Agfalvy. 

The author describes the only factory of this kind in 
Hungary belenging to the Oltóssy faniily in Esztergom. 




