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A Diósgyõri Magyar Királyi Vas és Acélgyár (1896.)

A Kombinált Acélmû építése 
háttérben a nagyolvasztóval

Az 1870-ben épült diósgyõri faszéntüzelésû nagyolvasztó

Fazola Frigyes (1774-1849)

15 tonnás kalapács a 19. sz. végérõl

A Diósgyõri Kombinált Acélmû látképe  napjainkban

Öntés kokillába az Újmassai õskohónál

Az Újmassai õskohó

A vasverõ hámor munkájának bemutatása Újmassán

Szabadtéri állandó kiállítás ÚjmassánThe Central Iron-foundry Museum from the outside and the inside

Fazola Henrik 
(1730-1779) 

a gyáralapító

 vidék a föld- és az élõvilág õstörténetétõl napjainkig eltelt évmilliók Esajátságos emlékeibõl rendkívül értékes örökséget hagyott ránk. 
Gazdag jussunk hasznosulása a mai generáció számára sok-sok érdekes, 
tanulságos élményt, szórakozást, kikapcsolódást, kultúrálódást nyújthat. 

A régészek természetesen itt is találtak évszázadokkal korábbi kisebb 
vastelepeket (pl. imolai bucakemencét, elhagyott vasérclelõhelyeket). 
A Bükk hegység erdõrengetegében és tõle északra azonban csak az 1770- 
1800 között eltelt három évtizedben kezdtek szinte egy csapásra kinõni a 
földbõl a legrégibb magyar vasgyárak: Diósgyõr, Szilvásvárad, 
Dédestapolcsány, Szendrõ vashámorai. Ezek közül Diósgyõr állta ki az eltelt 
több mint két évszázad viharait, és az 1980-as évekig – folyamatosan 
hatalmas kombináttá alakulva – büszkeséggel tekinthetett vissza a magyar 
vasipar kifejlesztésében szerzett érdemeire. A Bükk hegység bekapcsolása a 
magyar ipar vérkeringésébe, a hazai vas- és acélipar megalapítása 
Diósgyõrbõl indult el.

A Bükk még teljesen feltáratlan volt 1750 táján. Északabbra, a Gömör-Szepesi Érchegységben 
évszázadok óta füstölögtek már a kis vasolvasztó kohók, a bucatûzhelyek és tótkemencék. Akadtak 
már folyékony nyersvasat termelõ nagyolvasztók, massák. A gömöri és zólyomi folyóvölgyekben 
ekkor már vígan zakatoltak a vízierõvel mozgatott vasverõ kalapácsok, a hámorok, ahol a 
nagyolvasztóból csapolt nyersvasat gyöngébb tûzzel, a frisstûzzel feldolgozták további kovácsolásra 
alkalmas nyújtott vassá, rúdvassá, lemezzé vagy kész vaseszközökké. A Bükkben azonban ekkor még 
minden csöndes, a hegyvidék ásványkincsei még várták a felfedezõjüket.

Egerben – István király által az elsõk között alapított egyházi központban – az 1750-es évektõl 
Barkóczy Ferenc püspök fõispán nagyarányú építkezéseket kezdeményezett. Külföldi 
építõmestereket, mûvészeket hívott meg erre a munkára, köztük a würzburgi lakatosmestert, Fazola 
Henriket, akire a vasmûves díszítést bízta. Fazola azzal a céllal telepedett le Egerben, hogy 
alaptevékenysége mellett a környezõ hegyvidéket is átkutatja vasérc után. Fáradozását siker 
koronázta. Uppony határában vörös vasércet fedezett fel, és erre a hatóságtól kiaknázási jogot szerzett. 
Majd Gyöngyöstõl nem messze felfedezett egy ólom- és ezüstbányát, két réz- és ezüstbányát. Õ volt e 
környék szénbányáinak is elsõ alapos kutatója, amelyek közül többnek, valamint a felsõtárkányi 
tetõfedõ pala lelõhelyének a felfedezõje. Bányakutatási költségeit 1758-1765 közötti idõben 
teremtette elõ vasmûves mesterségének Egerben alkotott világhírû remekeivel, a megyeházát díszítõ 
vasrácsokkal, kapukkal és egyéb kovács, lakatos mûvészi termékeivel szerzett kisebb vagyonából.

Fazola végsõ célja a vasgyártás volt; a bányászat csak eszköz. Kérésére Mária Terézia engedélyezte 
számára a javaslatba hozott vasgyár létrehozását és ugyancsak az õ kezdeményezésére a kormány 32 
részvény erejéig betársult a vállalatba, majd pedig – elfogadva ajánlatát – 1770. július 28-án kinevezték 
Fazola Henriket a felépítendõ diósgyõri vasgyárba „faktor”-rá, mai kifejezéssel: igazgatóvá. Õt, az elsõ 
igazgatót tekintjük gyáralapítónak.

A szükséges vasérc, bükkerdõ, mészkõ, építõkõ lelõhelye, a Garadna és Szinva patakok földrajzi 
elhelyezkedése (amelyek a szükséges vízi energiát biztosították) és egyéb mérlegelt szempontok a 
telepítési helyet az akkori „õserdõben” a mai Ómassa (kohóépítés) és Hámor (kovács üzemek) 
településeken jelölték ki. A nagyolvasztó 1772 tavaszán kezdte meg a termelést. 

Sok-sok viszontagságot és nagyszerû munkasikereket felváltva élt meg a gyár napjainkig. Fazola 
Henriket – bár többször is volt különféle szakmai, erkölcsi  elismerésben része – rafináltabb részvényes 
társai kijátszották, és végül elvesztette saját részvényeit, elárverezték egri házát, szõlõjét. Nem volt 
többé köze a saját vasgyárához. 1779. április 18-án, 49 éves korában meggyötört, szegény emberként 
halt meg. 

Fia, Fazola Frigyes olyan kiváló szakember lett, hogy a kincstár késõbb rábízta annak a vasgyárnak a 
vezetését, amelyet apja alapított. Nevéhez fûzõdik több jelentõs mûszaki fejlesztés, az újmassai kohó 
megépítése (ez a jelenlegi „õskohó”), új kiváló acéltermékek gyártásának feltalálása és tömeges 
elõállítása, a Hámori-tó kialakítása, Hámor község megalapítása, stb. Sorsa azonban – mint azóta az 
1980-as évekig gyárvezetõi munkakörben dolgozó mintegy 25 személy nagy többségének életútja – 
nem volt sokkal kedvezõbb az elsõ, gyáralapító igazgatóénál. 1867-tõl a magyar állam vette át a 
Diósgyõri Vasgyárat, amely már Miskolc szomszédságába költözött. Azóta is gyakran és mindmáig 
tartósan éles viták, értetlenségek kereszttüzében élt, dolgozott e nagyüzem. Utoljára az 1970-es, 1980-
as években történtek itt nemzetközi élvonalba tartozó korszerûsítõ beruházások, amelyek egy része 
még ma is üzemel külföldi tulajdonként. Ezt követõen azonban, az 1990-es évektõl felerõsödõ 
sorozatos hibás döntések áldozatává vált a vállalat és vele együtt több hozzákapcsolódó termelõüzem, 
valamint Miskolc város és vonzáskörzete.  

Az 1950-es évekre 20 ezer fõ feletti dolgozói létszámot foglalkoztató, teljes kohászati vertikummal 
rendelkezõ, az ország legnagyobb 5 vállalata közé tartozó nagyüzem ma már mindössze csak 1500-
2000 embert képes szakaszosan, alacsony hatékonysággal foglalkoztatni. Egykori vagyona, 
berendezései nagy  része elveszett, lerombolásra került, vagy spekuláció martaléka lett.

A vállalat többszöri felszámolásából részben visszamentett Központi 
Kohászati Múzeum  Miskolc-Felsõhámorban, valamint az ómassai 
õskohó, Massa Múzeum és szabadtéri kohászati gépkiállítás gazdag 
látnivalói és szolgáltatásaik tartalmas, szórakoztató idõtöltést 
kínálnak a turistáknak. 
Cím: Miskolc-Felsõhámor, Palota u. 22. Tel.: (46) 379-375

A Vargahegy tetejérõl – a mûút mellõl – megtekinthetõ az egykori gyáróriás 
„maradványa”, amely a 20. századi jellegzetes „ipari táj” látványát nyújtja. 
Az üzemen belül – elõzetes egyeztetés alapján – megismerhetõ a jelenlegi, 
még megmaradt acélgyártás, hengerlés, és gépi kovácsolás munka-
folyamata.

Hengerelt idomacélok szelvényei
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