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 Üdvözöljük Miskolcon!
Miskolc minden évszakban ideális helyszín! Minden városrész kínál valami egyedit: fürödhet barlang-
ban Miskolctapolcán, megcsodálhatja letűnt korok építészetét a belvárosban, belekóstolhat a kö-
zépkor hangulatába Diósgyőr várában, kisvonatozhat Lillafüreden és túrázhat a bükki erdőkben. 
Megkóstolhatja a helyi ízeket, megismerheti a legendáinkat és fesztiválozhat minden évszakban.

Ismerje meg városunkat magazinunk és okostelefonos alkalmazásunk segítségével! Töltse le az 
alkalmazást, s már használhatja is az Ön által választott nyelven. Az egyes témákhoz kapcsolódó 
QR-kódok használatával még több érdekes és hasznos információ birtokába juthat. Kellemes szó-
rakozást, jó felfedezést kívánunk.

 Welcome to Miskolc!
Miskolc is an ideal place in every season of the year! Each neighbourhood has something unique to 
offer: you may bathe in the cave in Miskolctapolca, admire the architecture of bygone ages in the city 
centre, experience the medieval atmosphere of the Castle of Diósgyőr, take the forest train in Lillafüred 
and go hiking in the Bükk forests. You may taste local food, learn about our legends and go to festivals 
in every season.

Learn more about our city with the help of our magazine and smartphone apps! By downloading 
the app, you can immediately use it in the selected language. You may learn interesting and useful 
things with the use of QR codes in each topic. We wish you a pleasant time and a great discovery!

 Willkommen in Miskolc!
Miskolc ist zu jeder Jahreszeit ein idealer Ort! Sämtliche Teile der Stadt bieten Einzigartiges: Sie 
können in Miskolctapolca in einer Höhle baden, in der Innenstadt die Architektur längst vergange-
ner Zeiten bewundern, in der Burg von Diósgyőr in die Atmosphäre des Mittelalters eintauchen, in 
Lillafüred mit einer Schmalspurbahn auf Entdeckungsreise gehen und in den Wäldern des Bükk-Ge-
birges wandern. In Miskolc und Umgebung haben Sie die Möglichkeit, die lokalen Spezialitäten zu 
kosten, unsere Legenden kennenzulernen und zu jeder Jahreszeit an Festivals teilzunehmen.

Lernen Sie unsere Stadt mit Hilfe unseres Magazins und unserer Smartphone-App kennen! La-
den Sie die Applikation herunter, und schon steht sie Ihnen in der gewünschten Sprache zur Ver-
fügung. Mit Hilfe der QR-Codes zu bestimmten Themen erhalten Sie interessante und nützliche 
Informationen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß beim Entdecken!

 Vítame Vás v Miškovci!
Miškovec je ideálnym miestom v každom ročnom období! Každý mestský obvod Vám ponúka niečo 
jedinečné: môžete sa kúpať v jaskyni v Miskolctapolci, v centre mesta môžete obdivovať architektúru 
dávnych čias, prežiť osobitnú atmosféru stredoveku v hrade Diósgyőr, zviesť sa úzkorozchodným 
vláčikom do Lillafüredu alebo sa vybrať na výlet do Bukových vrchov. Môžete si vychutnať miestne 
pochúťky, spoznať naše legendy a zúčastniť sa festivalov v každom ročnom období.

Spoznajte naše mesto pomocou nášho magazínu a aplikáciou k inteligentným telefónom! Stiahnite 
aplikáciu a môžete ju okamžite používať vo vybranom jazyku. S použitím QR kódov, ktoré súvisia s 
jednotlivými témami, môžete získať zaujímavé a dôležité informácie. Prajeme Vám príjemnú zábavu 
a objavovanie.

 Witamy w Miszkolcu! 
Miszkolc jest idealnym miejscem o każdej porze roku! Każda dzielnica miasta oferuje coś wyjąt-
kowego: możesz kąpać się w jaskiniowym kąpielisku w Miszkolctapolcy, podziwiać architekturę 
minionych epok w śródmieściu, poczuć prawdziwie średniowieczną atmosferę w zamku Diósgyőr, 
podróżować wąskotorową kolejką w Lillafüred i wędrować w przepięknych lasach bukowych. Mo-
żesz poznać smaki lokalnej kuchni, poznać nasze legendy i bawić się na festiwalach o każdej porze 
roku.

Poznaj nasze miasto przy pomocy naszego magazynu i aplikacji mobilnej! Pobierz aplikację i ko-
rzystaj z niej w wybranym przez ciebie języku. Wykorzystując kody QR do poszczególnych tematów 
możesz zdobyć ciekawe i pożyteczne informacje. Życzymy przyjemnej zabawy i niezapomnianych 
odkryć.
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szecessziós berendezés látható benne. Mellette 
Hajós Alfréd (igen, első olimpiai bajnokunk, aki 
„civilben” építész volt!) késő-szecessziós Hitelin-
tézeti Palotájának tömbje magasodik. Balra nézve 
a színház közel 160 éves klasszicista árkádjai, tőle 
balra a város egyik igen neves kereskedőjének, 
Weidlich Pálnak késő-szecessziós, sok díszétől 
megfosztva is szemet gyönyörködtető palotája, a 
város első áruháza, és az akkori idők (1912) legna-
gyobb bérháza magasodik – szintén Hajós Alfréd 
munkásságának egyik ékes darabja.

Ha átkelünk a villamossíneken, kávézók te-
raszai és a színház hangulatos tömbje között a 
Hősök terére jutunk, ahol fiatalok gördeszkáz-
nak a csobogó víz mellett. Érdemes nyáron este 
fél 9-ig odaérni, akkor utoljára táncol zenére a 
barokkos szökőkút. A teret lezáró gyönyörű, ba-
rokk minorita templom előtt balra térünk, majd 
egy békés, dúslombú téren át, a különleges kin-
cseket rejtő orthodox templomot és a legeket 
magáénak tudó református templomot is felke-
reshetjük egy csendes és tartalmas sétán.

A református templom előtt balra fordulva 
visszajutunk a sétálóutcára – a színháznál hagy-
tuk el, a galériánál jutunk vissza. Előtte azonban 
vegyük szemügyre a sárga boltívet, a késő ba-
rokk korban épült kocsibehajtót, a Sötétkaput. 
Mögötte akkor piactér volt, majd nagyjából azon 
a helyen, ahol most a Művészetek Háza áll, a 

csizmadiaszínben játszottak a vándorszínészek, 
többek között Déryné Széppataki Róza, arra ins-
pirálva a művészetkedvelő miskolciakat, hogy 
mindenkinél előbb kőből építsenek otthont Thá-
liának. A MŰHA ma – többek között – a Jameson 
CineFest legfőbb színhelye. De vissza a kortárs 
művészet otthonához, a Miskolci Galériához! 
Hosszan elnyúló barokk tömbje Miskolc első 
felháza, azaz emeletes háza volt. Dőry Ferenc 
kereskedő építtette az 1650-es években – ám 
Rákóczi-házként emlegetik, mert a nagyságos 
fejedelem hadjáratai alatt hosszabb időre meg-
szállt itt. Az egykori tulajdonos nevét a művészek 
által „kifestett” klub, a Dőry-pince őrzi.

Tovább haladva elsétálunk a legendás, ma 
megújulásra váró Korona, majd Avas Szálló előtt, 
és az ország valószínűleg egyetlen olyan terén 
találjuk magunkat, ami nem a rajta álló szobor 
nevét viseli. Az Erzsébet tér szökőkúttal csobo-
gó, eklektikus épületek által határolt területét 
ugyanis Kossuth Lajos első egész alakos köztéri 
szobra, Róna József 1898-ban felállított alkotása 
határozza meg. Bár a tér névadója, Erzsébet ki-
rályné magyarbarát volt, férje, Ferenc József csá-
szár mégis csak halálra ítélte az ott bronzba öntve 
álló Kossuthot… A tér elején nem mellesleg egy 
XIX. század végi bútorzatát őrző műemlék patika, 
az Aranyszarvas található, a tér végéről pedig az 
egyik legszebb kilátás nyílik az Avasra.

A Szinva-völgybe települt miskolci főutca lényegében 13 kilométer hosszú: a Tiszai pályaud-
vartól a Bükk lábáig tart. Amióta a belvárost sétálóutcává alakították az 1980-as években, köz-
lekedési szempontból ez egy picit bonyolultabb – de attól még igaz. A belvárosban pedig létre-
jött Közép-Európa leghosszabb olyan, díszburkolattal ellátott sétálóutcája, amelyen villamos is 
halad. Ugyan „csak” 1 kilométer, ami nem tűnik soknak. Ám a legnagyobb magyarhoz méltón, 
akinek nevét viseli, teli van jobbnál jobb helyekkel! 

Kezdjük középről! Mert Miskolc belvárosá-
ban nem lehet máshonnan indulni, mint a Vil-
lanyrendőrtől. Ez A találkozóhely, ez a legfőbb 
viszonyítási pont. A Villanyrendőr így, nagy V-vel 
írandó, mert itt találkozott a várost észak-dél 
és kelet-nyugat irányban átszelő két út, itt volt a 
város legforgalmasabb kereszteződése, emiatt 
az első közlekedési lámpa is. Ezt – a ma órával 
jelölt sarkon – egy oszlopon lévő fülkéből kap-
csolta át a rendőr. Aztán eltűnt a rendőr, majd a 
fülke, de a Villanyrendőr Villanyrendőr maradt.

Innen bármerre indulunk, szórakozóhelyek sora 
hívogat, a békés fapadostól az elegáns kávézóig, 
a pinceklubtól a retró-érzésig, a romkocsmától a 
modern bárig minden megtalálható. Nem véletlen 
hát, hogy (hétvégi) estéken errefelé nagy számban 
képviselteti magát a fiatal korosztály.

A Villanyrendőrnél szabadon folyik a Szinva, az 
egyik hídkorlát előtt a híres mentőkutya, Mancs 
szobra áll. A másik hídkorláttól belátni az egész 

Szinva teraszt, ahol a Miskolci lányok bronzba önt-
ve várják a fényképezkedőket. A széles, lépcsős te-
raszok körül békésen megbújhatnak a szerelme-
sek is, a következő híd korlátjára akasztott lakattal 
pedig örök időkre hirdethetik érzéseiket.

A szerelmesek hídján, majd az utcai tárla-
toknak otthont adó fedett közön visszajutunk a 
sétálóutcára. Évszázados házainak mindegyike 
mesélni tudna nemcsak építtetői sorsáról, de 
magáról a városról is. Hiszen egykor ez volt a 
Piac utca, a kereskedők utcája, itt épültek há-
zaik, üzleteik, a szállodák, itt nyílt meg az első 
mozi, a színház, itt álltak a bankpaloták.

Jobbra nézve például, a saroképület homlok-
zatán még látható a három rózsa – ez volt ugyanis 
a híres Három rózsa szálloda (1878), aminek azo-
nos nevű, de még földszintes elődjében éjszaká-
zott Kossuth Lajos és Albrecht főherceg is. Föld-
szintjén a nagy múltú Kígyó Gyógyszertár, ahová 
egészségen is érdemes betérni, ugyanis gyönyörű 

B
el
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s
Paloták és pubok, terek  
és a művészetek otthonai  
a sétálón

A Szinva-híd közelében nézzünk a 

lábunk elé: napóra töri meg a dísz-

burkolatot! Ha nem tűnik pontosnak, 

gondoljunk arra, hogy nem ismeri sem 

a téli-nyári időszámítást, sem az időzó-

nákat, sem más egyéb emberi turpis-

ságokat – azt az órát és percet mutatja, 

amennyi a Nap járása szerint éppen 

van Miskolcon. A közelben azonban van 

másik két, majdnem szabályos óra is! 

A Szent István térnek a Városháza felé 

eső végén tavasztól őszig a virágóra 

mutatja az időt (karácsony előtt pedig 

a város óriási, közös adventi koszorú-

jává alakul). Ha pedig leülünk a park 

egy padjára, igazán jól hallhatjuk az 

avasi harangtoronyból szóló időjelző 

harangjátékot.
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Mindenki színházcsinálóvá válhat!
Ettől kezdve több kötetben lehetne írni az itt 

szerepelt, megfordult neves művészekről és 
műpártolókról, az itt megesett történetekről – 
de nincs több kötetünk. Van viszont egy Színház-
történeti és Színészmúzeumunk, ami XIX. szá-
zadi jelmezektől, a neves művészek személyes 
tárgyain, díszletelemeken, terveken, rajzokon és 
fotókon keresztül őrzi a múltnak a maga teljes-
ségében valójában megőrizhetetlen pillanatait.

– Egyik különlegességünk Latabár Árpád 
utazóládája. A sérülékeny szereplevelet, amiből 
kézjegye szerint Latabár Kálmán és Rezső is ta-
nulta Bóni gróf szerepét, ugyan üveggel védjük, 
de a láda fiókjait kihúzhatja a kíváncsi látoga-
tó, és talál is benne kincseket. – mondja Mikita 
Gábor intézményvezető. – Az egész nagytermet 

úgy rendeztük be, hogy ne csak tényekkel, ha-
nem élményekkel is találkozzanak vendégeink: 
mintegy a kulisszák mögött barangolva, ere-
deti színházi jelmezbe öltözve próbálhatják ki 
például az ügyelőpultot vagy a fényorgonát, a 
kis „színpadon” énekelhetnek, fotózkodhatnak, 
egyszóval maguk is színházcsinálóvá válhatnak.

Emellett archív felvételekkel vagy éppen szí-
nes tárlatvezetéssel teszik hozzá azt, amiről a 
tárgyak nem beszélhetnek. Mert például Rutt-
kai Éva és Latinovits Zoltán közös fotója gyönyö-
rű – de önmagában nem mesélheti el a történe-
tet. Azt, hogy 1960 novemberében, az Ilyen nagy 
szerelem című darab miskolci bemutatójának 
próbáin találkozott és szeretett egymásba a két 
színészlegenda. Micsoda pillanat lehetett...!

Színes pillanatok 
Mikita Gábor szerint a színház története min-

dig az előző esti előadással ér véget, hiszen min-
den alkalom egyszeri és megismételhetetlen. 
Ezért a múzeum sem múltba forduló: beszélge-
tős-játszós délutáni programokon, sőt, a pincé-
ben helyt kapott kortárs galériával is szólnak a 
mához. A színház pedig nem magába forduló. A 
zenés, a prózai és a táncos produkciókat, tehát a 
teátrum „hagyományos feladatellátását” számon 

tartja a szakma, amit például az is jelez, hogy a 
2014-es POSZT-ra két előadást is meghívtak. De 
nem mellékes, hogy olyan kísérlet sem nagyon 
volt még máshol, mint itt: egy évadban két külön-
böző rendezésben, felfogásban és játszóhelyen 
láthatta a közönség Csehov Sirályát.

Emellett azonban vendégjátékok, játékos fog-
lalkozások és beszélgetések sorával színesítik 
a Játék/szín programját, és művészeti iskolá-
sokkal karöltve gyakran kijönnek az utcára is. 
Így a 2013-14-es Színek évadjának színpompás 
molinói között egyszer csak feltűnt egy furcsa 
színű Shakespeare-portré – ezt, a 2014-15-ös 
Shakespeare-évadra készülve rakták ki 55 ezer 
műanyagkupakból miskolci diákok. A műalko-
tást a Mester születésének 450. évfordulóján, 
2015. április 23-án kísérik utolsó útjára egy Bo-
hém Temetési Menet keretein belül.

Tehát azért, mert esetleg éppen nyár van, 
nem kell elkerülni a színház környékét, mert 
bár évadon kívül természetesen kisebb arrafelé 
az aktivitás, mégis bármikor bármi előfordul-
hat!

A két nevezetes Róza, Déryné és Jókainé. A Latabárok. Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán. XXI. 
századi fesztiválhelyszín, öt különleges játszóhely, prózai, zenés és táncelőadások. Modern da-
rabok a történelmi miliőben, és maga a történelem a Színészmúzeumban. A Miskolci Nemzeti 
Színház hatalmas tömbje egy vibrálóan mai, színes kultúrközpont – azzal az édes felelősséggel 
terhelve, hogy túl vannak a 190. (!) évadon.

Miskolcra érve senki nem kerülheti el a színház 
patinás tömbjét, hiszen a város szívétől, a Villany-

rendőrtől alig néhány lépésnyire finom ívű, de ka-
rakteres árkádjaival hívja fel magára a figyelmet.

A legnevesebbek az első kőszínházban 
Pedig nem kevés, amit a múltról mondha-

tunk! A mai Magyarország területén Miskolc 
volt az a város, ahol létrejött az első magyar 
nyelvű kőszínház 1823-ban. Épülete 20 év múlva 
leégett, mondhatnánk, hogy sajnos, de a mai, 
1857-ben felavatott, és azóta a Miskolci Nemzeti 
Színház nevet viselő, egy felújítás során neoba-
rokk belsőt kapott épületet nézve megbékélünk 
a veszteséggel. Különösen, ha tudjuk, hogy az 
első épület részleteit a színház tömbjéhez csat-
lakozó, a Déryné utcáról nyíló Színháztörténeti 
és Színészmúzeum őrzi. Ha tovább sétálunk a 
Dérynén, akkor a Nyári Színház, majd a Kama-
raszínház és a Játékszín bejárata következik (a 
Csarnok viszont a tömb másik oldalán nyílik). 

Mi azonban még merüljünk el a múltban, ami 
a kőszínház építésénél is hamarabb kezdődött! 

Jelentős esemény volt (és visszatekintve is az), 
amikor 1815-ben a városba érkezett Benke Jó-
zsef társulata. Egyrészt, mert ennek tagja volt 
a neves színésznő, Déryné Széppataki Róza, aki 
később Miskolcon telepedett le (és itt is halt meg, 
sírja a Szent Anna temetőben található). Benke 
József is itt maradt, Judit nevű lánya ebből a vá-
rosból indult országhódító útjára – immár Jókai-
né Laborfalvy Rózaként. Ő az új színház avatásá-
ra vissza is tért, és férje, Jókai Mór köszöntőjét 
mondta el. A színház első igazgatója pedig Lata-
bár Endre, a színészdinasztia megalapítója volt (ő 
az avasi műemléktemető kriptájában nyugszik).

Sz
ín

há
z

Színes kultúr központ  
az árkádok  
mögött
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ricus ősmajom koponya-, állkapocs- és hosszú-
csont-leleteit mutatja be. Ezek valaha egyetlen, 
ma Gabi becenéven emlegetett egyedhez tartoz-
tak. Közel fél évszázada már, hogy megtalálták 
az első főemlőscsontot Rudabányán, és most 
akár három dimenzióban is láthatjuk, hogyan is 
nézett ki „szőröstül-bőröstül” a világhíres em-
berelőd.

Az évmilliókkal játszadozva jutunk el a mú-
zeum harmadik „legjéhez”. Az ásványok termé-
hez, aminek darabjait a Kárpát-medence ásvá-
nyait legteljesebben bemutató gyűjteményből 
válogatták. Ám mégis van, akiből nem a játékos 
felfedezőt hozza ki ez a bemutató – hanem a ro-
mantikust. Egy vendégkönyvi bejegyzés szerint 
ugyanis egy fiatalember itt kérte meg paleonto-
lógus barátnője kezét – hiszen ennél jobb hely-
színt keresve sem találhatott volna!

Nagyon furcsa, „fordított evolúción” mennek át a látogatók a Pannon-tenger Múzeumban: 
nemcsak a gyerekekből, de a felnőttekből is elbújik a Homo ludens – azaz a játékos ember. 
Az interaktív kiállítóhely többek között azt a hétmillió évet is végigjárja, amelynek legfon-
tosabb történése maga az emberré válás. Sőt, egészen 23 millió évvel ezelőttig visszate-
kinthetünk az időben, addig, amikor még a Paratethys-tenger, majd a Pannon-tó hullámzott 
a Kárpát-medence helyén.

Nemcsak a hazai sajtót járta be 2007-ben a 
lenyűgöző, ám döbbenetes kép: a bükkábrányi 
lignitbánya holdbélivé gyalult táján 7 millió év 
mementójaként mocsárciprusok álltak – még-
hozzá nem megkövesedve, hanem fás szerke-
zetüket és anyagukat csaknem teljes épségben 
megőrizve. Soha, sehol a világon nem bukkantak 
még ilyen leletegyüttesre! A szenzáció okozott 
némi fejtörést a szakembereknek, hiszen azt is 
ki kellett találni, hogy eredeti környezetükből ki-
emelve miként lehet továbbra is megőrizni álmu-
kat – azaz megfelelően konzerválni a törzseket. 
Az eltelt évek alatt erre is találtak megoldást, és 
a miskolci Herman Ottó Múzeum épülettömbje 
elé, félig a földbe süllyesztve megépült a „Pan-
non-tenger Múzeum” kiállító épület, ami sok-
millió év történetét tárja elénk a legmodernebb 
felfogásban.

Az ismerkedést a „sokmillió jegyében” kezd-
jük. A tárlatot nyitó időszalag a Föld 4,5 milliárd 

évét vázolja fel, szakmai szubjektivitással, 46 té-
mát kiemelve, amik közül 30-at kis „időkerekek” 
forgatásával alaposabban is megismerhetünk, 
ha benézünk az Időablakokon. Az ismeret és az 
élmény szétválaszthatatlan…

Itt lépten-nyomon olyan kihívásra bukkanunk, 
aminek nehéz ellenállni! Hiába vehettük szem-
ügyre a mocsárciprusokat egészen közelről a 
koruknak megfelelő közeget, erdőt bemutató di-
orámában, ha a harmadik egy 20 ezer literes tar-
tályban konzerválódik tovább. Annak a betekintő 
ablakához bizony muszáj felmászni! Aki valaha 
játszott bélyegzővel – és az is, aki nem – biztosan 
kipróbálja, milyen patanyomot tud hagyni a ho-
mokban a lovak fejlődését bemutató részen, és 
a sok, izgalmas tárgyakat vagy épp fontos kér-
déseket, válaszokat rejtő kinyitható ablakról, ki-
húzható fiókról még egyáltalán nem beszéltünk.

Az egyik ilyen fiók egyébként a mintegy 10 mil-
lió éves evolúciós ősünk, a Rudapithecus hunga-
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Ahol „személyesen”  
találkozhatunk  
tízmillió éves ősünkkel

Múzeumi legek  

jelen és jövő időben

Érdemes megnézni a „régi” múzeumépület ál-

landó kiállítását, a Képtárat is, ez ugyanis nem-

csak a térség, de az ország egyik leggazdagabb 

tárlata, amely a magyar képzőművészet remek-

műveit vonultatja fel a barokktól a szecesszióig. 

Olyan mesterek alkotásai láthatók itt, mint Má-

nyoki Ádám, Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz 

Károly, Munkácsy Mihály, Paál László, Szinyei 

Merse Pál, Gulácsy Lajos, Csontváry Kosztka Ti-

vadar vagy Rippl-Rónai József. A festészeti tárla-

tot a szobrászat jeles egyéniségeinek plasztikái, 

valamint iparművészeti alkotások színesítik.

A következő években a múzeum mögött építen-

dő épületbe költözik Európa legnagyobb, a Kár-

pát-medence népviseleteit bemutató viseletkiál-

lítása, ami jelenleg a Lézerpont Látványtárban 

látható.

A múzeum másik, a közeli Pap-
szeren álló épülete – egyben a vá-
ros legrégebbi világi épülete – ad 
otthont a karosi kincsek köré épü-
lő, interaktív honfoglalás kori tár-
latnak, az Elit alakulat című állan-
dó régészeti kiállításnak. A karosi 
temetők vezérsírjai nemcsak a kor 
leggazdagabb leleteit szolgáltat-
ták, de azt a bizonyosságot is, hogy 
honfoglaló elődeink első központ-
jukat itt, a Bodrogközben alakítot-
ták ki!
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Kilátók és pincék
Először is, mint utaltunk rá, mérete alapján 

nem is hegy: 234 méter magas, relatíve 114 mé-
terrel emelkedik a város felé. Így is évszázadok 
óta kilátóhely az Avas, nemcsak a várost szem-
lélve, de kitekintve a Bükk, a Sajó-völgy, Tokaj, 
az Alföld irányába is. Nem is gondolnánk, hogy 
az első kilátó csak alig több, mint száz évvel ez-
előtt épült – és alig néhány hónapig állt! 

Sokkal ősibb a szőlő- és bortermelés hagyo-
mánya. A meredek északi oldalnál jóval lanká-
sabb déli-délkeleti lejtőkön a kora középkortól 
érett a szőlő, és kiváló minőségű borok szület-
tek belőle az északi részen vájt „kőlikak”-ban. 
(Már az 1694. évi miskolci címerrajzon meg-
jelent a szőlőfürtöt tartó hajdú alakja.) A mai 
pincék többsége is több, mint 300 éves. Van 
köztük egyszerű lyuk, van többágú rendszer, 
de ami közös bennük: ha gondos gazdájuk van, 
megjelenik a homokkő falakon, a palackokon az 
egyébként csak a tokaji borvidékre jellemző ne-
mes penész. Régi mondás, hogy „nem is igazi 
miskolci polgár az, akinek nincs egy borházzal 
ellátott pincéje az Avason”, és ezen a XIX. szá-
zad végén a filoxéra sem változtatott, mert, bár 
a szőlő elpusztult, a borházak maradtak. Más-
honnan hozott mustból tovább értek a borok, 
folytatódtak a kedélyes poharazgatások.

Bár néhány régi képeslap kissé méltatlan 
helyzetben ábrázolja az avasi pincékben mu-
latozókat, sok komoly irodalmi asztaltársaság 
is összegyűlt itt. Az első nevezetes Lévay Jó-
zsef költő nevéhez kötődik, megfordult itt az 
XIX. századi irodalom számos nagy alakja: 
Arany János, Gyulai Pál, Erdélyi János, Tompa 
Mihály és mások. A társaság tagjainak saját 
poharuk volt, gravírozott nevekkel. Ha elár-
vult a pohár, az összejöveteleken továbbra is 
teletöltötték, de senki nem ihatott belőle, a 
„föld poráé” lett az a bor.

A szűk, kanyargós utcácskák borházai ma is 
ódon hangulatot árasztanak. Első, önálló sétára 
vigyünk magunkkal GPS-t vagy morzsát, amit 
kiszórva visszafelé követhetünk – nem egyszerű 
ugyanis nyomon követni a girbe-gurba utcács-
kákat, elágazásokat. Nagy baj nem lehet – de 
mégsem mindegy, hogy megfáradva egy újabb 
templomhoz, a hegy lábánál álló nagyszerű 
mindszentihez érkezünk – vagy a profi étter-
mek-borozók kis-avasi csokra nyújt írt a meg-
fáradt utazónak…

Van-e még olyan település Miskolcon kívül, ahol a belváros szívében csaknem 900, évszázados 
borospince tarkítja a hegyoldalt? Van-e még hely, ahol ilyen közel húzódott egymáshoz a templom, 
a temető és a „vigalmi negyed”? És van-e még domb, amit nem síkvidékiek, de magas hegyek lábá-
nál élők ilyen szeretettel becéznek „hegynek” – mint a miskolciak az Avast? 

Az Avas Miskolc közepe, a város egyik jelképe. 
De csak jelképként egységes, a valóságban lénye-
gesen eltér egymástól az északi és a déli oldala, 
vagy a Kis-Avas, a Nagy-Avas és az Avas-tető. Így 

is, úgy is belakta az ember, pedig valaha tilalmas 
erdő borította, ahol sem irtani, sem legeltetni 
nem volt szabad – innen ered neve is, ezt jelenti 
az „avas”. 

Tűzköves, temető, templom, torony
Tetejének keleti részén, a Tűzkövesen a pale-

olit kor embere legalább 70 ezer éve bányászta 
a kovakövet, lábánál ugyancsak kőkori pattintott 
eszközöket, a híressé vált szakócákat találtak, 
ezek nyomán indult el a hazai őstörténet kutatás.

Tetejének nyugati részén zsidó temetőt rejte-
nek a lombok, északi oldala alsó részén, a gótikus 
templom körül a műemlék református temető 
XVII–XVIII. századi sírköveket is őriz. A templomot 
egészen a közelmúltig a város legrégebbi – XIII. 
századi eredetű – épületeként tarthattuk számon 
(aztán megelőzte a Miskolctapolcán feltárt, XI. 
századi rotunda). A mellette álló harangtornyot 
– a felgyújtott és leégett templom tornya helyett 
– 1557-ben emelték. A meglévő faszerkezet kevés 
kivétellel eredeti, tehát több mint 450 éves! Leg-
nagyobb különlegessége mégsem ez, hanem a 

harangjáték. Ez háromnegyed évszázada hallat-
szik negyedóránként a belvárosban.

Közvetlenül a temető fölött a Nagy-Avas 
borházai kandikálnak ki a zöld rengetegből, de 
ha inkább keletre, a Kis-Avas felé vesszük az 
irányt, akkor egyre sűrűsödnek a pincék, egy-
re több faragott díszes tető alatt áll nyitva kapu, 
pihenésre és kóstolóra csábítva a sétálókat. 
Legendás vigadozások helyszínei ezek, és nem 
csak a múlt század elejéről valók a történetek.

Ha viszont egyenesen tovább megyünk a te-
metőhöz vezető lépcsőn, feljutunk a kilátóhoz, 
lenézhetünk a városra, és végigsétálhatunk az 
Avas-tető teraszos-ligetes parkján, megzavar-
va néhány, az alsóbb padokra húzódott szerel-
mest. Verset és regényt lehet írni az Avasról, 
más műfajban mesélhetetlen a hangulat. 

Av
as

Belvárosból pincesorra  
– az Avason

Az első kilátót 1906-ban ácsolták két 

hét alatt abból az alkalomból, hogy Rá-

kóczi fejedelem Rodostóból hazatérő 

hamvai áthaladtak Miskolcon is, és 1907-

ben le is bontották. Bár csak 28 év múlva 

épült meg az első állandó kilátó, az is a 

Rákóczi-torony nevet kapta. Szeghalmy 

Bálint, a város főépítésze tervezte fából 

– és ez lett a veszte. 1943-ban még csak 

megrongálta a tűz, 1956-ban azonban 

szinte teljesen elpusztította. Ezután ké-

szült el, immár betonból a mai, 72 méter 

magas kilátó-tévétorony, Hófer Miklós és 

Vörös György munkája. 1963-ban avatták 

fel, de már évek óta műemlék.

„Miskolcra nem vendégszerepelni jö-

vök, ide egyszerűen – hazajövök. És szí-

vemnek minden szálával össze vagyok 

nőve a maguk kedves, megértő, intim vá-

rosával” – írta Móra Ferenc. Látogatásai-

nak fontos, vissza-visszatérő eleme volt a 

Marjalaki Kiss Lajos történész avasi pin-

céjében zajló, fröccs melletti társalgás. 

Utoljára, 1933 májusában, pár hónappal 

a halála előtt, ahogy maga Móra írta, itt 

érezte jól magát utoljára. A Nagy-Avas, 

Középsor 648. ma az ő nevét viseli, em-

lékét tábla is őrzi. Móra Ferenc szegedi 

múzeumigazgatóként miskolci kollégájá-

val, Leszih Andorral volt jó barátságban. 
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megoldás a fürdőruha lenne, erre egy kislány 
a legjobb példa, akit az előbb még kint láttunk 
pezsegni a csarnokban, ám most sellőként 
bukkan elő egy járat vizéből, és gyors tempó-
ban elcsattog „a kagyló” felé. A Barlangfürdő 
ugyanis, bár önmagában attól is érdekes lenne, 
hogy természetes járatokban, a föld alatt már-
tózhatunk meg a termálvízben, nem elégszik 
meg ennyivel.

A modern csarnokban és a sziklák alatt egy-
aránt találhatunk dögönyözőt, különböző masz-
szírozó és pezsgő funkciókat, bent még sodró-
folyosót is, aztán egy járaton át kisétálhatunk a 
nevezetes betonkagyló alatti medencéhez. On-
nan elvihetjük a gyereket valamelyik neki való 
kültéri medencéhez. Vagy választhatjuk a Tavi-
fürdő élménymedencét. De kipróbálhatjuk vala-
melyik szaunakabint is. Esetleg a régióban egye-
dülálló 28 főset, ami a szaunaszeánszok idején 
különösen jó szolgálatot tesz. Egy ilyen szeánsz 
mézzel-olajjal folyó Kánaán, ami nem mellesleg 
kiválóan segíti a méregtelenítést és a relaxációt. 
Ha viszont frissek vagyunk, mehetünk az éjsza-
kai fürdőzésre…

A relaxáció és a felfrissülés is intenzíven foly-
tatható az Aquaterápia sziklához simuló épületé-
ben, a stresszoldó kezelésekkel vagy épp a fris-
sítő masszázsokkal, a mozgásszervi panaszokat 
gyógyító vagy épp a szépítő kezelésekkel; kinek 
mire van szüksége. Itt fent megérint a fehér für-
dőköpenyek fölött mosolygó arcok nyugalma. 
Lent strandhangulat fogadja a napozókat.

Egyelőre ez az utolsó pillanatfelvétel. Kifelé 
menet szembetalálkozunk egy négytagú csa-
láddal, a kisebb gyerek, a fiú épp a hattyú és a 
vadkacsa közötti különbségeket próbálja össze-
gezni édesapjával a tónál látottak alapján. Ők is 
ideértek a parkból.

Mi látható egy valódi miskolctapolcai képeslapon? Jó eséllyel az európai hírű Barlangfürdő. Ez 
nem is csoda, hiszen nem nagyon találunk másik olyan helyet a világon, ahol természetes, vízváj-
ta járatokban élvezhetjük az ott fakadó termálvizet és modern korunk kényeztető szolgáltatásait. 
Miskolctapolca azonban még ennél is több. Készítettünk hát néhány pillanatfelvételt az arcairól!

– Négy, ez már a negyedik…
– Öt – kiabál bele nővére örömébe a hat év 

körüli kissrác, aki nemcsak kezével, de egész 
testével egy mozgó célpontra mutat. Aztán ő is 
fejezi be az elkezdett mondatot. – Ez már az ötö-
dik mókus!

A család felnőtt tagjai által hordozott felszere-
lés egyértelműsíti: az eredeti cél a fürdőzés volt, 
csak közbejöttek a mókusok és a séta a park-
ban, amit „Sétáljunk a parkban!” - felkiáltással 
valószínűleg semmiképp nem lehetett volna 
programként eladni a gyerekeknek. A kedves 
négylábúakról csak négy kerék tudja elterelni a 
kisfiú figyelmét: látókörébe került egy, két tini 
által nagy lendülettel és nevetéssel hajtott brin-
gó-hintó. Úgy tűnik, a fürdő még mindig várhat…

Mellettük bringások tekernek a sétányon, mö-
göttük, a tavon vízibiciklikben nyomják a pedált. 
Egy, csak egy csónak ringatózik „messze földön, 
s égen”.

– Az a neve, hogy csónakázótó, nem? Akkor 
csónakázzunk! Különösen, hogy én még tudok 
evezni, a fiatalok már nem biztos… – mondja ne-
vetve kérdésünkre az idősebb úr, amikor part-
közelbe és hallótávolságba érnek. A felesége 

mosolyogva megtoldja: – Jobban is illik ez ebbe 
a gyönyörű környezetbe. És nem is tudom, mikor 
volt utoljára ilyen romantikus kalandunk…

Mielőtt továbbsiklanának, az is kiderül, ők már 
túl vannak jó néhány fürdőzésen, kényeztető ke-
zelésen, a holnapi az utolsó napjuk. Egy hét alatt 
kipróbáltak sok mindent, feltérképezték a ját-
szóteret, a kalandparkot és a bobpályát is – és 
úgy döntöttek, nem bíznak semmit a véletlenre: a 
búcsúfürdőzésnél megállnak az Ilona-kútnál, ott 
együtt fogják kívánni, hogy jövő nyáron már az 
egész család együtt pihenhessen itt gyerekestül, 
unokástul.

A fürdőben – ruhás-cipős turistaként – már 
vezetőt is kapunk.

– Az Ilona-kút kívánságteljesítése az egyetlen 
szolgáltatásunk, amire nem tudunk garanciát 
vállalni, minden másra igen! De vendégeink így is 
nagyon szeretik, hiszen csak némi aprópénz kell 
hozzá, és persze alapos eltökéltség, hogy való-
ban megvalósuljon, amit szeretnének – mondja 
Bodnár László főmérnök.

Miután odaengedjük a dögönyözéssel vég-
zett, kívánságot mormoló fiatalokat a kúthoz, 
gondolatban végigsétálunk a fürdőn. A másik 
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Képeslapok  
Miskolctapolcáról
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Államalapító Szent István király állította az akkor szerveződő megye élére Borsodot, az ő egyik 
utóda volt Miskolc, aki nevet adott a legfontosabb birtoknak. A Miskolc nemzetség, rangjához 
méltó módon, a XII. században apátságot alapított a mai Miskolctapolcán. A török időkben, 1532-
ben megtámadták, kirabolták és felgyújtották az apátságot (nem a törökök, hanem a különböző 
királypárti villongások áldozata lett), és már soha többé nem tért vissza falai közé a szerzetesi 
élet. Aztán már falai sem voltak, elhordta a környező lakosság a köveket. Lassan híre is elveszett, 
azt sem lehetett tudni, hol állt, keresni kellett.

Keresték is, sokszor, több helyen, a perdöntő 
lelet 2004-ben került elő. Ma már bizton kijelent-
hetjük: kivételesen nem dombra, hanem völgybe 
építkeztek a bencések, a meleg vizű források kö-
zelében. Az intenzív ásatás, az apátsági templom 
teljes feltárása 2012-ben kezdődött. Először, sok 
érdekességgel, de minden ment a maga útján. 
Aztán kiderült, a XV. században a csapadékos 
időjárás, a megemelkedett talajvíz miatt mintegy 
egyméteres agyagréteggel megemelték a temp-
lom padlószintjét. A bencések pechje a régészek 
szerencséje lett, hiszen a feltöltés alatt megma-
radhatott az eredeti belső elrendezés.

Megmaradt. És kiderült, hogy a XII. századi 
építők hozzáépítették templomukat egy még 
korábbi, XI. századi körtemplomhoz. 2013-ban a 
régészek megtalálták tehát Miskolc legrégibb, 
900 éves épületét, a közepén pedig egy gondo-
san elkészített, téglával falazott sírt – a kegyúr 
temetőkápolnáját. Egyelőre itt a történet vége. 
Talán soha ki nem deríthető már, pontosan ki 
feküdt a sírban. A legfontosabb azonban az, 
hogy tudjuk, hol nyúlnak legmélyebbre a város 
történetének gyökerei. És láthatjuk is a helyet, 
hiszen mára bárki végigsétálhat az egykori ro-
mok között. 

Miskolc  
900 éves  
gyökerei
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Nehéz röviden összefoglalni. Nézzük inkább 
csak a déli palotaszárnyat, a régi várlátogatók 
számára segítségül: ezen az oldalon állt a szín-
pad. A földszinten azok a mesterségek kaptak 
helyet, melyek nagy szerepet játszottak a vár 
életében. Az emeleten a királynéi termek közül 
az első kettő a lovagkor hölgyeinek életét mu-
tatja be, a lovagi tornák, lovagregények világát. 
A reneszánsz termekben pedig helyet kapott a 
királynéi háló- és fürdőszoba, de korabeli zenét 
is lehet hallgatni valamint tánclépéseket tanulni. 
Mindkét korszak termeiben gyönyörű ruhare-
konstrukciók láthatók, és a látogatókat korhű öl-
tözékben várja az adott korszakról mindent 
tudó és elmesélő „személyzet”…

– Úgy tűnik, nem a hagyományos 
értelemben vett múzeumi tárlatok-
kal találkozhat itt a látogató!

– A vár nem múzeum – évezredes 
értékeket közvetít át- és megélhető 
módon. A bútorok egy része pontos 
másolat, más része középkori ihleté-
sű, tervezett bútor, nemes anyagokból, 
tölgy- és diófából, csakúgy nemes anya-
gokból készültek a függönyök, párnák és 
szőnyegek. Minden berendezés érinthető 
és használatba vehető, kivétel a királynéi 
hálóterem baldachinos ágya... Ugyanak-
kor, természetesen, van vártörténeti szo-
ba, ahol egy fából készült, összerakható 
vármodell mellett virtuális vártúrák is tehe-
tők a különböző történelmi korszakokban, 
és segítünk mindent megtudni a vár birtokainak 
életéről, a középkori tudományokról, a „diós-
győri királyokról” is. És ne felejtsük el, a kö-
zépkori hangulat, értékek és élmények mellett 

a vár megőrzi annak 
a lényegét is, amit 
annyian, annyira sze-
rettek benne eddig: 
a teraszról továbbra 
is megcsodálható 
a környező hegyek 
panorámája, és a 
csonkán maradó dél-
nyugati torony em-
lékeztet majd „festői 
rom” állapotára.

A Diósgyőri vár festői romja nemzedékeknek jelentett felejthetetlen élményt látványával, az 
ott tartott fesztiválok megismételhetetlen hangulatával, a „most” pillanatainak élményével. A 
megújult vár a múlt felidézésével, egy tartalmas, látványos és szórakoztató időutazással érheti 
majd el ugyanezt.

Lovász Emesét joggal nevezhetjük a Di-
ósgyőri vár háziasszonyának. Régészként 
ásatásokat vezetett ott, alapítója a Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovagrend hagyományőrző 
csoportnak, és évek óta ő a reneszánsz hangu-
latú rendezvények királynéja, a legutóbbi idő-
ben pedig a megújult várban kalauzolja a láto-
gatókat. Kevesen tudnának nála több érdemi és 
hiteles információval szolgálni a vár múltjáról- 
és jelenéről.

– Hogyan néz a régész a várfalaira, a tornyokra?
– A Diósgyőri várnak igazi ostromot soha nem 

kellett kiállnia, de már az utolsó királyi pár, II. 
Lajos és Habsburg Mária távozása után, a zálo-
gos birtokosok kezén elkezdődött a pusztulása. 
Balassa Zsigmond még végzett erődítési mun-
kálatokat, ekkor épült az ágyúállások elhelye-
zésére alkalmas ötszögű torony, a kazamaták, 
valamint a rondella, de ezek az építések már 
bontással jártak: visszabontották a karcsú tor-
nyokat, gótikus és reneszánsz díszítő elemeket. 
Már az utolsó birtokos, a Haller család távozása 
után, az 1700-as évek elején romként került az 
Erdőkincstár birtokába, és azóta pusztult. Több 
nekirugaszkodás után 1962-ben kezdődött meg 
Diósgyőr feltárása, 10 évig tartó munka után 

konzerválták a rom állapotot. A közelmúltra 
azonban oly mértékben pusztultak a falak, hogy 
a teljes rekonstrukció terve jelentette az egyetlen 
lehetséges megoldást: a könnyített szerkezettel 
ráépült falak mint védő falkorona óvják meg a 
továbbiakban a megmaradt eredeti várromot. A 
rekonstrukciót több éves régészeti és művészet-
történeti kutatás előzte meg, melynek eredmé-
nyeként a XIV–XV. századi Diósgyőr épült újjá.

– Mindent természetesen a mostani re-
konstrukció során sem lehetett visszaállítani 
– mi az, amit az „újonnan rakott kövekkel”, és 
mi az, amit másként tudnak megmutatni?

– A rekonstrukció során helyreállították a keleti 
szárny középen az eredetileg is kétszintes kápol-
nát, amit fel is szenteltek. Az északi szárny eme-
letén újjáépült a XIV. századi Európa legnagyobb, 
kéthajós lovagterme – mostantól konferenciák, 
hangversenyek, bálok színhelye. De, ahogy fogal-
mazott, az „újonnan rakott kövek”, és a középkori 
élet, hangulat bemutatása szorosan összefügg, 
mert a palotaszárnyak, a tornyok rekonstrukció-
jával korabeli terek születtek újjá, amiben a leg-
különbözőbb módon tudjuk bemutatni, láthatóvá, 
élményszerűvé tenni a fénykor mindennapjait. 

– Például?
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Diósgyőrben felépült 
az újabb fénykor

A fazekas a feltárások során előkerült 

edényeket, kályhacsempéket formálja 

meg a látogatók szeme láttára, esetleges 

közreműködésével, a királynék várában 

természetes, hogy helyet kaptak a közép-

kori ékszerek, így az ötvös, ékszerkészí-

tő műhelye. Nagy Lajos király szívesen 

indult innen bükki vadászatokra, így egy 

korhű ruhába öltözött vadász bemutatja 

a vadászat eszközeit, fegyvereit, a füves-

asszony a középkor gyógy- és varázserejű 

füveit, fűszereit ismerteti, de lesz virtuális,  

lapozható szakácskönyv is, a sötét torony-

szobában pedig az alkímia titokzatos  világa 

is megelevenedik.

– Az olasz és dél-francia mintára épült 

vár fénykorát Nagy Lajos (1326–1382) ko-

rában élte. Luxemburgi Zsigmond már 

kevesebbet időzött falai között, de ő aján-

dékozta elsőként második feleségének, 

Czillei Borbálának. Ekkortól lett a vár hat 

királyné „jegyajándéka”. Mátyás nevéhez 

egyértelműen a budai vár kapcsolódik, 

viszont felesége, Aragóniai Beatrix rene-

szánsz ízlés szerint formálta át a Diós-

győri várat, ekkor készült a kápolna szá-

mára a Diósgyőri Madonna néven ismert 

márványoltár, az emeletre vivő impozáns 

lépcső bábos korlátja, és festett, aranyo-

zott kandallók meglétéről is mesélnek a 

régészeti leletek. 
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két 62 méteres tornyot, és 1880-ra elnyerte 
mai formáját a templom.

Az oltárképek Kovács Mihály egri festő al-
kotásai, a freskókat Takács István, a híres 
mezőkövesdi művész festette 1951-ben. Ha ki-
gyönyörködtük magunkat a belsőben, érdemes 
szemügyre venni a templom mellett álló, ugyan-
csak barokk plébániát, illetve amellett elsétálva 
az útelágazásba illesztett Csupros Mária-szob-
rot, ami nem az egyetlen, de mindenképp a leg-
kedveltebb és legismertebb barokk Immacula-
ta-oszlop a városban – már csak azért is, mert 
ez volt Miskolc első köztéri szobra.

Ugyancsak középkori, a török időkben elpusz-
tult templom helyén épült az „északi”, Nagy-
boldogasszony tiszteletére szentelt, amit csak 
minoritaként emlegetnek a helyiek. A remek-

be szabott, az egri Carlone mester által épített 
barokk műemlékegyüttes ugyanis a ferences 
kistestvéreké. Először a templom (1729–1735), 
azután a rendház, végül az iskola készült el. A 
rendház alapítója Kelemen Didák atya volt, aki a 
szentély alatti kriptában nyugszik, és akinek bol-
doggá avatásáért ma rendszeresen imádkoznak 
a hívek.

A kéttornyos, impozáns megjelenésű temp-
lom homlokzatát 1779-től díszítik a szobrok. 
Az épület többször szenvedett a tűztől, nagyon 
sok érték elpusztult, ám szószéke és a padok 
XVIII. századi barokk munkák. A boltozati szek-
kók itt is a neves matyó művész, Takács István 
alkotásai. A minoriták 1990-ben visszakapták a 
rendházat, és a hitéleti mellett aktív karitatív te-
vékenységet is folytatnak.

Székesegyháztól a sziklakápolnáig
A belváros keleti szélén egy igazán impo-

záns, a tekintetet vonzó templom áll – ami-
kor 1912-ben végre felszentelhették az ön-
álló egyházközségükért több, mint száz éven 
át küzdő „belvárosi” görög katolikusok, nem 
gondolták volna, hogy újabb száz év elteltével 
püspöki székesegyház lesz a kedves épület. 
Pedig 2011 óta az, amikor Miskolc újra görög 
katolikus püspöki székhely lett.

Az „Istenszülő elszenderülése” titulusra 
szentelt, premodern, de gótikus elemeket és 
természetesen bizánci stílusjegyeket is fel-
mutató épület belülről több művészi értéket 
rejt, mint amit kívülről sejtet. A festett ólom-
üveg ablakok, az Árpád-házi szenteket felvo-
nultató diadalívfestés és a gazdagon díszített, 
19 képből álló ikonosztáz kedvéért minden-
képp érdemes belépni. 

Miskolc, ahogy a jó kereskedővárosok többsége, nem lett egyvallású. Sokféle ember megfor-
dult itt, sokféle mester és kereskedő letelepedett, és a város befogadta mindegyiket. Ők pedig 
új gondolatokkal, új vallásokkal és az Istennek szentelt különleges épületekkel gazdagították 
otthonukat.

Ha időrendben akarunk haladni a katolikus 
épített emlékek számbavételénél, akkor a város 
határán túl, a szentléleki pálos kolostor romja-
inál kell kezdenünk. Az 1340 körül épített egy-
hajós, gótikus templom falai ma is magasan áll-
nak, mellette a rendház maradványai rajzolják 
ki az egykori épületet. Az erdő szívében külö-
nösen impozáns látványt nyújtanak a romok, és 
ha alaposan megnézzük a fennálló falakat, még 
találunk néhány apró, démoni figurát is. A terü-

let a Szentlélek tiszteletére szentelt kolostorról 
kapta ma is használatos nevét. Ahogy a diós-
győri pálosok kertészeti tevékenysége alapján 
kapta ez a Győr a Diós- előtagot. Az ő emléküket 
már csak ez őrzi – és a diósgyőri római katoli-
kus templom: ott látható egy XV. századi, a szer-
zetesek által faragott, majd’ egyméteres fából 
készült Szűz Mária-szobor, és az ő munkájuk a 
faragott szószék és a padok is.

Barokk templomaink
A belváros északi és déli határán áll két jelen-

tős barokk római katolikus templom – valószínű-
leg mindkettő a neves Carlone mester munkája. 
A déli a Szent Péter és Pál apostol tiszteletére 
szentelt, de mindszentiként emlegetjük, hiszen 
a középkori Mindszent településről kapta közke-
letű nevét. A mai templom a falu kápolnájának 
romjaira épült. Miskolcon ez az egyetlen hely, 
ahol mindig katolikus templom állt.

A lenyűgöző arányú mai templomot 1724-
ben kezdték építeni barokk stílusban, és 1748-

ban szentelték fel, bár akkor még nem volt 
teljes. Készen volt viszont az épület gazdag 
szobordíszítése, az öt oltár és a szószék. Dús 
aranyozású és faragású berendezése is XVIII. 
századi. Tornyai viszont csak több mint egy év-
századdal később készültek el. Amikor 1857-
ben a városban járt Ferenc József császár, az 
épülő templomot látva felajánlotta, hogy fedezi 
az egyik torony költségeit. Emellett az egri ér-
sek is felajánlott egy jelentős összeget. Ebből 
és a hívek adományaiból kezdték el építeni a 
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csodás aránnyal,  
a legszebb ikonosztázzal
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A Bató család legerősebben mégis a közeli 
Deszkatemplomhoz kötődik. Ezt a templomot 
újíttatta fel a gazdag kereskedő, Bató István sa-
ját költségén1874-ben, és erről írta végrendele-
tében: „Ezen deszkatemplom tartassék fenn a 
legjobb karban … ha megégne is az, az alapjából 
deszkából és fából építtessék fel”. Bár akkor nem 
égett le, az 1930-as években alapjairól kellett új-
jáépíteni. Ekkor emelték azt a templomot, fából 
és deszkából, aminek a XXI. század hajnalára po-
raiból kellett újjászületnie, de mindig csak szebb 
lett, és faragásai a hit nyelvén szólnak, azok szá-
mára is érthetően, akik egyébként nem beszélik 
ezt a nyelvet. A belépő látogatók szava viszont itt 
elakad. A fa által meghatározott különleges tér 
és a nem hivalkodó, de ritmust és szépséget te-
remtő díszítő és művészi faragások magával ra-
gadó élménye máshol nem tapasztalható.

Az 1938-as templom Szeghalmy Bálint tervei 
alapján épült, az őrá jellemző, erdélyi ihletésű 
stílusban, boronafallal, fiatornyokkal, zsindely-
tetővel. A templomot 1997 decemberének egyik 
éjjelén felgyújtották, és szinte teljesen leégett. Az 
országos közadakozásnak, a határon túlról is ér-
kező segítségnek köszönhetően 1999 májusában 
már megtarthatták a felszentelési ünnepséget.

Az új templom mindent megőrzött az előző-
ből, amit csak lehetett, szó szerint és átvitt ér-

telemben is. A belső tér 
látható faszerkezetei vö-
rösfenyőből, a többi rész 
borovi- és lucfenyőből, 
a dús faragás hársfából 
és vörösfenyőből ké-
szült. Egyszerre dicséri 
Szeghalmy Bálintot és 
hatvan évvel későbbi 
utódait.

Szeghalmynak áll 
még egy magyaros 
szecessziós tégla-
temploma Miskolcon, 
a Martin-kertváros-
ban. Végső nyughelye a 
Deszkatemplom mellett 
található. Akik a moder-
nebb építészet iránt is 
nyitottak, azok ne hagy-
ják ki a felsővárosi tég-
latemplomot se! Rostás 
László nyerstégla, kerí-
tőfalas, mégis hívogató 
épületében „az egyete-
mes műveltség minden 
olyan eleme megtalálható, mely az építészetben 
használható”.

Görög kereskedők gazdag öröksége
A „görögök”a török fennhatóságú területekről 

érkeztek Magyarországra a XVII–XVIII. század-
ban – és egyáltalán nem biztos, hogy görögök 
voltak. Lehettek törökök, örmények, rácok, bol-
gárok és szerbek is. Ám a vallásuk görög ortodox 
volt. És mivel kereskedéssel foglalkoztak, jól be-
határolható csoportjukat egységesen „görögök-
nek” hívták. A Szentháromság templom építése 
1784-ben, három évvel azután kezdődött, hogy II. 
József türelmi rendelete lehetővé tette. Külseje 
bizánci hatásokat mutató, copf stílusú. Belseje 
pedig Közép-Európa egyik legszebb és legna-
gyobb ikonosztázát rejti.

Félköríves diadalív a kerete a több mint 16 méter 
magas, 12 méter széles, 93 táblát magába fogla-
ló képfalnak. Az úgynevezett koronázó párkányig 
négy vízszintes sávban láthatók az aranyozott fa-
ragványokkal keretezett képek. Jankovics Mik-
lós lenyűgöző fakompozíciójának festője Anton 
Kuchelmeister bécsi festő volt. Az ikonosztázion 
nemcsak méretével hat, érdemes foglalkozni, ta-
lán kicsit el is veszni a részletekben, az áttört fara-
gásokban, a míves képekben, a 88, Jézus életéből 
vett jelenet megfogalmazásában és üzenetében. A 
templom egyik kegyképét, az Ahtirkai Istenszülő 
ikonjának másolatát II. Katalin cárnő ajándékozta 
az egyházközségnek.

Hasonlóan kiváló és szemet gyönyörköde-
tő a többi – a nem ortodox vallásúak számára 
viszonylag kevésnek tűnő – berendezési tárgy 
is. A templommal egy udvaron áll a régi görög 
iskola késő barokk épülete, benne a Magyar 
Ortodox Egyházi Múzeummal. A gazdag tárlat 
ötvösművek, textíliák, ikonok, dokumentumok 
segítségével mutatja be az egyház történe-
tét, kultúrtörténeti hagyatékait, egyházművé-
szeti tárgyait. Itt láthatók mindazok az egykor 
használt liturgikus tárgyak, amiket Budapest-
től Karcagig, Miskolctól Szentesig az ortodox 
templomokból, parókiákról összegyűjtöttek.

Az első terem lényegében kápolna-rekonst-
rukció, ahol bemutatják a magyarországi gö-
rögkeleti templomok rézmetszetes felszen-
telési ikonjait is. A következőkben gazdagon 
díszített, művészi kivitelezésű textíliák és öt-
vösművek láthatók, többek között macedóniai 
ötvösök remekműve, egy három darabból álló, 
1721-ben készült kollekció. Ez a helye a múze-
um ikongyűjteményének is. A görög kereskedők 
kétségkívül gazdagok voltak. Jól látható ez ab-
ból is, hogy ezek a tárgyak nemcsak művészi 
értékkel bírnak, de nagyon sok köztük az arany-
ból, ezüstből készült, drágakővel, gyönggyel ki-
rakott igazi kincs.

A közelmúltban befejeződött felújítás ered-
ményeként látványosan megújult és megsz-
épült a székesegyház külseje is.

Amíg nem volt saját templomuk a „belvá-
rosiaknak”, addig Görömbölyre kellett járni-
uk, ahol sok ruszin él(t). Az a szép templom 
is áll még természetesen, azonban az ottani 
hívek létrehoztak egy igazi különlegességet: 
kifaragtak egy pincekápolnát. Egészen pon-
tosan 1937–38-ban, Marsalkó Mihály és fe-
lesége ásta a pincét, hogy emléket állítsanak 
az Eucharisztikus Világkongresszusnak – és 
megköszönjék az Istenszülőnek, hogy a férj 
épségben hazatérhetett az első világháború-
ból. A homokkőbe vésve, mintegy oltárként 

kialakítva az Istenszülő látható a gyermek 
Jézussal. A kápolna mennyezetén a Szentlé-
lek-galamb látható, míg az oldalfalon a ko-
ronás magyar címer. Lélekemelő környezet. 
Nem véletlen, hogy megállnak itt a Mária-út 
zarándokai is. A műemlék pince az egyház-
községen keresztül látogatható.

Végezetül látogassunk el Miskolctapolcára, 
az 1935-ben felszentelt Jézus szíve-sziklaká-
polnához! Eredetileg birkaakolnak használták 
azt a két kis barlangot, amit megnagyobbítva, 
csodálatos csillagboltozattal és faragott osz-
lopokkal „ellátva” megszületett a tér, ami egy-
szerre nyújt a látogatónak spirituális és vizuális 
élményt, akár imádkozni, akár nézelődni jött.

Egyszerűen tökéletes
A puritán protestáns templomok nem díszí-

tésükkel, hanem építészeti formáikkal hívják fel 
magukra a figyelmet – ez a tétel Miskolcon csak 
részben igaz.

Itt van rögtön a belváros legidősebb épülete, a 
gótikus avasi református templom. Szelíden hú-
zódik a hegy oldalába, mégis látványa meghatá-
rozza az egész belvárost – és a Miskolc-élményt 
az itt élők és a vendégek számára egyaránt.

A XIII. századi román stílusú templomot már 
háromhajóssá és gótikussá bővítették, szépítet-
ték a hívek, amikor 1544-ben a törökök felgyúj-
tották. Külseje nagyrészt az akkori formát őrzi, 
belseje azonban átalakult. Elpusztult a gótikus 
boltozat, a torony, és a fedél nélküli évtizedek 
alatt a freskók. De megmaradt 13 nagyméretű, 
gyönyörű mérműves ablak és két rózsaablak.

Az 1560-as években már a református szer-
tartás igényeinek megfelelően épült újjá. A 
korábbi karcsú, nyolcszögű pilléreket meg-
erősítették, négyzetes alaprajzúvá alakították 
át, a közéjük boltozott félköríves árkádsor fölé 
famennyezet került. A tér azonban továbbra is 
különleges maradt, és különlegességek látha-
tók benne a megmaradt gótikus részletekről 

a szélkakasok gyűjteményen át a reneszánsz, 
intarziás, úgynevezett királyi stallumig, ami va-
lószínűleg a diósgyőri várkápolnából került ide.

Tornyát nem kapta vissza – de kapott faga-
lériás harangtornyot 1577-ben. 1680-ban került 
toronyóra a sisak három oldalára, és 1941. má-
jus 1-jén szólalt meg az új, harangjátékos óra. 
Negyedóránként mindig eggyel több dallam-
rész szólal meg, és csak egész órakor hallha-
tó a teljes, figyelmeztetve a szűk belvárosban 
járókat az idő múlására. Ez a harangjáték jelzi 
a színházban a szünet végét, erre szavaznak a 
közgyűlésben a városatyák – ez Miskolc hangja.

Érdemes sétálni egyet a műemléktemetőben 
is. A templom előtt nyugszik – többek között –
Szemere Bertalan, az első független magyar 
kormány miniszterelnöke, a temetőben Latabár 
Endre, a neves színészdinasztia „megalapítója”. 
És számos miskolci nagyság. De helytörténeti 
ismeret nélkül is megkapó a sírkert és a több 
évszázados sírkövek hangulata.

Ha innen visszamegyünk a „sétálóra”, és bal-
ra tartunk, akkor a Luther-udvarhoz érünk. Az 
1797-re elkészült, ám jelenlegi formájában kö-
zel kétszáz éve álló belvárosi evangélikus temp-
lom impozáns, karzatos belső terében egy Szé-
kely Bertalan által festett oltárkép látható. Ha 
jobbra fordulunk, akkor viszont a Kossuth utcán 
a belvárosi református templomhoz, a Kakas-
templomhoz érünk – miközben elhaladunk a 
legendás Bató család szomorú emlékű leánya, 
Bató Eszter szobáját őrző Nyilas Misi Ház előtt.

A klasszicizáló késő barokk templom tornya 
messziről felismerhető, nemcsak azért, mert 
68 méterével a legmagasabb az egész egyház-
kerületben, hanem a több szinten is megjelenő 
rézkúpokról vagy obeliszkekről. Innen szól min-
den év május 13-án, Bató Eszter halálának nap-
ján a 28 mázsás Eszter-harang, amely egyben a 
város legnagyobb harangja.
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mésztufa barlangjának, fantasztikusan fehér üre-
geit a Szinva alkotta. Innen visszafelé, a csörgedező 
Garadna mellett sétálva ejtsük útba az eddig kima-
radt teraszokat, a találkozásokét és az ifjúságét – a 
játszótér egyértelműen a legkisebbeké, ám a nö-
vényzettől megtisztított sziklafal üregei, amelyek 
kerámiaőzikék, -rókák, -gyíkok otthonává váltak, a 
felnőtteket is elcsábítják egy kis mókára.

A Hámori-tó csónakázni, a parti ösvény sé-
tára hív. Ha hosszabb kirándulásra is vállal-
kozunk, eljuthatunk az újmassai faszenes na-
gyolvasztóhoz, a Fazola-kohóhoz és a Massa 
Múzeumhoz, illetve a lillafüredi pisztrángoshoz, 
ahol meg is ebédelhetünk.

Ha viszont felfelé sétálunk tovább az egri 
úton, a Miskolcról induló és Garadnáig zakato-
ló LÁEV kisvonat lillafüredi állomásépületében 
egy kiállítást is megnézhetünk a kisvasútról és 
a Bükkről. Feljebb, az út mentén betérhetünk a 
cseppkődíszes Szent István-barlangba, a be-
járatától néhány lépésre pedig megtaláljuk a 
sziklán álló, pihenése hívó apró kápolnához ve-
zető kálvária utat.

Még tovább haladva a Szinva mellett, rátér-
hetünk a völgy másik oldalát szegélyező sé-
tányra, ahonnan egy kellemes erdei séta után 
gyönyörű kilátást nyújtó sziklákhoz, Fehérkő-
lápára érünk. Vagy betérhetünk a Pele-lakba 
– Herman Ottó, a Bükk tudós polihisztora épít-
tette, és most az ő emlékét őrzi kiállításaival.

De indulhatunk 
más irányba is. A 
vízesés teraszá-
tól csak néhány 
percre található 
a felső-hámori 
Kohászati Múze-
um, ahol szóra-
koztató módon 
lehet megis-
merkedni en-
nek a nagyon 
is kemény 
m u n k á n a k 
a titkaival, helyi 
gyökereivel. 

Ez már több napos program, és még min-
dig nem jártunk be számos túraútvonalat, nem 
kerestük meg Lilla kincsét, nem másztuk meg 
a legendás Molnár-sziklát, nem kóstoltunk 
forrásvizet, nem voltunk sem piknikezni, sem 
állatkertben a Bükk kapujában. Így teljesen 
érthető már az a bizonyos második kérdés is. 
Hogy mennyibe kerül itt egy éjszaka? Attól függ: 
háznál, panzióban, négycsillagos szállodában? 
Ezt magunknak kell megválaszolnunk. Azt vi-
szont biztosan tudjuk: Lillafüred nemcsak szó-
rakoztató vendéglátó, de kiváló házigazda is, így 
mindenki megtalálja azt a helyet, ahol igazán 
otthon érezheti magát.

A Lillafüredre először kirándulók két kérdést szinte biztosan feltesznek vendéglátójuknak. Az 
egyiket nem sokkal érkezés után, és az úgy hangzik, hogy miért „füred”, ha nincs is itt fürdő? A 
másikat nem sokkal hazaindulás előtt: mennyibe kerül itt egy éjszaka? Mert ide vissza kell jönni 
néhány napra… 

Lillafürednek, mint ahogy az egy elegáns, de 
élettel teli hölgyhöz illik, van stílusa. Vendégeit 
meglepetéssel fogadja: az erdei utat övező zöld 
lombrengetegből egyszer csak előbukkan egy 
világoszöld folt, emelkedik, és szép lassan meg-
mutatja kupolás tornyát a Palotaszálló. Aztán, 
amikor elfordul az út, felbukkan egy másik zöld, a 
völgybe húzódó Hámori-tó tükre. Megérkeztünk a 
Szinva és a Garadna-patak találkozásához, a kli-
matikus gyógyhelyre – ami olyan tökéletes, hogy 
errefelé már az ősemberek is megtelepedtek.

Ma már Lillafüred ikonikus jelképe a gyönyörű 
tájba tökéletesen illeszkedő, a reneszánsz va-
dászkastélyokat idéző, 1927–30 között Lux Kál-
mán tervei alapján épült szálló. Földszinti hallja 
mindenki előtt nyitott, érdemes oda legalább egy 
kávé vagy hűsítő idejére betérni, és beszélgetés 
közben elgyönyörködni a teret lezáró, Mátyás ki-
rály bükki vadászatát ábrázoló, ólomberakásos, 
színes üvegablakokban, a míves faburkolatok-
ban, a nagyméretű kandallókban, amelyekben 
télen hangulatosan pattognak a fahasábok. A 
szállóvendégek a toronyba is felmehetnek – 
megéri a lépcsőzés, mert páratlan kilátás nyílik 
onnan a Szinva és a Garadna völgyére.

A recepció melletti kis folyosón egészen a kö-
zelmúltig ott állt egy telefonfülke – a legendás, 
amiből Kabos Gyula adta feledhetetlen „kémje-
lentéseit” az 1934-ben készült Meseautó című 
filmben. Érdemes felkeresni a Mátyás-termet 
is: a reneszánsz hangulatú térben 9 nagymé-
retű, színes ólomüveg ablak képben és versben 
idéz meg elszakított magyar városokat.

A Palotaszálló sziklája alatt kialakított mere-
dek függőkert kő támfala bástyáival, tornyaival, 
felvonóhidat idéző kapujával csak fokozza a kö-
zépkori hangulatot. De nem a páncélos, hanem 
az udvarló lovagoknak teremt tökéletes díszletet. 
Hiszen a nevet és funkciót kapott teraszok között 
a költészeté a főszerep, ahol József Attila átszel-
lemült szobra írja újra és újra a látogatók szívébe 
a magyar költészet egyik legszebb szerelmes ver-
sének, az Ódának itt született sorait: „… amint el-
fut a Szinva-patak – / ím újra látom, hogy fakad / a 
kerek fehér köveken, / fogaidon a tündér nevetés”.

Ott a színpompás virágok, a zene és a szobrá-
szat terasza, romantikus sétánkkal így jutunk el 
a Szinva vízesésének aljához – ami egyben az or-
szág legnagyobb vízesése – és az Anna-barlang 
bejáratáig. Ez egyike a világ három (!) látogatható Li
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A Bükk bölcs,  
elegáns és vidám  
hölgye: Lillafüred

A Lillafüred név legelfogadottabb eredettörténe-

te szerint Bethlen Andrásnak köszönhető, aki szinte 

szerelmese lett a helynek, és az 1890-es évek ele-

jén elhatározta, hogy kormányüdülőt építtet a Há-

mori-tó közelében. Unokahúgát Vay Erzsébetnek 

hívták, akinek beceneve Lilla volt. De ez csak a név 

első felére magyarázat.A Garadna völgyében, ott, ahol találkozott a Szin-

vával, mindig is volt egy kis tó. Azonban kevés volt 

a vize ahhoz, hogy ellássa az ide települt vaskohó-

kat, vasverőket, ezért 1813-ban Fazola Henrik egy 

völgyzárógáttal felduzzasztotta a tavat. Valamivel 

több mint száz év múlva, amikor egyre népszerűbb 

pihenőhellyé kezdett válni, stégeket építettek, für-

dőt alakítottak ki a mai szállóhoz közeli végén. Így 

már a „füred” is indokolt, bár ma már valóban nincs 

ott fürdő, „csak” wellnessmedencék a Palotaszál-

lóban.
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ruccant ki társaságával, de a kapcsolat, a ha-
gyomány mégis valós.

Amikor alig több mint 30 évvel ezelőtt, 1983-
ban létrehozták ezt az intézményt, az Vadaspark 
néven és formában működött. Azaz, kissé le-
egyszerűsítve, elkerítettek egy területet az er-
dőből, és azon belül, meghagyva nagy, termé-
szetes életterüket, lehetővé tették, hogy az itt 
honos állatokat biztonsággal megnézhessék a 
látogatók. Tették mindezt természetesen nem-
csak kerítéssel, de komoly szakmaisággal. Ha 

valaki mégis úgy gondolná, hogy élménynek ez 
kevés, az bizony téved. Az anyjuk után eltökél-
ten, libasorban kocogó csíkos hátú vadmalacok 
látványa vagy egy pettyes őzike, akivel hossza-
san lehet szemezni, nehezen feledhető.

Ezt még most is ki lehet próbálni, mert bár az 
évtizedek alatt a vadasparkból állatkert lett, és 
már öt kontinens több mint 120 állatfajának kö-
zel 700 egyedét mutatják be, a Kárpát-medence 
vadon élő állatai ma is kiemelt szerepet kapnak 
szakmai programjukban.

Közelben a kedvencek
Mostanság a legnagyobb kedvencek közé 

tartozik a két medvelány, Forgó Dorka és Füles 
Borka, akik nevüket is a látogatóktól kapták. A 
nagyragadozókat rajtuk kívül a tigrisek, a per-
zsa leopárd, a farkasok és a hiúzok képviselik, 
de rajtuk kívül is számos különleges állat él itt. 
Például Liszt-majmocskák, nagy szőröstatuk, 
kúszósülök, David-szarvasok, és az ugyancsak 
közönségkedvenc, az örökké éber szurikáták.

Ha valaki nem vett állatetető csomagot a be-
járatnál, az a „tanyánál” fogja ezt igazán saj-
nálni, mert a teve, a láma vagy a kenguru nem 
feltétlenül alkalmas ilyen típusú barátkozásra, 
az öszvér viszont igen. A simogatóban a kecs-
kék és a bárányok között azonban vigaszt lehet 

nyerni. Vagy a látványetetéseknél, ami, valljuk 
be, még a kifejezetten zoológiai érdeklődésű 
felnőttekből is előhozza a gyermeket. Ha már 
gyerekek: itt bizony felszínre törnek a generáci-
ós különbségek, mert az állatbemutatók során 
ők bátrabban simogatják meg vagy veszik kézbe 
a „nemszeretem” állatokat – kígyót, kaméleont. 

Mivel a terület szomszédos a Bükki Nemzeti 
Parkkal, érdemes a növényekre is figyelni. Ezen 
belül a lombkoronák életének tanulmányozá-
sában sokat segít a magasles. Az igazi kaland 
azonban a völgyhíd. Idősebbek is bátran célba 
vehetik, ám a ringó pallón végigegyensúlyozva 
előbb-utóbb mindenki megkapaszkodik a fixnek 
szintén nem nevezhető oldalhálóban…

Erdei sétánk közben etethetünk és simogathatunk állatokat, vagy végignézhetjük például, ho-
gyan cserkészik be a mókás makik az odakészített gyümölcsöt. Mivel közben valószínűleg mi is 
megéhezünk, akár a szalonnasütés mellett is dönthetünk. Mert a miskolci állatkert különleges.

– Amerikában egészen más egy állatkert, 
erősebbek a biztonsági eszközök, itt sokkal 
nyitottabb, természetesebb minden. Teljesen 
más így látni az állatokat. Nagy élmény volt! – 
nyilatkozta az USA-ból épp hazalátogató Varga 
család született amerikai hölgytagja, Melissa. 
Véletlenül épp akkor jöttek, amikor a hathetes 
vadmacskakölykök megkapták első oltásukat, 
és végignézhették az akciót a többi látogatóval 
együtt. Ami duplán is élmény: egyrészt ebben a 
korban még nem nagyon mutatkoznak a kicsik, 

másrészt az öt gyönyörű kiscica ebben a hely-
zetben kimutatta a foga fehérjét 

A biztonság természetesen a miskolci állat-
kertben is szigorú, viszont a nyitottság és a ter-
mészetesség a lényegéhez tartozik. A látogatás 
valójában egy erdei séta, és a vadmacskákat is 
természetes környezetükben, a fából épült fal 
betekintőablakán keresztül – tehát szinte test-
közelből lehet megfigyelni. „Kicsit” nagyobb ro-
konaiknál, a tigriseknél bizony már nagyon is jól 
érzékelhető a biztonság: a dupla vaskerítés.

Vadaskert, vadaspark, kultúrpark
Hogy mindez így legyen, ahhoz kellett a le-

hetőség, és kellett egy döntés. A lehetőséget 
a Bükk jelenti, és az, hogy a város összenőtt a 
hegységgel, a természettel: a Csanyik nevű ki-
rándulóhelyre és a fölötte található állatkertbe 
azzal az 1-es számú, kék színű, tehát helyi busz-
szal juthatunk ki, ami a Tiszai pályaudvarról, a 
város másik végéből indul, és hosszában végig-
megy Miskolcon. Erről leszállva szezonban me-
hetünk tovább ZOO-busszal, de gyalogolni sem 
túl megterhelő, maximum 20 perc erdei séta. 

(Választhatjuk természetesen az autót is, de ab-
ban mi a kaland?)

Amíg „felérünk”, addig érdemes időben ki-
csit visszanézni arra a bizonyos döntésre is. A 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark ugyanis úgy 
tekint magára, mint „a hazai állatkertek sorá-
ban az egyik legfiatalabb és egyben a legrégebbi 
hagyományokkal is rendelkező létesítményre”. 
Hiszen már a XIV. században ezen a területen 
alapított vadaskertet Nagy Lajos király. A Diós-
győri várból ő ugyan vadászni, és nem nézelődni 
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szurikáta őrségben
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megéri. Némi plusz energia befektetéssel testünk 
is megkaphatja jutalmát a turistaház éttermében.

A „Lillafüred – vége” tábla környékén, egy hí-
don átkelve jutunk a Pele-lakba, azaz Herman 
Ottó egykori nyaralójába, mely ma emlékházként 
működik. Sokan megértik itt, a hegy lábánál álló 
ház udvarán álldogálva, miért szerette annyira ezt 
a helyet a tudós – a tárlat pedig a zseniális poli-
hisztor életéről, munkásságáról, sajátos szem-
léletmódjáról is sokat elárul. Mindemellett azért 
is érdemes ide eljönni, mert itt segítséget kap-
hatunk ahhoz, hogy elinduljunk Lilla útján, azaz a 
kincskereső tanösvényen. Ez, amellett, hogy egy 
igazi csapatépítő (családépítő) elfoglaltság, játé-
kos útkereséssel végigvezet Hámor és Lillafüred 
fontos pontjain – és a végére, ha nem lenne elég 
az, amit út közben láthatunk-, kincset is ígér.

És lássunk akkor másik két barlangot – im-
már kiépítve, vezetővel! A Szent István-barlang 
ismertebb, pedig az Anna-barlang is igazi ku-
riózum. Ezekbe mindenképp vigyünk pulóvert, 
mert anélkül sok a félóra a lenti 10-12 fokban.

Az előbbi cseppkőbarlang, és az egri (bükk-
szentkereszti) út mellett található. Első tudomá-
nyos leírása annak a Kadič Ottokárnak a nevé-
hez fűződik, aki a Szeleta-barlangot is feltárta (a 
barlang elnevezése is tőle származik). De milyen 
a köz emlékezete: ennél sokkal többen ismerik 
a felfedezés történetét, miszerint egy kutya be-
leesett a barlang természetes bejáratát jelentő 
kürtőbe, napokig vonyított szegény, míg kimen-
tették. A látogatók alulról láthatják a ma is Ku-

tya-lyuknak nevezett lukat. És láthatnak sok 
mást, gyönyörű, fantáziát megmozgató csepp-
kőképződményeket – méghozzá nemcsak „Me-
seországban”, de az „Anyóstorokban” is!

Lillafüred másik kiépített barlangja, az An-
na-barlang a Palotaszálló függőkertjének aljá-
ban, közvetlenül a Szinva-vízesés mellett nyílik. 
Ez így logikus és stílusos is, ugyanis ez a Szin-
va-forrás vizéből kivált mésztufában keletkezett. 
Ettől olyan csodásan fehérek a gyönyörű képződ-
mények. A racionálisabb elmék lenyűgözésére 
azt is elmondhatjuk, ez az üregrendszer egyidős 
magával a kőzettel, képződése mintegy 200 ezer 
évvel ezelőtt kezdődött! A világon egyébként 
mindössze három mésztufa barlang látogatható 
– ez a szerény Anna-nevű egyike ennek a három 
különlegességnek.

A Bükköt nem kell bemutatni a gyakorlott túrázóknak. Azonban vannak olyan helyek a kirán-
dulóközpontokban vagy azok közelében is, amiket akár egy kisebb-közepes családi sétával is el-
érhetünk, és semmiképp nem érdemes kihagyni!

Induljunk el rögtön Bánkút felé! A Bükk köz-
pontját ugyanis nemcsak télen, síléccel érdemes 
felkeresni: minden évszakban gyönyörű kirándu-
lásokat tehetünk innen vagy ide. A Bánkút – Csip-
késkút – Vadászvölgy – Ómassa – Garadna jelzett 
turistaút például csak hét kilométer hosszú, a lil-
lafüredi kisvonat végállomásától indul, és érinti 
a lipicai ménesről híres Csipkéskutat. De Bánkút 
természetesen akkor sem megvetendő úticél, ha 
autóval indulunk kirándulni.

Ha már autó: ugyancsak a bánkúti úton halad-
va térhetünk el Szentlélek felé. Itt a turistaház 
táblájánál érdemes megállni, ugyanis közvetle-
nül szemben nyílik egy ösvény, amin egy kényel-
mes sétával eljutunk a Látó-kövekhez. Beszédes 
név, de nem mond el mindent, mert arra azért 
kevesen számítanak, hogy a szikláról lábuk elé 
terül szinte minden, ami onnan északra van, az 
Upponyi-hegység, a Lázbérci-víztározó – és szép 
időben a Magas-Tátra sziluettje zárja a láthatárt.

Innen már nincs messze a Szentléleki foga-
dó és a közelében található pálos kolostorrom. 
Az erdő közepén magasan fennálló gótikus fa-
lak között még az arra kevésbé fogékonyakat 
is gyakran megérinti a hangulat: milyen közel 
lehettek itt a szerzetesek a Teremtőhöz. Ezek a 

célpontok természetesen Lillafüredről, Garad-
náról vagy Ómassáról, gyalog vagy kerékpárral 
is elérhetők! Erről az útról térhetünk el Jávorkút 
felé is – ahol a fennsík egyetlen karsztforrásá-
nak vizét kóstolhatjuk, csodálatos környezetben 
piknikezhetünk, és bejárhatjuk a 2,5 kilométeres 
Jávorkúti tanösvényt is, hogy többet tudjunk meg 
a hegység geológiai, felszínalaktani, botanikai, 
zoológiai és kultúrtörténeti érdekességeiről.

Innen autóval már csak 3 kilométer Sebesvíz 
– gyalog annyi sincs –, ahol a fák közé hatalmas, 
gondozott rét ékelődik, és a tó teszi menthetet-
lenül romantikussá a helyet. A panziótól nem 
messze induló túra visszavisz a Garadna völ-
gyébe. A mintegy 2 kilométeres, jól járható, ám 
izgalmas utat azért sem érdemes kihagyni, mert 
a felső szakaszon a víz a természet által rakott 
mésztufa lépcsőkön zubog alá.

A Szinva-völgybe térve sem maradunk élmény 
nélkül! Először is ott van Fehérkőlápa. Azt leszá-
mítva, hogy kicsit emelkedik, olyan a lillafüredi 
nagy parkolóból induló széles szerpentin, mintha 
egy nyugodt parkban járnánk. Sétálva is alig há-
romnegyed óra múlva megkapjuk a jutalmunkat: 
a kilátást, ami ezúttal nem tágas síkokra, hanem 
a Szinva völgyére nyílik. Aki látta, tudja, mennyire B
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Sziklacsúcsokon – 
és a föld alatt

A Szinva-tanösvény a csúcsra és a föld 

alá is elvezet. Hivatalos indulóállomása a 

Majális parki buszvégállomás közelében, a 

régi Herman Ottó Emlékparknál található. A 

négy kilométer hosszúságú tanösvényről az 

se forduljon vissza, aki esetleg nem új isme-

retre, hanem inkább élményre vágyik! Csak 

egy kis meredeket kell leküzdeni, hogy felül-

ről lássuk az egész völgyet, még a legendás 

Molnár-sziklát is – és persze a Bükk távolab-

bi vonulatait. Érinti az út a Szeleta-barlangot 

is, ezért érdemes zseblámpát vinni, hogy ki-

csit beljebb merészkedhessünk az üregben, 

ahol 40 ezer évvel (!) ezelőtti, kőkorszaki elő-

deink éltek, barlangi medve bőrébe takaróz-

tak, húsát sütötték az itt rakott tűzhelyen… 

Utunk a közúti alagút közelében visz minket 

vissza a mába.
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Ezután azonban valahogy elcsende-
sülnek a kocsik. Az ország legszebb szur-
dokvölgyén haladunk át, a bükkfák szür-
ke törzse között mindig meséket idézőn, 
megigézően sejtelmes a fény. Ilyenkor iga-
zabb és szomorúbb a másik oldalon felfe-
hérlő, tetején kereszttel jelölt Molnár-szikla 
története – a hámori Rómeó és Júliáé, akik 
együtt vetették magukat a mélybe.

Egy balra nyíló völgyet elhagyva érdemes 
visszatekinteni a viaduktra, amin átkeltünk. 
Alsóhámor, majd Felsőhámor házai, a kettő 
között a Puskaporosnál a szembe jövő szerel-
vénnyel való találkozás szelíden visszavezet a 
kirándulás hangulatába – aztán alagút, sikítás, 
Lillafüred, alagút, sikítás, Hámori-tó, integetés a 
parton sétálóknak, megint egy viadukt, Újmassa, 
Garadna, pisztrángos, séta… Bár a hangulat fel-
pörög, mi azért lassítsunk egy kicsit!

Lillafüredről mindenki tudja: Palotaszálló, 
függőkert, vízesés, barlangok – és persze jó-
val több, ez a csodálatos hegyi pihenőhely több 
napra szóló élményt kínál, de külön téma a kis-
vonat minden megállóhelyéről induló számos 
túraútvonal is. Újmassán és Garadnán azonban 
érdemes megállnunk – most a szó átvitt értel-
mében is. Azt ajánljuk, kisvonatozzunk a végál-
lomásig, és onnan sétáljunk vissza a Fazola-ko-
hóhoz, majd Lillafüredre – összesen alig több 
mint négy kilométer, és egy óra ez az út.

És hogy mit csinálunk Garadnán? A legjobb prog-
ram a séta és az ebéd. Az igazi hegyi patak módjá-
ra lelkesen fecsegő Garadnát ritkán látni kis, forgó 
vízikerekek nélkül, megnézhetjük az erdei múzeu-
mot, a sínek túloldalán pedig ott az erdő, kínálja ma-
gát a Szövetség-forráshoz vezető út. Aki kóstolt már 
forrásvizet, az nem mondja többé, hogy vízízű, mert 
tudja, hogy a víz is lehet nagyon finom. Nem ebből 
a forrásból, de kaphatunk a poharunkba hűs, tisz-
ta bükki karsztvizet a pisztrángtelep melletti Erdei 
Halsütödében is – a frissen kifogott, egyedien fűsze-
rezett vagy akár füstölt pisztráng mellé.

Az erdei ösvényen nincs egy kilométerre az 
újmassai Fazola-kohó és a Massa Múzeum. A 
laikus számára is fantasztikus látványt nyújtó, 
kőből rakott, az országban egyetlenként fenn-
maradt faszenes nagyolvasztó, a Fazola-kohó az 
egyik legjelentősebb ipari műemlékünk. 

„A Lillafüredi ÁEV Magyarország egyik legszebb vonalvezetésű kisvasútja” – ezt nem mi mond-
juk, hanem a kisvasut.hu. És persze mindenki, aki már ült rajta egyszer. Az évi kétszázezer utas 
pedig nem tévedhet. A vonalvezetésen, a meredek hegyoldalon, a gyönyörű erdőkön kívül ráadá-
sul felfűzi Lillafüredet, a Fazola-kohót, a garadnai pisztrángost is. És valószínűleg a Mikulásvo-
nat neve is ismerősen hangzik.

- Itt majd sikítani kell! – mondja a rutinos kis-
vonatozó az útitársának az alagút előtt, de mire 
a mondat végére érne, a szerelvény becsattog a 
sötétbe, és kiderül, mindig vannak, akik ösztö-
nösen követik a hagyományt. A két alagút – egy 
Lillafüred előtt, egy pedig utána – ásító csöndjét 
felverő, vidám sikkantások éppolyan elválasztha-
tatlan részei a lillafüredi kisvonatozásnak, mint 
az, hogy integetni kell a sínek mentén állóknak, 
vagy a kocsik külső peremén közlekedő kalauz.

Az ilyenekre szokás mondani, hogy igazi csa-
ládi program, ami így is van – de lehetne igazi 
baráti is, vagy pároknak szóló tuti romantikus 
ajánlat, mert korra, nemre és a társaság ösz-
szetételére való tekintet nélkül mindenki élvezi 
a kisvonatozást. Önmagában is. Ez a lillafüredi 
pedig olyan sokféle élményt kínál útközben és 
az egyes megállóhelyeken, hogy abból mindenki 
bőven csemegézhet kedvére.

A LÁEV (Lillafüredi Állami Erdei Vasút) ugyan 
nem egy TGV, sőt, 55 perc alatt gyűri le a Miskolc 
Észak-Kilián városrésze és a Garadna közötti 
14 kilométert, de hát itt épp ez a lényeg: lássuk, 
merre megyünk! Mivel a városból indul, nyugod-

tan az ingyenes parkolóban hagyhatjuk az autót. 
A kerékpárt viszont vihetjük magunkkal, bizton-
ságos szállítására felkészítették a kocsikat.

„Érdekes megfigyelni, hogyan változik a han-
gulat”- mondja egy – mert úgy hozta az élet és 
az ismeretségi kör – sokat kisvonatozó férfi. A 
csinos szerelvény a piros Diesel vagy épp a kék 
hibridhajtású mozdonnyal, a nyári kocsik fa ülé-
sei, a télik kicsit bumfordian kerek, de biztonsá-
gos meleget ígérő formája előhozza az utazás 
izgalmát.

Az első szakasz még a városban halad. Bal-
ra vethetünk egy pillantást a Diósgyőri vár tor-
nyaira, megmutatja magát a vasutat üzemel-
tető Északerdő mozdonyszíne, intim közelből 
pillanthatunk be házak kertjébe. A zakatolást 
élvezve ez még mindig a várakozás és a fecse-
gés ideje. Aztán már erdőben, egyre inkább 
kalandosan, meredek hegyoldalakon haladva 
jobbra lenézhetünk a papírgyárra (ha nem kis-
vonatozunk, a múzeumába is érdemes benézni), 
és felfedezhetjük, hogy itt bizony sok az olyan 
kanyar, amikor egyszerre láthatjuk a mozdonyt 
és a vonat végét.
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Hegyek között zakatolva Amit a kisvonatról 

tudni érdemes

•  a LÁEV kisvonata télen-nyáron jár, a friss 

menetrend a laev.hu oldalon elérhető.

•  az Északerdő számos speciális vonatot 

indít, vagy speciális kedvezményt nyújt – 

Lilla napon, gyermeknapon, a Kisvasutak 

napján, húsvétkor. Fotósvonatokat, külön-

vonatot indít a mahócai szárnyvonalon is.

•  a legismertebb speciális járat az advent 

idején járó Mikulásvonat – az ünnepi dí-

szek mellé krampuszok is „járnak”, Lil-

lafüreden pedig mesehősök, játék és 

ajándék várja a gyerekeket. A nagy ér-

deklődés és a sok csoport miatt érdemes 

már november elején időpontot foglalni!

Aki kifejezetten kohászati érdeklődés-

sel bír, az jöjjön vissza szeptemberben a 

Fazola-napokra, akkor látványcsapolást is 

láthat – a barátok is jól szórakozhatnak a 

díszműkovács-versenyen és a többi progra-

mon. A kohó melletti Massa Múzeum a Diós-

győr-hámori vasmű százéves történetét és a 

gyár életében fontos szerepet játszó Fazola 

család tevékenységét mutatja be. A rekonst-

ruált vízikerekes vasverő (hámor) környéke 

gyakran zeng a nagykalapács ütéseitől, a 

Garadna túloldalán pedig a vaskohászat és a 

bányászat gépeinek skanzenjét járhatjuk be.
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belvárosban és az egyes látnivalók közelében 
egymást érik a hangulatos kávéházak, kerthe-
lyiségek, kisebb-nagyobb vendéglők, bisztrók. 
Méltán mondhatjuk, hogy a város gasztronómi-
ai kínálata méltóvá vált az évezredes történelmi 
örökséghez, egyre több vendéglő kínál helyi, 
környékbeli alapanyagokra épített magas szín-
vonalú konyhát, melyet kiegészít a bükki és To-
kaj-hegyaljai borászatok kínálata csakúgy, mint 

a kézműves sörfő-
zők termékeinek 
széles palettája.

A kereskedőváros Miskolc életében nagyon fontos volt a vendéglátás, hiszen a vásárlóknak és 
az árukat szállítóknak is szállásra, ételre volt szükségük. Ez az idő nemcsak néhány legendában 
és legendás szórakozóhely emlékében él tovább, de abban is, hogy bizony vannak olyan ínyencsé-
gek, amiket ma is csak Miskolcon, és Miskolcon is csak egyetlen helyen lehet megkóstolni!

Történt egyszer, hogy a Három Rózsa ven-
déglőbe betérők kocsonyát rendeltek, a vendég-
lősné hozta is hamarost a pincében tárolt ele-
séget, csak azt nem vette észre, hogy az egyik 
tányérba egy béka is beleragadt. Innen ered a 
szólás:„pislog, mint a miskolci kocsonyában 
a béka”.  Nem éppen hízelgő ajánlólevele ez a 
miskolci gasztronómiának, de legalább okot ad 
arra, hogy világraszóló mulatsággal, a Kocso-
nyafarsanggal köszörülje ki a csorbát. Febru-
árban a belváros egyetlen hatalmas gasztroka-
valkáddá válik, jobbnál jobb, különlegesebbnél 
különlegesebb kocsonyákat, ritka pecsenyéket, 
zamatos borokat kóstolhat a helybéli és idelá-
togató, miközben több helyszínen színvonalas 
zenei rendezvények sokasága teszi felejthetet-
lenné a rendezvényt.

Ugyanekkor dől el a város tortája címért hir-
detett verseny. A tortakülönlegesség egyedi re-
ceptúra szerint, helyi alapanyagokból készül, a 
város gasztronómiai tükre. A 2015-ös győztes 
torta neve: Borvarázs. A könnyű morzsából ké-
szült tésztát körülölelő selymes vajas – boros 
krémes torta ízvilága májusi esték könnyed, 
sétálgatós, borozós pillanatait idézi. És ha egy 

íz megidézhet egy hangulatot, akkor bátran 
mondhatjuk, hogy a város legmeghittebb gaszt-
rorendezvényét idézi fel, az Avasi Borangolást. 
Aligha akad a világon olyan nagyváros, melynek 
kellős közepén csaknem 900 pince található. Az 
Avas hegy északi oldalán több száz éves pincék, 
hangulatos borházak várják ilyenkor a vendé-
geket, a zegzugos utcákon sétálók betérhetnek 
egy-egy udvarba, ahol különleges helyi étele-
ket, pompás vörös, bükki borokat, Tokaj-hegy-
aljai fehéreket kóstolhat a látogató s a koccintó 
poharak csengése elvegyül a kellemes élő mu-
zsikaszóval.

Persze nemcsak a fesztiválok, ünnepi al-
kalmak csábítják a gasztronómia kedvelőit. Ha 
teljessé szeretnénk tenni a lillafüredi kirándu-
lásunkat, meg kell kóstolnunk a frissen sült 
pisztrángot, s aki a Diósgyőri várat megcsodál-
ta, nem hagyhatja ki, hogy ne szeljen néhány ka-
rikát egy szelet friss, ropogós kenyérre, a régé-
szek által fellelt sok évszázados recept alapján, 
kizárólag természetes alapanyagokból készült 
Miskolcz kolbászból.

A történelmi helyszínek, természeti cso-
dák együtt élnek egy lüktető nagyvárossal. A 
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Ínyencségek, amiket sehol 
máshol nem kóstolhatunk!

Ha felfedezte Miskolcot, megtalálta 

azokat a gyöngyszemeket, melyek a vá-

ros gasztronómiájának ékkövei, térjen be 

a Miskolc Boltba és Miskolc Caféba a sé-

tálóutcán: egy szelet Miskolc torta és egy 

csésze Miskolc kávé mellett elgondolkod-

hat, milyen vásárfiát vigyen az otthonma-

radóknak. A gyógyfüvekkel ízesített füstölt 

lillafüredi pisztráng és a középkori recept 

alapján készült Miskolcz kolbász nem hiá-

nyozhat a csomagból.



Szolgáltatásaink: 
turistatájékoztatás, szállás- és  

programfoglalás, jegyértékesítés,  
idegenvezetés, városnéző séták,  
egyéni és csoportos ajánlatok,  

garantált programok, kiadványok,  
térképek, programfüzetek,  

kedvezménykártyák, ajándéktárgyak.
www.hellomiskolc.hu 

3530 Miskolc, Széchenyi utca 16. 
Telefon: +36-46/350-425

Kiadja a  
MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi  

Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.  
(Miskolci TDM)

3530 Miskolc, Széchenyi utca 16.

Szöveg: Csörnök Mariann

Fotók:  
Bodnár Ildi, Gutter Krisztián, Hanák Tibor,  

Juhász Ákos, Kedves Csaba, Kupcsik Sarolta, 
Mocsári László, Nagy Júlia, Pisák Dániel, Végh Csaba

Szerkesztő: Kupcsik Sarolta

Felelős kiadó: Nagy Júlia

Grafikai tervezés és tördelés:  
MIKOM – Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

Miskolc kávé – titkos recept szerint, különleges 
kávék és forró italok, bioteák, koktélok, 
gyümölcsszörpök, házias sütemények  a 

kávézóban és  teraszain

Miskolci egyedi kézműves ajándéktárgyak, 
matyó mintás ruházat, ékszerek, könyvek, 

képeslapok, Miskolcz kolbász, lillafüredi füstölt 
pisztráng, Miskolc bonbonok és csokoládék, 

kézműves szörpök.

A MISKOLCI HELYI TDM SZERVEZET FEJLESZTÉSE
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott  

támogatás összege:  
49 921 865 Ft

Kivitelezés ideje: 2013. április 15. – 2015. március 31.

Kedvezményezett:  
MIDMAR  

Miskolci Idegenforgalmi Mark eting Nonprofit Közhasznú Kft. 



Európai Regionális
Fejlesztési Alap


