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 város – múltjából fakadóan – nem tartozik hazánk nevezetes A mûemlékvárosai közé, viszont annál több természeti, kulturális látnivalót 
kínál a környéke: pld. a Karancs és a Medves változatos vulkanikus kõzetekbõl 
álló hegyvidékét; az északnak tartó, évszázadok óta fontos útvonal védelmére 
épült, romjaiban is csodálatosan szép várakat (Salgó-vár, Somoskõ-vár), a 
palóc nép gazdag kulturális örökségét (pl. Hollókõ, a világörökség részét alkotó 
település).

A 19. század közepén az ipari korszak kezdetét a szénbányászat és a gyári 
vasipar beindulása jelzi. 1867-ben megérkezett Tarjánba Pest felõl az elsõ 
vonat. A Salgó-Tarjáni Vasfinomító Társulatot 1868. augusztus 21-22-én 
alapították. Még ebben az évben megalakult a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. is, 
és 1871-ben pedig már vasat öntöttek a településen. 1893-ban pedig munkába 
állt a palackgyár, amely a mai öblösüveggyár elõdje. A szénbányászat és az 
acélipar a körzet meghatározó gazdasági bázisa lett a 20. század végéig.

A mintegy 130 éves vasgyár – bár többször is átélt nehéz idõket – ezeken 
viszonylag sikeresen ez idáig átjutott. Ennek valószínûleg az alapvetõ oka 
rugalmasabb termékszerkezetében, valamint abban található, hogy nem 
rendelkezik a vállalat a költséges kohászati alapfolyamatok (nyersvas-, 
acélgyártás) technológiai, termelési fázisaival. 

A társulat az elsõ komoly, 1881-es gazdasági megrázkódtatásán úgy jutott túl, hogy egyesült a 
Rimavölgyi Vasmûvelõ Egyesülettel és 1881-ben létrehozták a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmû 
Részvénytársaságot, amely 1947-ig, az államosításig mûködött. A késõbbiekben is jellemzõ e 
konglomerációra a nagyfokú szervezeti, strukturális rugalmasság, a szigorú belsõ fegyelem és a vezetési, 
irányítási pragmatizmus. Iskolapéldáját mutatták a nagyipari üzem hatékony szervezésének, a 
konjunkturális piaci ingadozások hatása optimális kezelésének.

A gyár létesítésekor elõször a kavarómû és lupahengersor épült meg, ezen gyártották az elsõ termékeket. 
Az acélgyártást késõbb korszerûsítették, Siemens-Martin kemencét, illetve Thomas-konvertert helyeztek 
üzembe, valamint megépült a meleghengersor. Az 1800-as évek végén a gyár már évente 12 ezer tonna 
terméket gyártott és 870 alkalmazottat foglalkoztatott. Ugyanakkor az ózdi és a salgótarjáni 
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében a társaság igazgatósága úgy döntött, hogy az 
acélgyártást és a meleghengerlést Ózdon fejleszti, így a tarjáni acélgyártás és durvahengerlés 1901-
ben megszûnt, a gépeket Ózdra telepítették át.

A gyár fejlõdésének második szakasza a 20. század elejére tehetõ, amikortól a gyár egyre inkább 
megtalálta szinte napjainkig fenntartott „termékprofilját”, a piaci igényekhez gyorsan igazodó acél fél- 
és késztermék „sajátos gyártmányszerkezetét”. Ennek lényege a maximális rugalmasság a piaci 
igények kielégítése érdekében, amely egyben a kedvezõ profitot, a gazdasági stabilitást is biztosíthatja 
szinte minden idõben. Ennek megfelelõen a cég gyártmányai között találjuk többek között:

Az elsõ idõkben: szekértengely gyártást, huzalgyártást, szeggyártást, bútorrugó-gyártást, 
hidegszalag-gyártást stb.;

A késõbbi fejlesztések eredményeként, az Ózdra áttelepített durvahengermû felszabadult 
csarnokában: eke, lapát és villa gyártó üzem létesült;

1903-ban kezdték a szalaghengerlést meghonosítani, 1908-ban megépült a vasöntöde, amely a 
környék növekvõ öntvényigényét elégítette ki; 

1911-1914 között nagy rekonstrukció keretében: villamos központ épült, víz-, gáz ellátási 
rendszereket bõvítettek, tovább fejlõdött a huzalgyártás technológiája, lágyítókemencéket 
létesítettek, bevezették a szöghorganyzást, az idomos szelvények húzását, a huzalok tûzi és 
galvanikus horganyzását. 

A rekonstrukció befejezésével a cég az ország legnagyobb acélgyártó konszernjévé vált. Ezt a 
gyárfejlesztési politikát folytatták tovább a 20. század végéig. 

1931-ben és 1943-ban bõvítették a hideghengermûvet, 1937-38-ban bevezették a hegesztõpálca-
gyártást és a szalagacélok edzését;

1961-ben üzembe helyezték új hengermûvüket, korszerûsítettek több régi mûhelyt;

1966-ban beüzemelésre került a dexion raktárállvány-gyártó gyáregység, horganyzó üzem épült, az 
acélöntöde helyén kovácsüzem létesült, és megszûnt az acél- illetve vasöntvény gyártás;

1978-ban üzembe helyezésre került a Kisterenyén létesített Feldolgozó Gyáregység, ahol 
hegesztettcsõ-gyártó és szállítópálya-gyártó üzem létesült.

Az 1989-es gazdasági rendszerváltás itt is kritikus helyzethez vezetett, de kevesebb áldozat árán tudtak 
kikerülni, és új pályára állni, mint azt a többi észak-magyarországi vállalatnál lehetett tapasztalni.

A térséget érzékenyebben érintette viszont a szénbányák bezárása, az ebbõl származó gazdasági 
visszaesés és munkanélküliség. Némileg kompenzálták ezt olyan vállalkozások eredményei, mint a 
tûzhelygyáré, az üveggyáré stb., amelyek a piacok közötti átállásban nagyobb rugalmassággal 
rendelkeztek.

A technikatörténet salgótarjáni látnivalói több helyen „üzemközben” is megtekinthetõk. 
Külön is megemlítjük, és ajánljuk azonban a múzeumok közül kettõnek a megtekintését:

Salgótarjáni Kohászati Üzemek Gyártörténeti Gyûjteménye 
(3078 Bátonyterenye, Népkert, Solymossy-kastély. Telefon: /32/350-728)

Nógrádi Történeti Múzeum – Bányászati Kiállítóhelye 
(3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezsõ út 1. Telefon: /32/ 420-258)

Ezeken kívül Salgótarjánban található még a Nógrádi Történeti Múzeum 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.  Tel: /32/ 310-140).

 Nógrád megyében összesen 18 kiállítás tekinthetõ meg.

A Salgótarjáni Acélgyár látképe a 20. sz. elején

Kovácsoló üzem 1964 körül

Rimamurány-Salgótarján Vasmû Részvénytársaság
 termékreklámja

Kazán- és gázgenerátor telep

Hideg szalaghengermû (1962)

Drótlágyító kemencék a 20. sz. elején

Dróthúzó üzemcsarnok

BányamúzeumSzénbányászati emlékhelyek Nógrád megyében

A város sporttelepe
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