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Tanulmány: 

„Kőbaltától a nanotechnológiáig” 
Miskolc és a régió ipari örökségének turisztikai hasznosítási lehetősége 

 
Írta: Drótos László* 

 
 „Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 

Csak elfajult kor hős elődöket; 
A lelkes eljár ősei sírlakához, 

S gyújt régi fénynél új szövetneket. 
S ha a jelennek halványul sugára:  

A régi fény ragyogjon fel honára!” 

(Garay János:Az Árpádok-ból. Vezérhang) 
 
 

 
 

A Kárpát-medence északi térsége sok tízezer éve kedvező természeti, földrajzi és egyéb 
feltételeket nyújt az emberi civilizáció fejlődéséhez. Ezek tárgyi és szellemi emlékei, 
hagyományai sajátos technikai-, ipari- jellegű kulturális örökséggel ajándékozzák meg 
az egymást követő generációkat. Különösen gazdag a hagyaték egy-egy olyan korszak 
lezárása után, amely radikális termelési, technikai, technológiai változásokat hoz 
magával, mint például az utóbbi évszázadokban az Ipari Forradalom kibonta-
kozásának időszaka volt, vagy mint a jelenleg itt környezetünkben is megélt poszt-
indusztriális átalakulás. Kérdés, hogy mennyire tud élni egy adott nemzedék ezzel a 
hagyatékkal, az elődök természettudományos tapasztalataival, hogyan képes az 
örökségföldrajzát beépíteni a jelen és a jövő feladatainak megoldásába? Erre a 
kérdésre próbál választ adni e tanulmány egy revitalizálás állapotában lévő, volt ipari 
nagyváros, Miskolc példáján keresztül, kiemelve a hasznosítási lehetőségek közül a 
turizmus számára is értékesíthető technikatörténeti helyi relikviákat. 

 

A térség gazdag ipari öröksége 
Az itt élt elődeink sok-sok évezred óta mindmáig emberi településre kiválóan alkalmas helyet 
találtak a Bükk hegység lábánál, a Garadna és Szinva patakok völgyében. Minden bizonnyal 
először a személyes védelmüket nyújtó barlangokat és a bőséges élelmet biztosító környező 
erdőket, folyókat fedezték fel. Később megismerték az itt előforduló értékes ásványokat, 
amelyekből szerszámaikat, fegyvereiket, szükségleti tárgyaikat készíthették maguknak, sőt e 
termékekkel kereskedhettek is a síkvidék népeivel. Az emberi erőt meghaladó munkára 
energiaforrást kaphattak a környékbeli hatalmas erdőségek fáiból, majd a gyorsfolyású, 
bővizű patakokból, az utóbbi 200 évben (a legutóbbi esztendőkig) pedig a föld mélyéből 
felhozott barnaszénből. A népvándorlás során időlegesen megtelepült népcsoportok újabb és 
újabb ismeretekkel, a keletről Európába hozott technikai kultúrával gazdagították az itteni 
életet. Így mi magyarok is – immár több mint ezer éve – mai hazánkban, a Kárpát-medence e 
térségében szaporítjuk a régió gazdasági, kulturális hagyatékát, hozzájárulunk az emberiség 
tudományos, technikai haladásához. Tudósaink jelenleg – többek között – az anyagtudomány 
egy új ágának, a nanotechnológiának a gyakorlati hasznosítása kutatását végzik. 

Miskolc város ennek az ipari és kereskedő múltnak köszönheti eddigi fejlődése virágzó 
szakaszait éppen úgy, mint a különféle megpróbáltatásaiból (járvány, tűzvész, árvíz, háborúk 
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következtében) történő ismételt újjáépítését, és így mai létét, értékes kulturális hagyatékát. Az 
itteni lakosság kulturális identitásának ez az örökség a döntő pillére.  
Mára már, szerte a világban nagyon kevés olyan emlék 
maradt eredeti helyszínén – és ezért is unikális 
értékűek nálunk –, amely ennyire hitelesen, egy adott 
térségben koncentrálva tanúskodik a múltról. Például 
az ősember (a bükki Szeleta-kultúra) életéről, 
használati eszközeiről; a kőkorszaki, (Miskolc várost 
szegélyező Avas-hegyi) 70 000 éves kovakőbányá-
szatról; vagy a környékbeli (i.e. II.- III. századi) 
vasművességről; az itteni erdei mesterségekről; az 
üveg-, a papíripar fejlődéséről, a kézműves céhek, 
manufaktúrák, a korai gyáripar létezéséről, munka-
kultúrájáról. Városunkban és környékén mindez 
megtalálható.  

A helyi tudományos kutatás, és a civil társadalom 
kezdeményezése és közreműködése eredményeként 
mindinkább bővül ismeretünk az egyes korokról, 
amelyekből egyre több értékes és hasznos tudnivaló, 
szórakoztató, tanulságos hagyaték, emlék megosztha-
tóvá válik a nagyközönséggel, feltárulhat a helyi 
lakosok és az idelátogató turisták előtt.  
 

Tapasztalatok az ipari örökség védelme és hasznosítása terén 
Az örökségturizmus – mint tudjuk – széles körben elterjedt, és évről-évre bővül a fejlett 
országokban. Nemzethatárokon átnyúló kulturális zarándokutak szerveződnek e célból. A 
múlt, a történelem, a hagyomány – köztük az ipari örökség emléke – mindenütt jó üzletnek is 
bizonyul. Nagy figyelmet fordít erre az Európa Tanács, amely újabb szabályozást is közzé tett 
a Kulturális Utak szervezése témájában (CM/Res(2007)12.  sz. Határozat), amitől azt várja, 
hogy hozzájárul majd az Unió népei körében egymás jobb megismeréséhez, a nemzeti- és 
európai kulturális identitás erősítéséhez. Nemzetközi egyesületek, szervezetek működnek, 
amelyek tudományos igényességgel határozzák meg az ipari örökség tartalmát, az azzal való 
foglalkozás fontosságát, a kutató, a társadalmi, jogi stb. keretek irányát, és terjesztik az e téren 
kialakult kedvező gyakorlati tapasztalatokat. Hatalmas technikatörténeti emlékparkok, 
műszaki-, technikatörténeti- múzeumok, élmény-centrumok, élmény-bányák létesülnek, 
amelyek a turisták százezreit vonzzák, mint azt az alábbi példák adatai is bizonyítják: 

– A MINIMUNDUS (ausztriai parkban)     évente   300 000 fő 
– MAGNA KÖZPONT (Anglia)     évente        500 000 fő 
– TECHNOPOLIS (Belgium)     évente   260 000 fő 
– SCIENCE MUSEUM (Anglia)     évente                2 700 000 fő 
– EXPLORATORY SCIENCE CENTRE (Anglia)    évente   200 000 fő 
– DEUTSCHES MUSEUM (Németország)  évente több mint              1 000 000 fő 
– CITÉ DES SCIENCES ET DE L’ INDUSTRIE (Francia)   évente             3 500 000 fő 

(Magyarországon a jelenleg leglátogatottabb idegenforgalmi parkok, helyek, például az Ópusztaszeri Park, az 
Egri Vár 200 000–250 000 látogatót regisztrál évente, a Miskolc városi közgyűjtemények néhány tízezret.)  
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Újabban különös figyelmet kapnak 
külföldön az Ipari Forradalom idő-
szakának mára kulturális örökséggé, 
múzeumi tárgyakká nemesedett emlékei, 
az egykori ipari nagyüzemek megmaradt 
tárgyi és szellemi relikviái.  
A tudósok szerint: „A 18. század végén 
egy ugyanolyan alapvető változás 
kezdődött, mint amilyen a Kőkorszak és a 
Vaskor átmenete volt.., …Az ipari 
tevékenység céljára szolgáló építmények 
és szerkezetek, a bennük használt 
technológiák és eszközök, és az ezeknek 
helyet adó települések és tájak – 
társadalmi környezetükkel együtt – 
alapvetően fontosak számunkra a jelen és 
a jövő megismerése és megértése 
szempontjából. Tanulmányozni kell ezeket, 

történetüket oktatni kell, jelentésüket mindenki számára világossá kell tenni, és a 
legjellemzőbb példákat ki kell választani, meg kell védeni, és meg kell őrizni a ma és az 
elkövetkezendő idők céljára és hasznára.” ****  E felfogás eredménye például, hogy az 
egykori, nagyfokú környezetszennyezéséről híres német ipari körzet, a Ruhr-vidék mára már 
újfajta vonzerőre tett szert. A múzeumként, műemlékként megőrzött egykori ipari 
létesítményekből, mint látnivalókból a régió önkormányzata 400 kilométeres turistaútvonalat 
alakított ki.  
Mindezek a „tanítások” és külföldi példák hazánk határain belül sajnos még nem jutottak el 
az érintett kutatók és döntést hozók helyzetfelismeréséig, aminek következtében az elmúlt 
esztendőkben felbecsülhetetlenül nagy anyagi és erkölcsi, pszichikai kár érte az országot. 
Számos kultúrtörténeti értékű ipari hagyaték a megsemmisítés sorsára, jobbik esetben hazai és 
külföldi magángyűjtők tulajdonába került. Miskolc sajnos ebben élenjárt. 
Meglehetősen ambivalens e téren még jelenleg is a magatartás és gyakorlat a hazai alsó- 
közép- és felsőszinteken egyaránt. A hazai örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek még 
azon is polemizálnak, hogy mi az ipari örökség fogalma, hogy egyáltalán a kulturális örökség 
része-e ez a hagyatékunk, kell-e vele, és ha igen, úgy hogyan szükséges foglalkozni? 
Tapasztalható bizonyos arisztokratikus különbségtétel, elzárkózás az úgynevezett „humán” és 
„reál” kultúra között. Pedig e téren is ma már egyértelmű nemzetközi állásfoglalások vannak, 
miszerint: „Az ipari örökséget az ipari kultúra kiemelkedő emlékei alkotják, melyeknek 
történelmi, technológiai, társadalmi, építészeti vagy tudományos értékeik vannak. A 
legfontosabb történelmi időszak ennél a tudományágnál a 18. század második felétől 
kezdődik, amikor is megjelentek az Ipari Forradalom által kitermelt új technológiai, 
társadalmi és gazdasági szerveződések modelljei, melyekre a tőkebefektetés, a gyors műszaki 
fejlődés és a gyáripari termelés volt jellemző.”**** 
Kétségtelen, hogy egy ilyen korszerű felfogásban gondolkodni, tervezni, majd konkrétan 
cselekedni fáradságos, költséges feladat, és kellően felkészült szakemberek munkáját igényli, 
amelynek a megfelelő személyi és anyagi feltételei – úgy tűnik – ez idáig hazánkban nem 
jöttek létre. Ez a körülmény viszont nem csak az ipari műemlékek védelmét, és puszta 
megmaradását veszélyezteti, hanem a még meglévők hasznosítását, – köztük a turisztikai célú 
értékesítését is – lehetetlenné teszik, vagy legalább is rendkívül megnehezítik.  
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Ezért is jelentős az a civil kezdeményezés, 
amely e téren elindult, és amelynek eddigi 
önkéntes munkásai elsősorban az ipari 
területeken, a műszaki gyakorlatban és 
oktatásban dolgozó, egykori szakmájuk és 
üzemük emlékeit féltve védő, lokálpatrióta 
szellemiségű, nagyobb részt idős emberek. 
Ez a kezdeményezés – éppen itt 
Miskolcon, közel tíz éve –, még akkor 
bontakozott ki, amikor e város 
lakosságának mindnagyobb hányada, – a 
társadalomtudat egyoldalú manipulálása 
következtében – szégyellni kezdte ipari 
múltját. Legszívesebben letagadta, hogy itt 
döntően szénbányászatból, acélgyártásból, 
gépgyártásból, és egyéb, az ország számára fontos ipari cikkek előállításából, az ezeket 
megalapozó mérnöktudományok tanításából éltek emberek az elmúlt két évszázadban.  

Ma már némileg más, jobb a helyzet városunkban, de a kellő figyelemre és az e téren 
szükséges pragmatikus cselekvésre – úgy tűnik – még várni kell. Álljon itt ennek igazolására 
két negatív példa: Az egyik a város viszonyulása ez irányú értékeihez. Miskolc terület-
fejlesztési tervének összeállítói és jóváhagyói sorra kihagyják a programokból a volt 
Diósgyőri Nagyüzemek 200 hektáros ipari térségének rendezését, hasznosítását, a 
kultúrtörténeti értékű létesítményeinek védelem alá helyezését, holott ez a térség a város 
földrajzi centrumában, környezetileg elhanyagoltan, „ipari zárványként” helyezkedik el. 
Hasonlóan a kulturális-, illetve turisztikai stratégiai tervek is mostohán bánnak Miskolc 
egykori anyagi eszközei, technikája, az érintett 
emberi közösség hagyományai, azaz a sajátos 
civilizációs hagyományaink kezelésével. A másik 
egy legutóbbi projekt sorsa, amely a „Kulturális 
örökségvédelemre” kiírt pályázatra, a következő 
témát kívánta feldolgozni „A tudomány- és 
technikatörténet szellemi és tárgyi emlékeinek 
védelmére és hasznosítására készült integrált 
fejlesztési program”.  Az elutasító válasz indoklása 
így szól: „Bár a projekt megfelel a pályázati felhívás 
tágabban vett célkitűzéseinek, és a kulturális örökség 
témakörébe is tágabb keretek közé beilleszthető, a 
hazai civil társadalom, civil szervezetek fejlesztését, 
erősítését kevésbé szolgálja.”  Mit lehet ezekre 
mondani? 
Mindezek ellenére állíthatjuk, hogy – ha nem is a kívánatos ütemben, de – van az ipari 
örökség turisztikai hasznosulásában is előrehaladás és a következőkben felsorolt helyi példák 
pedig reményteli várakozással töltethetnek el bennünket.  
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Kínálkozó lehetőségeink, és ezek hasznosulására néhány eddigi  kezdeményezésünk 
Miután tapasztaltuk a vandál rombolást, az értékek elherdálását a város 
és környéke egyes ipari létesítményeinél, – és miután szégyellve 
múltunkat, következetesen kihagyták a különböző Miskolcot ismertető 
kiadványokból az ipartörténeti kulturális értékeknek még a 
megemlítését is, továbbá elindult a várost leminősítő sztereotípiák 
terjedése –, elkezdtük e retrográd folyamattal szembeni civil 
szervezkedést. Az egykori bányászok nyugdíjas közössége volt az első, 
majd őt követték a vasasok, amely szakmák képviselői felemelték 
szavukat, és tevőlegesen munkába kezdtek szakmai kultúrájuk, 
emlékeik védelmében. Serkentette ezt az aktivitást a TICCIH** 1999-
ben Magyarországon (és itt Miskolcon is rendezett) nemzetközi 
konferenciája, a 20 országból résztvevő szakemberek bátorító tanácsa.   

Először sikerült a felszámolók karmaiból kimenteni, a jelképes 
összegért eladásra meghirdetett Központi Kohászati Múzeumot, 
az Őskohót és az Öntödei Múzeumot. Majd 2001-ben – a 
TICCIH Magyar Nemzeti Bizottsága elnökének kezdemé-
nyezésére – ideiglenes műemléki védelmet kapott a diósgyőri 
vasgyár kilenc épülete. A bányászok alapítványt hoztak létre, 
amelynek segítségével a környék több volt bányatérségében 
emléktáblákat, emlékhelyeket helyeztek el, több tartalmas 
szakmatörténeti kiállítást szerveztek, majd legutóbb elérték a 
Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum megmentését. 
Létre jött, illetve gazdagodott az Egyetemi Múzeum, a 
Papírgyári Múzeum, a postai gyűjtemény, az üveg-gyűjtemény, az erdészeti állandó kiállítás, 
a csodálatosan gazdag Lézer-pont gyűjtemény, megindult a vízügyi területen, a városi 
közlekedésben, az élelmiszeriparban és máshol is a szakmai emlékek gyűjtése, értékei 
megbecsülésének különböző formája. Felkarolta e tevékenységet a Rotary-Club Miskolc 
szervezete, amely évenként tart, nemzetközi díszkovács-verseny kíséretében népszerű városi 
megemlékezést. Kiváló szakmai partner, kezdeményező tudományos bázisa volt ennek a 
munkának és ma is az a Herman Ottó Megyei Múzeum és a Miskolci Egyetem. 

Rá kellett jönnünk, hogy ahhoz, hogy ezek az értékek a lakosság mind szélesebb körei előtt 
ismerté váljanak elsősorban a kulturális turizmus lehetőségét, és a világháló kínálta 
eszközöket kell hasznosítanunk. Ennek megfelelően – nem elhanyagolva az értékek 
védelmével kapcsolatos korábban elkezdett munkát – a mi civil munkabizottságunk is a 
turizmus irányába fordult, a hazai és a nemzetközi ilyen irányú felhívásokra, pályázati 
kiírásokra figyeltünk jobban, ezekre dolgoztunk ki projekteket. Ebben a szellemben több 
marketing kiadványt, publikációt jelentettünk meg, konferenciákat szerveztünk, hazai és 
nemzetközi megemlékezéseken, konferenciákon előadásokat vállaltunk. A Magyar Turizmus 
RT. és hálózata, valamint az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók ugyanis, csak kész 
„turisztikai termékre” vevők, és az hogy az miként, kinek a költségére jön létre, az őket nem 
igazán érdekli. Az ipari örökségünk tárgyainak egy jelentős része viszont, – a mai állapotában 
– még nem kész „turisztikai termék”, először azzá kell tenni azokat, sok-sok ötlettel, rengeteg 
munkával, és nem kevés anyagi befektetéssel.  

Az internet hasznosítása, az ipari örökség virtuális megjelentetése is csak fokozatosan vált 
lehetségessé, ahogyan az egyes technikatörténeti múzeumi anyagok és egyéb relikviák 
digitalizálása megtörtént, és az információk megjelentek a honlapokon. A jelentősebb ez 
irányú munka összefoglalását a következő táblázat mutatja: 
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Jelentősebb kezdeményezések és munkák, 
amelyek Miskolc és környéke ipari örökségének turisztikai célú hasznosítása érdekében, főleg 

civil szervezetek, és személyek kezdeményezésére történtek az elmúlt 10 évben *** 
Megnevezés 

(esemény, program, kiadvány, kezdeményezés stb.) 
Kezdeményező, támogató 

személy - szervezet 
Kezdeményezés 
jelenlegi sorsa 

I. A turizmust megalapozó kutatások és ipartörténeti jellegű kiadványok: 
1. „Tanulmányok Diósgyőr Történetéhez” című könyvsorozat 

2. „Az igazi Miskolc” c könyv, mely az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” 
pályázat alkalmából készült 

 
Önkéntes + Önkormányzat +Levéltár 

Miskolci Önkormányzat + Megyei 
Levéltár 

 
Eddig 20 kötet  

első kiadásban jelent 
meg 

II. Turizmust is segítő ipartörténeti kiállítások: 
1. Az „Európai Vaskultúra Útja” magyarországi állomásai c. színes tablók és 

vitrines anyag, CD-én és angolul is megjelentetve. 

2. Hazai bányászatunk az elmúlt 1000 évben  

 

3. Több időszaki kiállítás a szakmúzeumokhoz, egyes szakterületekhez (pld. 
Miskolci Közlekedési Vállalat évfordulójához) kapcsolódva  

 
Önkéntes MTESZ szakemberek + 
Kulturális Kormányzati támogatás  

Önkéntesekkel, a Megyei Múzeum és 
Partnerei rendezésében 

Az érintett szervezetek kezdeményezésére, 
a helyi Önkormányzat támogatásával, 
aktívák közreműködésével 

 
Eddig 13 helyen bemu-
tatásra került 

Időszaki kiállítás 

 

A tervezett szerint 
megtörténtek 

III. Turisztikai marketing-kiadványok az ipari örökség népszerűsítésére: 
1. Négynyelvű, színes turisztikai útikalauz 46 felső-magyarországi bányászati és 

kohászati emlékhelyről  

2. Színes ipartörténeti turisztikai ismertető Miskolc és környéke négy 
kistérségéről, CD formájában is megjelentetve 

3. Turisztikai térkép Miskolc ipartörténeti látványosságairól 

 

4. „Magyar vasművesség művészi emlékei Észak-Magyarország területén” c. 
kutató, gyűjtő munka, amely a miskolci turizmust is jól szolgálhatná 

5. Átfogó és alkalmi kiadványok, szórólapok a különböző helyi műszaki 
gyűjteményekről 

6. Honlap készítése és fejlesztése, valamint folyamatos feltöltése 
 
 

 
Önkéntes szakemberek + Megyei Fejlesz-
tési Ügynökség 

Önkéntesekkel, a decentralizált és 
kormányzati támogatás igénybevételével 

Civil kezdeményezésre, a Bay-Logi Kutató 
Intézet szponzorálásával, a helyi 
Önkormányzat támogatásával 

Civil kezdeményezésre, a Miskolci Böl-
csész Magánegyetem készítette 

Az érintett intézmények, különböző anyagi 
forrásokból  

Civil kezdeményezésre, a Bay-Logi Kutató 
Intézet szponzorálásával, a helyi 
Önkormányzat támogatásával 

 
Elkészült és részben 
hasznosult 

Elkészült, és haszno-
sításra került 

Elkészült, és haszno-
sításra került 

 
Elkészült, és haszno-
sításra került 

Elkészült, és haszno-
sításra került 

Elkészült, és haszno-
sításra került 

IV. Konferenciák, szimpóziumok, az örökségturizmus tapasztalatai terjesztésére: 
1. 2001-ben és 2003-ban Nemzetközi Konferencia Miskolcon 
 

2. 2005-ben és 2008-ban hazai Konferencia Miskolcon  
 

3. Külföldi konferenciákon előadásokkal, tapasztalatcseréken való részvétel 
(Kassán, Leobenben, Torockón, Nagyszebenben) 

 
A civil munkacsoport kezdeményezésére 
helyi és kormányzati támogatással 

A civil munkacsoport kezdeményezésére 
helyi és kormányzati támogatással 

Nagyobb részt saját költségen, a meghívók 
részbeni költségviselésével 

 
Megrendezésre kerültek 

 
Megrendezésre kerültek 

 
Megrendezésre kerültek 

V. Gyűjtemény-gyarapodás, amely a turisztikai attrakciók bővülését adja: 
1. Kohászati Múzeum gyűjteménygyarapodása 

2. Egyetemi Múzeum gyűjteménygyarapodása 

3. Megyei Múzeum gyűjteménygyarapodása 

 
Saját szakmai + civil kezdeményezés   

Saját szakmai + civil kezdeményezés   

Saját szakmai + civil kezdeményezés   

 
Megtörtént 

Megtörtént 

Megtörtént 
VI. Intézményi fejlesztés, amely a turisztikai attrakciók bővülését adja: 

1. Alapítványok, egyesületek létrehozása és működtetése (Pld.: Észak-
Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány, Közép-európai Ipari 
Örökség Útja Egyesület stb.) 

2. A MAB Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága alakulása több 
mint 60 taggal. 

3. Papírgyári Múzeum létrejötte, és turisztikai célú bemutatása 

4. Lézerpont gyűjtemény létrejötte, és turisztikai célú bemutatása 

5. Egyéb gyűjtemények, kiállítások létrejötte 

 
Civil kezdeményezésre jöttek létre 

 

Civil kezdeményezésre jött létre 
 

A Cég saját szakmai kezdeményezése  

Magán gyűjtő kezdeményezésére  

Szakmai és civil kezdeményezésre 

 
Megtörtént 

 

Megtörtént 
 

Megtörtént 

Megtörtént 

Megtörtént 

VII. Fejlesztési tervek, koncepciók, amelyek a turizmust szolgálják: 
1. Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark létesítése Miskolcon  

2. „Makett-gyárváros” kiépítési projekt kidolgozása 

 
Civil javaslat, megyei fejlesztési alapból  

Civil javaslat, kormányzati támogatással 

 
Megvalósíthatósági T. 

Megvalósíthatósági T. 

VIII. Szakcikkek, melyek az ipari örökség és a turizmus kapcsolatával foglalkoznak 
1. A 10 év alatt mintegy 120 cikk, sajtótájékoztató, illetve interjú készült 

2. Külön rovat indult e témában, az Északkelet-Magyarország folyóiratban  

 
A média kb. 50 %-ban reagált a felkérésre 

Önkéntes munka, szponzorok segítsége 

 
Megtörtént 

Négy szám jelent meg 
IX. Kezdeményezések állami szerveknél az örökség turisztikai hasznosításáért: 

1. Kormányzati szervekhez 10 év alatt 35 esetben javaslat tétel 
2. Területi szervekhez 10 év alatt 70-80 esetben kezdeményezés történt 

 
Mindkét esetben 20 %-ban támogató, 40 
%-ban kitérő vélemény, 40 % -ban válasz 
nem érkezett vissza 

 
Megtörtént 
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Néhány következtetésre, gondolatkifejtésre ad módot az előző összesítő táblázat.  
1. Először is, minden bizonnyal a sokféleség, a mögötte meghúzódó rengeteg munka, – 

amely nagyobb részt önkéntes tevékenységre épül – tűnhet fel az olvasónak. Ha ehhez 
hozzávesszük a kidolgozott, de pályázatként el nem fogadott projekteket (ez szám szerint 
kb. annyi, mint amit elfogadtak, de támogatási igényét illetően nagyságrendekkel több), 
úgy különösen kitűnik a befektetett szellemi energia és megvalósító szervezőmunka nagy  

volumene. Ehhez képest a realizálódó eredmény, a „hatásfok” – szerintem – el kell 
ismerni, meglehetősen szerény. Ezen keresztül is igazolva látszanak a korábbi 
fejezetekben kifejtett kritikai gondolatok.  

2. Amennyiben valaki ma rákattint Miskolc város internetes portáljára, és ott a Turizmus 
fájlon belül, a Tourinform-Miskolc fejezetet kinyitja, úgy láthatja, hogy a város és 
környéke ajánlott látványosságai között egy szó nem esik e település különleges kincséről, 
az egyedül itt együtt bemutatható emberi evolúció gazdag civilizációs, kulturális 
emlékeiről, mint ajánlható idegenforgalmi kuriózumról. Azt mutatja ez, hogy a rengeteg 
eddigi kezdeményezés, erőfeszítés ellenére, még mindig nem épült be Miskolc 
„hivatalosan propagált” kulturális emlékezetébe a város létének, eddigi fejlődésének 
meghatározó szegmense, a büszkén vállalható technikai szakmáknak, az anyagi 
műveltségnek, az ipari emlékeknek kellő tisztelete, megbecsülése, fontosságának tudata. 

9. ábra 
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Sajnos ez a „szelektív várostörténeti szemlélet” az utóbbi években más helyi 
kiadványokban is tetten érhető.  

3. Ez a helyzet annál is inkább érthetetlen, mivel Miskolc város 2004. szeptemberében 
készült kulturális stratégiája, (melyet akkor a Polgármesteri Hivatal Kulturális és 
Vendégforgalmi Osztálya jegyzett) korszerű elveket, racionális célokat határozott meg, 
amikor többek között kimondta, hogy:  
„… a város jövője a múltjában keresendő.”;  
 „Hiba volna ugyanakkor átlépni az elmúlt 60 
esztendőt, mert a város fejlesztése, az 
ipartelepítés, a munkahelyteremtés egyúttal a 
kulturális ágazat fejlődését is eredményezte…”;  
A fő célkitűzések többek között: 

– „Magyarságot és európaiságot 
megtestesítő értékek létrehozása. 

– A város sajátos tárgyi, szellemi 
értékeinek megőrzése. 

– A kulturális turizmus számára érdekes 
attrakciók, komplex termékek 
létrehozása. 

– Másutt még meg nem honosított, csak 
ránk jellemző projektek kidolgozása.” 

Jellemző azonban ennek a stratégiának is az 
ellentmondásosságára, hogy mindezeket a helyes törekvéseket – a konkrétumok 
megfogalmazását tartalmazó fejezetek szerint – úgy kívánja megoldani, hogy közben az 
ipari örökség hasznosításának szándékát meg sem említi. Az lehet ennek egyik 
magyarázata, hogy erre az időre szervezettségükben szétestek a műszaki értelmiség helyi 
szakmai szervezetei, és így rájuk, mint civil szervezetekre sajnos már nem 
támaszkodhattak a stratégia készítői. E szakterület képviselete tehát, a terv készítése és 
jóváhagyása során gyakorlatilag kimaradt.  

4. Szerencsére azonban nem mentek teljesen feledésbe a stratégia idézett fejezetei, az ipari 
örökség szempontjából sem. Ezt bizonyítja a Kulturális és Vendégforgalmi Osztály aktív 
támogatásával végrehajtott néhány alábbi példa:  

– 2006. tavaszán „Műszakváltás” címen egy 
hónapos kulturális programot szerveztünk a 
Kohászat volt hivatalházában, ahol 
kiállításokkal, irodalmi és zenés műsorokkal, 
előadássorozatokkal, filmvetítéssel sikeresen 
demonstráltuk, hogy az egykori ipari 
létesítmények miként használhatók fel mai 
kulturális igények kielégítésére. Ebben közel 
húsz civil szervezet működött közre, az Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő Központ 
szakembereinek koordinálásával, és több mint 
2000 főt vonzottak a rendezvények; 

– „Ipari szafari” címen gyári-sétákat szerveztünk, amelyek során városlátogató 
gumikerekes „kisvonattal” illetve autóbusszal utazva megismerkedhettek az 
érdeklődők (köztük többen a városi vezetés vendégei közül) a valamikori ipari 

10. ábra 

11. ábra 
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nagyüzemek múltjával, műemlék jellegű létesítményeivel, a gyártörténet 
kiemelkedő teljesítményeivel, nehézségeivel, legendás egykori dolgozói 
emlékével, érdekes helytörténeti kuriózumokkal. Eddig 3000 ezer főnél többen 
vettek részt az egykori gyárvezetők kalauzolásával rendezett gyári-sétákon; 

– 2007-ben és 2008-ban – 18 év szünet 
után – felújítottuk Miskolcon az 
egykor volt hagyományos „Kohász-
napot”, „Fazola-napok” elnevezéssel. 
Az első alkalommal egy, a máso-
dikon már három napos gazdag, több 
ezer embert vonzó tartalmas program 
formálódott. Tervezzük, hogy a város 
egyik őszi hagyományos fesztiváljává 
fejlődik a rendezvény. Itt is több mint 
25 intézmény, közreműködő, támo-
gató szerepelt a szervezők listáján. E 
rendezvénnyel Miskolc megerősítette 
meghatározó szerepét a „Közép-
európai Vaskultúra Útja” magyaror-
szági centrumaként.  

5. Szinergetikus hatása is egyértelműen kimutatható napjainkban az eddig befektetett 
teljesítményünknek, amely szintén biztató a jövőre nézve. Olyan együttműködő, közösen 
ható kezdeményezéseknek vagyunk tanúi, mint például: 

– A programokat szponzorálni hajlandók számának növekedése, amely szponzorok 
közül eddig a legjobb példát a Bay Zoltán Kutató Intézet vezetése mutatta. Van 
már azonban magán erőből létrehozott bányászati emlékhely is városunkban;  

– A város vezetése és az Egyetem, magán tőke bevonásával tervezi egy science- 
múzeum létrehozását; 

– Az egyetemi fiatalok, művészek, írók mind gyakrabban kutatási témaként, alkotói,  
terepként választják a város egykori ipari térségét a múlt hiteles megjelenítése 
céljából. Újabb fotó kiállítás nyílt e témáról a Galériában, amelynek „Iparvágány 
I.” címet adták az alkotók.  Most indul például egy ilyen kutatómunka az egyetemi 
fiatalok „átjáró” egyesülete részéről, amely feladatának azt tekinti, hogy mint írják 
„…csökkentse a magyar közgondolkodásban máig jelenlévő, Miskolc városával 
kapcsolatos sztereotípiát, mely szerint Miskolc kulturális értékű hagyományok 
nélküli szocreál acélváros.”  

6. Örvendetes, hogy ma már intézményesült, erősödő 
civil szervezetek állnak az új turisztikai termék, illetve 
az ipari örökség ügye mögött. Ezek között említhetem 
például, hogy 

– az Akadémia Területi Bizottsága 2008-ban 
egy új szakbizottságot hozott létre, Tudomány-
és Technikatörténeti Komplex Bizottság 
néven, amely megkezdte munkáját, és több 
mint 60 fő aktivistát számlál soraiban; 

– Ugyancsak ez évben létre jött – Miskolc 
Polgármestere és Partnerei kezdeményezésére – a Közép-európai Ipari Örökség 

12. ábra 

13. ábra 
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Egyesület, amely többek között a kultúrtörténeti jellegű idegenforgalom 
bátorítását, a szakmatörténeti örökségturizmus fellendítését tűzte ki célul; 

– Jelenleg van szervezés alatt a Miskolci Turisztikai Desztinációs Menedzsment, 
amely új alapokra kívánja helyezni a város idegenforgalmi tevékenysége 
szervezését, bővíteni kívánja kínálata tartalmát, színvonalát, és amelytől azt 
remélhetjük, hogy méltó helyet kap majd benne az ipari örökségre épülő, attraktív 
„turisztikai termék” is. 

 
 
Összefoglalva: 
Miskolc és a régió ipari öröksége turisztikai hasznosúlása – bár lehetőségének keresése 
hosszabb idő óta napirenden van –, eddig még nem épült be a város idegenforgalmi 
vérkeringésébe. Okai ennek egyrészt szemléleti eredetűek, másrészt gyakorlati szervezési, 
vezetési, anyagi jellegűek. Az elmúlt másfél évtizedben döntően a település válságkezelése 
volt napirenden, a revitalizálás időszaka ezekre a mostani, és az elkövetkezendő esztendőkre 
vár. Alapvető változás a korábbi időszakhoz képest, hogy az állami nagyüzemek megszűnése 
miatt a térség ipari örökségének védelmi és hasznosítási feladatai elsősorban a település 
Önkormányzatára várnak, amely feladatra nem voltak kellően felkészülve Miskolcon. 
A város és környéke múltjából, és jelen helyzetéből eredő ez irányú lehetősége páratlan és 
egyedi az országban. Alkalmas arra, hogy az egyéb helyi turisztikai értékek közé 
felzárkózzon, sőt Miskolc és környéke egyik kitörési esélyét teremtse meg. Ehhez az 
szükséges, hogy az eddig kibontakozott, eléggé szétforgácsolt egészséges törekvések, erők 
egy konstruktív, reális ipari örökség-védelmi és hasznosítási tervben, város rehabilitációs-, 
kulturális- és turisztikai fejlesztési programban (stratégiában) konkrétan megfogalmazásra 
kerüljenek, és ezt Miskolc Önkormányzata emelje határozattá, gondoskodjon a következetes 
végrehajtásáról. Ennek ma minden szükséges külső és helyi feltétel adva van, illetve 
biztosítható, a lakosság, és a civil szervezetek támogatása nagyobbrészt megteremtődött. 
Fontos, hogy ne provinciális felfogásban végezzük ezt a feladatunkat. 
 

Miskolc, 2008. október 1. 
 
Felhasznált forrásanyagok: 
– The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage. Moszkva, 2003, TICCIH. 

URL: http://www.mnactec.cat/ticcih/industrial_heritage.htm (Letöltve: 2008. okt. 1.) 
– Javaslat Miskolc város kulturális stratégiájára. Miskolc, 2004, Miskolc Megyei Jogú Város Polg. Hiv.  

URL: http://www.miskolc.hu/pages/template1.aspx?id=1663899 (Letöltve: 2008. okt. 1.) 
– A Bükki Nemzeti Park : Hegyek, erdők, emberek / szerk. Baráz Csaba. Eger, 2002, Bükki Nemz. Park. Ig.  
– Tanulmányok Diósgyőr történetéhez / szerk. Dobrossy István.  Miskolc, 1997-, BAZ M. Lvt. 
– Kiss László – Kiszely Gyula – Vajda Pál: Magyarország ipari műemlékei. Bp. 1981. NPI 
– Rosta István: Magyarország technikatörténete : a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig. Bp. 2003, 

Nemz. Tankvk. 
– Vámos Éva: Az ipari táj védelme (Beszámoló az ICOHTEC konferenciáról 2004.) = Technikatörténeti 

Szemle, XXVI. 2003-2004, (Bp. 2005) 165-168. p. 
– Váczi Piroska: Ipari műemlékvédelem = ipari örökségünk védelme. = Magyar Múzeumok, 9. évf. 3. sz. 

2003, 28-29. p. 
– Németh Györgyi: Nyaraljon a Ruhr-vidéken! = Új Holnap, 47. évf. Ősz, 2002, 140-143. p. 
– Dobrossy István – Somorjai Lehel: Az igazi Miskolc. Miskolc, 2005, BAZ M. Lvt. – Pfliegler J. Ferenc 

Alapítvány 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 11 

– Miskolc ipartörténeti látványosságai (Turisztikai térkép) / szerk. Drótos László. Miskolc, 2007, Bay Zoltán 
Alk. Kut. Közalap. Logiszt. és Gyártástech. Int. 
URL:  http://ipari.bzlogi.hu/content.php?cat=terkepek (Letöltve: 2008. okt. 1.) 

– Az „Európai Vaskultúra Útja” magyarországi állomásai (CD-ROM) / szerk. Drótos László. Miskolc, 2003, 
MicroPress Reklámgrafikai Stúdió 
URL: http://ipari.bzlogi.hu/content.php?cat=cdromok  (Letöltve: 2008. okt. 1.) 

 
 
* A Szerző eddigi munkássága jelentős részét Miskolc gazdasági, társadalmi életének irányításában töltötte. A 
Lenin Kohászati Művek vezérigazgatójaként került nyugdíjba. Elkötelezett, tapasztalatokkal rendelkező, 
kezdeményező személyisége a városfejlesztésnek, a térség ipari öröksége védelme és hasznosítása ügyének. 
Jelenleg a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület alapító alelnöke, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia Miskolci Bizottsága keretén belül létrehozott Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság 
titkára. 
 
** TICCIH  =  The International Committee for the Conservation  of the Industrial Heritage (amely az ipari 
örökség feltárásával, kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával foglalkozó szakembereket fogja össze). 
 

*** A táblázatban felsoroltakon kívül több, országos kiterjedésű munkát is elindítottak Miskolcról a civil 
összefogásban, amelyek közül jelentősebbek a „Hazánk Ipari Öröksége” c. turisztikai térkép, az „Európai 
Kulturális Utak” magyar ipartörténeti állomásai című leporelló elkészítése és kiadása, hálózatépítés  stb. 

**** Idézetek a TICCIH által megfogalmazott Cartából  
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