
MISKOLC ÉS KÖRNYÉKEMISKOLC ÉS KÖRNYÉKE
indig is lüktetõ, dinamikus életet élõ, gazdaság- és technikatörténetileg Mmeghatározó vidéke volt ez a tája hazánknak. Itt nagyobb a tempó, gyorsabban 

kapcsolnak át az útkeresztezõdésben a közlekedési lámpák, „kontrasztosabbak” az 
emberi, társadalmi viszonylatok, mint az ország legtöbb településén. Ahogy a környék 
földrajzi fekvése maga is átmeneti, félút két szélsõség, a síkság és a hegység között, 
ugyanúgy – és talán éppen ezért is – az itt élõ emberiség a jégkortól napjainkig 
leggyakrabban a lehetséges élet két szélsõ pólusán helyezkedett el. Keményebbé, 
szívósabbá, harcosabbá nevelõdött a mindenkori itteni lakosság a boldogulásáért folytatott 
küzdelmes életében. 

Igaz ez a vasipar és vaskultúra története helyi fejlõdésére is. A pontosabban nyomon 
követhetõ utóbbi közel 250 évet nehéz, szívós munka, több felemelõ siker és lesújtó kudarc 
egyaránt jellemezte. A vasgyáralapító Fazola Henriknek ragyogó kezdeti karrierje, majd 
tragikus hõsként végzõdõ sorsától kezdve napjainkig nagyon sok kohász szakember, volt 
gyárvezetõ személyes drámája fûzõdik e szakma diósgyõri fejlõdéstörténetéhez. 
E megállapítás alátámasztására a létezõ sok-sok példa közül álljon itt kettõ: amíg a 18. század végén Eger városának 17 
ezer lakosa volt, Miskolcnak még csak 1200. Az azóta eltelt idõben, Egerben háromszorosára, Miskolcon közel 
hússzorosára nõtt a lélekszám. (Ez az utóbbi 10-15 évben Miskolcon kb. 40 ezer fõvel csökkent, Egerben nagyjából 
stabilizálódott.) Ezen idõ alatt Miskolcot mezõgazdasági és kereskedelmi városból ipari centrummá, – a 20. század 
elejétõl erõteljesen – a hazai nehézipar központjává, a vidék legnagyobb városává, a magyar „Ruhr-vidékké” 
fejlesztették, fejlesztettük. Most pedig ismét a kiegyensúlyozott „polgárváros” megteremtése a cél. A környezõ 
bányákat, az acélipari üzemek nagy részét, de még a könnyûipari vállalatainkat is szinte egy csapásra megszüntették. Új 
munkahelyeket a szükséges számban nem hoztak létre. Nagyon sokan nehezen viselik, vagy nem vállalják ezeknek az éles 
fordulatoknak kegyetlenül kemény emberi terheit.  

Hasonló megpróbáltatások többször is érték a várost történelme során. A pusztító járványok, a tûzvészek, az árvizek, a 
tatár, a török, a labanc idõk, 1849-es szabadságharc az elsõ és második világháború borzalmai és következményei, az 
1956-os események mind-mind kegyetlenül próbára tették e város lakóit. Egyik országos vezetõ egy miskolci 
tömeggyûlésen így fogalmazott: „Nagy hazafinak és igazi lokálpatriótának kell annak lennie, aki ezt a várost szépnek és 
szeretett otthonának tartja.” Sokan vállalják az itteni lakosok közül ezt a minõsítést, és Miskolc városhoz való 
ragaszkodásuk indokaként – a sikeres küzdelem élményének felemelõ érzésein túl – sorolják a környék egyedülálló 
természeti, kulturális, és technikatörténeti értékeit.

A vaskohászat és a város élete szorosan összekapcsolódott az elmúlt évtizedekben. Kohászati kezdeményezésre és 
anyagi támogatásával épült meg pl. a miskolci csokoládégyár, a pamutfonó-ipari vállalat az 1950-es években, hogy a 
város nõi munkaerõ foglalkoztatása megoldódjék. Több kilométer városi úthálózat, közmû építõje és fenntartója volt a 
diósgyõri vasgyár évtizedeken keresztül, a városi távfûtõmû elsõ bázisát is a kohászat építette és üzemeltette az 1970-
1980-as években. A kohászat mintegy 100 éven át gyermekintézményeket, iskolákat, kultúrházakat, kórházat, 
sporttelepeket épített és tartott fenn Miskolcon, képzõmûvészeket és a város színházát szponzorálta, egyházakat 
támogatott, üdülõket üzemeltetett, jelentõsen segítette a város társadalmi, kulturális életét, a lakosság iránti szociális 
gondoskodást. Szerepe volt abban, hogy 1949-ben Miskolcra telepítették a Nehézipari Mûszaki Egyetemet.  A kohászat 
létével serkentõen hatott az egyéb olyan fontos ágazatok helyi fejlõdésére, mint az építõipar, az építõanyag-ipar, az 
élelmiszeripar, a kézmûipar, a kereskedelem, a szállítás és közlekedés, valamint más szolgáltatási területek. A kohászat 
dominanciája mellett arányosan fejlõdött a megyeszékhely közigazgatási hálózata és Miskolc az elmúlt évtizedek során 
iskolaváros is lett. Mindezek hozzájárultak a város és vonzáskörzete általános fejlõdéséhez, regionális központtá 
válásához. Felmérések szerint a helyi lakosság 60-70%-ának élete közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódott a vasgyár 
munkájához.

Miskolc igazi nagyvárossá válásának gazdasági bázisát alapvetõen a vaskohászat és a hozzá szorosan kapcsolódó 
szénbányászat, valamint az acélfeldolgozó gépipari és egyéb üzemek adták egészen a 20. század végéig. Mai 
posztindusztriális korunkban ez a múltja a városnak egyrészt, mint kultúrtörténeti emlék, ipari örökség a turizmus 
számára ajánlható, másrészt pedig mint szakmai hagyatékra a 21. század gazdasági megalapozásának helyi programja 
erre építhetõ.

A diósgyõri kohászat fejlõdésének illusztrálásaként megtekinthetõ az õskohó, a Központi Kohászati Múzeum, a 
vasgyár, mint ipari táj, az egykor Európa egyik legkorszerûbb gyári lakótelepe, a különféle szakmatörténeti 
kiadványok, melyek mind-mind a város utóbbi két évszázadának meghatározó eseményeirõl adnak információt;

A Fazola Frigyes által építtetett Hámori tó – mely eredetileg kovácsüzemeinek vízi energiával való ellátását volt 
hivatva szolgálni – és a partján  a Dr. Lux Kálmán tervei alapján  miskolci erdõmérnökök irányításával épített,1930-
ban átadott lillafüredi Palotaszálló, valamint az egész létesített magaslati üdülõhely, csodálatos sétányaival, 
barlangjaival (Anna- és Szent István cseppkõbarlang, mésztufa-képzõdmény, Szeleta- /õsember/ barlang stb.) 
egyszerre pihenteti, gyönyörködteti, és értékes ismeretekkel látja el a kíváncsi látogatót; 

A Vasgyár még megmaradt üzemei közül megtekinthetõ az elektromos árammal történõ acélgyártás, a folyamatos 
öntés, az acél hengerlése és gépi kovácsolása;

Az acél rudak felületi tisztítása, megmunkálása és részben gépalkatrésszé alakítása, már a húzott, hántolt és csiszolt 
termékeket gyártó alsózsolcai részvénytársaságnál tekinthetõ meg, amely szintén a diósgyõri kohászati üzemekbõl 
vált ki. Itt szabadtéri gépkiállítást is megtekinthet az odalátogató; 

A Diósgyõri Gépgyár, még a 20. század elsõ felében alakult, szintén a kohászatból kiválva. A kilencvenes évek elejéig 
hatalmas fejlõdésen ment keresztül. Több mint 12 000 dolgozója nemzetközi színvonalú vasúti kerekeket, 
tengelyeket, ezen kívül szerszámgépeket, szivattyúkat, hadieszközöket stb. gyártott a diósgyõri acélalapanyagokból;

Jelentõs és sikeres múlttal és eredményes jelennel dicsekedhetnek a város drótgyárai, ahol nemesítik, vékonyítják, 
felületileg kezelik a különféle acélhuzalt, és egy részükbõl drótköteleket fonnak, dróthálókat készítenek hazai és 
külföldi üzemek számára;

Ma már csak importból behozott jelentõs acél felhasználó a miskolci vasúti jármûjavító is, ahol olyan sajátos 
munkák folynak, aminek alapanyag ellátására a 19. század második felében a diósgyõri vasgyárat hozta létre az 
állam;

Perecesrõl, mint egykori jelentõs szénbányateleprõl külön is meg kell emlékezni. Ennek létrejötte, üzemeinek és 
színvonalas lakókolóniájának kiépítése szoros kapcsolatban volt a vasgyár létrehozásával, döntõen innen 
biztosították évtizedeken át a kohászat szénszükségletét;

A miskolciak többsége büszke erre a múltra és hálásan gondol a kitartó, hozzáértõ munka eredményeként mindezt 
létrehozó elõdökre. Ennek a sajátos örökségnek a bemutatásán túl szívesen invitálja vendégeit a felújított Diósgyõri Vár, a 
Tapolcai Barlangfürdõ, az 1819-ben épített elsõ magyar nyelvû kõszínház megtekintésére, gazdag programjaikra, és 
számos – egyedül csak itt látható – természeti és kulturális ritkaság  élvezetére.
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