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Volt egyszer egy fûrészüzem Felnémeten
Hosszú ideig a telepen szinte minden
Az Egri Agrárbank alapította, késõbb a
Az Eger melletti Felnémet (szeretett
munkát – rakodás, rönkmozgatás kisvaMagyar Hitelbank tulajdonába ment át.
szülõfalum) – ma már Eger város résúti vágányokon kézi kocsikkal, fûrészA fûrészcsarnok csodálatosan szép boltsze – életében nagy esemény törporkihordás ládákban, vagonok kirakáíves ácsszerkezetû építményét egy Semsa, a készáru berakása és sok minden
perger nevû ácsmester készítette. Az
tént 1920-ban: felépítettek egy faimás – kézi erõvel végeztek. Ez az állaépületrõl sajnos már csak múlt idõben
pari üzemet, amely hosszú ideig
pot egészen a ’60-as évek végéig tartott
beszélhetünk, elpusztította az emberi femeghatározó volt a község lakosai
Az 1. képen látható készárutér hosszanti
lelõtlenség. Ugyanez a kiváló ácsmester
számára.
és fordítókorongok segítségével keresztépítette a szilvásváradi fûrészcsarnokot,
irányú sínpárokkal volt behálózva, ezede az is már a múlté.
Elõször kézi feldolgozású kádármûhely volt, amelyben ken kézzel mozgatták a pályakocsikat, az úgynevezett lórékat.
A világháború súlyosan érintette az üzemet, hadi célokra
dongát, majd hordót készítettek, innen az elnevezése: Egri
Hordó- és Faárugyár Rt. A tervek szerint német gépeket állítot- minden fellelhetõ faanyagot elszállítottak, két és fél hónapig
tak volna be a hordógyártásra, ez azonban pénzügyek miatt a termelés leállt. Amikor újraindították, a Szovjet Katonai Panem valósult meg, ezért a nevet Egri Erdõ és Faipar Rt. névre rancsnokság vette igénybe két hónapra. Ezután az üzem válváltoztatták 1938-ban, ettõl kezdve ehhez a céghez tartozott a tozatlan formában és névvel, Egri Erdõ és Faipar Rt.-ként mûködött tovább 1948-ig, az államosításáig.
gyöngyösi fûrészüzem is (a késõbbi fagyártmányüzem).
1949-ben a részvénytársasági formát megszüntették, FelnéKora gyermekkoromat Felnémeten töltöttem a negyvenes
években, még akkor is mindenki Hordógyárnak nevezte. A metet beolvasztották az Észak-magyarországi Fûrészek Nemhordógyártó gépek helyett az üzemet három keretfûrésszel, zeti Vállalatba, melynek 2. számú telepeként szerepelt Misingafûrészekkel és körfûrészekkel szerelték fel, ezekkel indí- kolc székhellyel. A nemzeti vállalat szovjet mintára országotották a termelést. Beállítottak egy stabil gõzgépet is, amelyet san létrehozott cégforma, amely alkalmas volt arra, hogy a vea helyben keletkezõ hulladékkal fûtöttek, ezzel oldották meg zetõket leváltsa, és az új hatalom embereit hozza helyzetbe.
az energiaellátást. Ez a gõzgép hajtotta a gatterokat transz- Az Egri Erdõigazgatóság élére ekkor nevezték ki Gonda Zolmisszióval. A hordógyártást átvette egy kádármester, mûhe- tán káderigazgatót, Felnémeten pedig leváltották Dóra Zoltán
kiváló üzemvezetõt, és kinevezték Benedik Lajost. Dóra Zollye még hosszú ideig mûködött az Egri úton.
Az üzem fõ terméke a fûrészáru volt, ebbõl exportáltak is. tán 1938 óta volt üzemvezetõ, ’49-ben Miskolcra helyezték,
Ezen kívül talpfákat készítettek nagy mennyiségben és kü- majd visszahozták Felnémetre készárutér-kezelõnek. Benedik
lönbözõ frízeket, hordódongát. Az alapanyag-ellátást az Egri a gyöngyösi fûrészüzemtõl jött Felnémetre, rendelkezett vezeÉrseki Uradalom erdeibõl biztosították, elsõsorban a Felsõtár- tõi készségekkel, az emberek elfogadták. A nemzeti vállalat
kányi Gondnokság területérõl. Ezek az erdõk szinte teljesen megjelölést a cégek nevébõl rövid idõ után elhagyták.
1951-ben az erdészek indítványozták, hogy a fûrészüzemek
feltártak voltak a több lépcsõben kiépített kisvasúti vonalakkal (Mellér, Esztázkõ, Stimec-Lambot, Vöröskõ, Barátrét–Ol- a Könnyûipari Minisztériumtól kerüljenek át az államerdészetdal-völgy, Berva-völgy), és felépítettek egy kötélpályát az Ol- hez. Káldy József, az erdõközpont osztályvezetõje – a késõbbi
dal-völgyi ág végétõl a Hosszú-völgybe, onnan át Hidegpata- dr. Káldy professzor – levelet intézett az Egri Állami Erdõgazkába. A kisvasút és kötélpálya együttesével kapcsolatot hoz- dasághoz, ebben közölte, hogy a Tervhivatal döntése értelmétak létre az Egri Érsekség, a Szatmári Püspökség (Hosszú- ben 1952. január 1-jén a Felnémeti Fûrészüzem az Erdõgazdavölgy), a Coburgok (Hidegpataka) erdõterületei és a Hordó- sághoz kerül. Ebbõl akkor még nem lett semmi, húsz évet kelgyár között. A Felsõtárkányból jövõ vasút keresztezte a MÁV- lett várni arra, hogy ez az elképzelés megvalósuljon.
Az Északfûrészek (röviden így nevezték) vezetése alatt
síneket, és Felnémeten az út jobb oldalán haladva az Eger határában lévõ „Detail” (Detájnak mondták) nevû telephez ve- (1949–70) lépésenként komoly fejlesztéseket hajtottak végre, elzetett. Ez volt a Fûrészüzem eladótere. A Tárkány-Eger vonal- sõsorban a gépesítés terén. Elõször két gattert lecseréltek, Hoffhoz csatlakoztatták Felnémet Állomás közelében a Fûrészt mann, majd Herkules típusúakat állítottak be, a csarnoki ingafûrészeket korszerûekre cserélték. (A 2. kép bal oldalán már a
(így hívták röviden az üzemet).

1. kép. Készárutér az ’50-es években

2. kép Keretfûrészek, 1955
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3. kép. Pini-Kay keretfûrész, 1967

Hoffmannal dolgoznak.) Az apró választékhoz favázas kiscsarnokot építettek, ott szalagfûrészt, körfûrészeket helyeztek el. Ekkor építették a hatkamrás gõzölõt az elavult régi helyett.
A legégetõbb feladatot az általánosan kézzel végzett nehéz
fizikai munkák gépesítése jelentette. Elõször a gatterokhoz való rönkbeadást oldották meg csõrlõs-drótköteles megoldással,
majd különféle rakodógépeket vásároltak a rönkök és a készáru mozgatásához, a vagonok ki- és berakásához (Panther autódaru, sínen mozgó elektromos daruk). A talpfákhoz már
nem használtak plenkácsot (faragó fejszét), teljesen géppel
gyártották. Transzformátor-állomást építettek, ezzel a gõzgéprõl való hajtást elektromosra váltották, a kiöregedõ gõzép a
korszerû keretfûrészek energiaigényének már nem felelt meg.
Azt a gõzgépet állították le, amely egyedülálló példány volt az
országban, és mint gépészettörténeti emlék, a Közlekedési
Múzeumban állították ki. 1967-ben beállították a Pini-Kay 65
típusú gattert (3. kép), amely már több korszerû elemet tartalmazott (hidraulika, távvezérlés, önjáró beadó kocsi).
A ’60-as évek elején jártam a Fûrészüzemben, akkor még a
rönkmozgatás, a rakodás igen nehéz kézi munkával történt.
Akkor készítettem ezt a felvételt a vagonban érkezõ rönkszállítmány megbontásáról, bevallom, számomra ijesztõ látvány
volt (4. kép).
Ez a probléma hamarosan megoldódott, korszerûsítették az
iparvágányt, 5 tonnás híddarut építettek, és GAZ homlokvillás
targoncákat állítottak munkába. Ezzel lényegében kiiktatták a
kézi munkát a rönktéren. Az Északfûrészek idejébõl még egy
felvételt mutatok be: a Fûrészüzem dolgozói május elsejei felvonuláson vesznek részt (5. kép). A képen középen napszemüvegben Bogár József üzemvezetõ, aki Benedik Lajost váltotta, és
1970-ig töltötte be ezt a posztot. Tõle balra Gönci Tibor fõmû-

4. kép. Rakománybontás, 1963
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vezetõ, szakszervezeti bizalmi, késõbb a központban munkaügyes. Az elsõ sorban természetesen a párt emberei.
1970 a Fûrészüzem életében nagy eseményt hozott, az
Észak-magyarországi Fûrészeket megszüntették, az üzemeket
az erdõgazdaságokhoz csatolták, Felnémetet az újonnan alakult nagy céghez, a Mátrai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdasághoz
kapcsolták, Eger központtal. Kétségtelen, hogy ezzel a Felnémeti Fûrész felfelé ívelõ korszaka kezdõdött. Nagyarányú beruházások kezdõdtek, több lépcsõben az üzem egészére kiterjedõ rekonstrukció valósult meg. Elsõ lépésként a készáruteret
teljesen átalakították, a kisvasúti hálózatot megszüntették, szalagutakat építettek, a rakodást oldalvillás targoncákkal oldották
meg, ezzel teljesen kiküszöbölték a kézi munkákat (6. kép).
Elkezdõdött a csarnok, korszerûsítése, beépítettek egy Esterer SS-56 típusú gattert, amely fagyártmányfára is alkalmas

5. kép. Felvonulnak a fûrészüzemiek, 1969

6. kép. Az átalakított készárutér, 1972

volt. A rönk beadását görgõsorokkal, transzportõrrel oldották
meg. Ezek a beruházások Bátor Albert üzemvezetõ elképzelései alapján valósultak meg, õ Bogár Józsefet váltotta 1970ben. A késõbbi nagyberuházás elvi megtervezése szintén az
õ munkája, akkor már a központban volt osztályvezetõ. A
következõ üzemvezetõ Szajkó Sándor, majd Ivacs Gábor, aki
’76-tól az üzem fennállásáig fõnök volt Felnémeten.
Még a ’70-es évek elején építettek egy vasvázas csarnokot,
ide költöztették azt a fejlesztõ részleget, amely elõzõleg a Mûszaki Erdészet Rákóczi úti telepén mûködött Egerben. Itt készültek Kovács Jenõ vezérigazgató személyes irányításával a
saját fejlesztésû kérgezõ- és aprítógépek. Késõbb a fejlesztõk
átköltöztek a vasúton túl épülõ új telepre, és mint Gépgyártó
Üzem folytatták a munkájukat Pápista József üzemvezetõ fõnökségével.
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7. kép. Az osztályozó vezérlõje

Az új gépek, gépsorok energiaigényét az új trafóállomás szolgálta. Végül, a beruházás részeként brikettálóüzemet építettek,
amelyben présgéppel fûrészporból fabrikettet készítettek. A
nagy értékû beruházás részleteit felsorolni is nehéz, mindenesetre az eredmény: új, a kor igényeinek, színvonalának megfelelõ fûrészüzem jött létre. Ebbõl az idõbõl – az üzem fénykorából – származik a felvétel (9. kép), amely a megújult létesítmény
távlati képét mutatja, mindez azonban sajnos már a múlté.
A ’80-as évekbõl való az a fotó (10. kép), amelyen a fûrészüzemiek egy csoportját láthatjuk a központban tartott tanácskozáson. A második sorban bal szélen Ivacs Gábor üzemvezetõ, mellette Korózs József párttitkár, jobb szélen Pataki Ferencné, vezetõ könyvelõ. Az elsõ sorban dr. Szõke Miklós, a
Gépjavító Üzem vezetõje.
1989-ben volt még egy jelentõs beruházás, az egyik keretfûrész helyett rönkvágó szalagfûrészt (Primultini) helyeztünk el,
ez növelte a nagy átmérõjû értékes rönkök értékkihozatalát.
Emlékezetem szerint a ’80-as évek végén kezdtek jelentkezni
a Fûrészüzem mûködési zavarai, pénzügyi nehézségek léptek

1978–80 között zajlott az Egri Erdõgazdaság addigi életében a legnagyobb beruházás, a Felnémeti Fûrészüzem rekonstrukciója. A 120 milliós beruházás részben állami támogatással, részben saját erõbõl, illetve nem kis
összegû hitelbõl valósult meg, és átfogta
az üzem egész tevékenységét.
A csarnokban egy új Esterer (HDN600) gattert helyeztek üzembe, a két Esterer és az osztrák Pini-Kay géppel dolgoztak 15 éven keresztül. Teljesen újraépítették a csarnok beadó és továbbító rendszerét, új ingafûrészeket telepítettek a régiek
helyére. A rönktéren számítógéppel mûködõ rönkfogadó és osztályozó berendezést állítottak üzembe. Itt mûködött a cég
elsõ számítógépe (7. kép). Késõbb a szárítókamrákat, a csarnoki rönkmérõt és köbözõt is számítógéppel vezérelték. A telepen belüli rönkmozgatást Hiab-daruval ellátott ZIL-ekkel oldották meg (8. kép).
A csarnok kimenõ végéhez automatikus fûrészáruosztályozó csatlakozott. Továbbfeldolgozó csarnokot építettek, sorozatvágóval, gyalugéppel, körfûrészek- 9. kép. A Fûrészüzem fénykora, 1982
kel. Számítógéppel vezérelt szárító tette
lehetõvé, hogy szárított, gyalult faárut gyártsanak a vevõk kí- fel, ez azonban még nem okozott nagy problémát, az üzem mövánságára. Elkészült az egész üzemet átfogó porelszívó-rend- gött állt egy nagy cég, az Erdõgazdaság. Ivacs Gábor üzemvezeszer, megszûntetve ezzel a ládás fûrészporszállítás nehéz kézi tõ és munkatársai azonban úgy látták, hogy az üzem önálló válmunkáját. Felépítettek egy kétszintes szociális épületet (öltözõ, lalatként jobban teljesítene és képes lenne megállni a saját lábán,
fürdõ, irodák, ebédlõ). Végül felújították a kazánházat, a gõzö- ha nem függne a nagy cégtõl. Elindult a leválás folyamata, amilõt és az élezõ mûhelyt, és végre megoldották a csarnok fûtését. vel egyetértett az Erdõgazdaság vezetése és a minisztérium is.

8. kép. Darus ZIL

10. kép. A fûrészüzemiek egy csoportja
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11. kép. A haldokló Fûrészüzem, 2012

1992-ben Felnémeti Fûrészipari Kft. néven létrejött az új
önálló cég, de a mélyrepülés folytatódott, hamarosan fizetési
nehézségekkel küzdöttek. A vállalat felszámoló kezébe került, megkezdõdött a cég kiárusítása. Az új tulajdonos még
egy ideig egyes részeket mûködtetett, és közben megkezdte
a részenkénti eladást. Tulajdonosváltások is voltak, de a helyzet egyre romlott. Végül minden tevékenység leállt, és elindult a teljes lebontás. Az utolsó fotók a gyár végnapjait örökítették meg (11. kép, Kovács István fotója)
Mélységes fájdalommal nézem a Felnémeti Fûrészüzem
agóniáját bemutató képeket. Amikor e sorokat írom, már csak
az iroda-szociális épület áll, a többit elbontották, kõ kövön
nem maradt.
Nekem személyes kötõdésem volt és marad a Fûrészüzemhez, az egykori nagynevû Hordógyárhoz. Felnémeten születtem, a Hordógyár közelében a sáncon álló erdõgondnoki lakásban laktunk (azóta már lebontották), gyermekkoromban gyakran játszottunk a fûrészüzemi szolgálati lakások körül az ott lakó gyerekekkel. Sokszor a máglyák közé is bemerészkedtünk,
bújócskát játszottunk.
A 1970 utáni beruházásoknak már részese voltam, mûszaki
osztályvezetõként munkatársaimmal, valamint a felnémeti kollégákkal és az építésvezetõség embereivel egy csapatban, egy
hajóban ültünk, irányítottuk, szerveztük a beruházások ezernyi
szakágát. Akkor még nem gondoltuk, hogy munkánk eredménye egyszer semmivé lesz. Azzal viszont tisztában vagyok,
hogy ezt az üzemet korábbi formájában feltámasztani már nem
lehet. Volt egyszer egy fûrészüzem, de ez ma már történelem.
Végül azokra emlékezem, akik e szomorú történet
összeállításánál segítségemre voltak. Elsõsorban Bogár Jó254
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zsefre gondolok, aki tíz éven át volt üzemvezetõ Felnémeten, nyugdíjas korában összegyûjtötte a Fûrészüzem még
fellelhetõ adatait, történéseit. Nagy tudását, tapasztalatait, a
német nyelvben való jártasságát idõs korában is hasznosította a cég. Tõle kaptam a legtöbb segítséget. A fûrészüzemrõl szóló értékes dokumentumot halála után felesége
átadta nekem.
Segítségemre volt Pataki Ferencné, az üzem egykori vezetõkönyvelõje, apja a gyár indulásától kezdve gatteros volt,
férje pedig fõmûvezetõként szolgált. Értékes feljegyzéseket
készített, amelyekbõl sokat megtudhattam.
Egy ma is élõ szemtanú, Stregova István, 35 éven keresztül dolgozott az üzemben, a TMK munkákat irányította, ott
volt minden új gép beállításánál, végig tevékeny részese volt
a gépi beruházásoknak. Tõle is sokat merítettem.
Vácon él egy magyartanár, kiváló nyelvész Dóra Zoltán,
akinek apja szintén Dóra Zoltán, tíz éven át, 1948-ig üzemvezetõ volt Felnémeten. Az ifjú Dóra gyermekkorát Felnémeten töltötte, az üzem felsõ végében lévõ szolgálati lakásban laktak, játszótársak voltunk. Nyaranta az üzemben dolgozott, szinte minden munkában – a fûrészáru-kihordástól a
vagonrakásig – részt vett, érettségi után „felnõtthöz illõ munkákat végzett” egy éven keresztül, így közelrõl ismerte gyár
belsõ életét. Egyik írásában megrendítõ szép szavakkal ír
gyermekkoráról és a gyászos végnapokról. Õ is gazdagította
ismereteimet.
Valószínû, hogy még élnek jó néhányan, akikben ez a történet fájó emlékeket ébreszt…
Wágner Tibor
okl. erdõmérnök

