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Miskolc
Miskolcot egy kis patak, a Szinva szeli keresztül, barátkozásra hívó, 
meghitt tereket átszelő, pihenésre csábító teraszokat alakító. Fölötte  
magaslik az Avas kilátója, történelmi lépcsősorok, zegzugos  
utcácskák torkollnak a modern betonkolosszushoz, ahonnan belátni 
sok kilométernyire a környező világot: innen csak egy gombostűnyi 
pont a lomha virágóra, a szerelmesek hídja vagy a pajkos Miskolci  
lányok-szobor is, míg az Avas túloldalán sok-sok látogató szeme 
kutatta már a Barlangfürdő  sziluettjét a panelek szürkesége és 
búsvörös kémények magánya mögött lüktető természet zöldjében,  
a Bükk ölelésében.
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Múlt-kor
Nagyon figyelmes ember, aki felfedezi: léptei száz meg száz,  
ezer meg ezer éveken taposnak, és csak a legmerészebb képzelet  
idézheti fel, hogy mi lehetett itt évmilliókkal ezelőtt: forróságtól 
izzadó ciprusok, félelmetes állkapcsok, szikár emberősök… Ez a világ 
sejlik fel a Pannon-tenger Múzeum tárlóiban. Ha behunyjuk  
a szemünket, megelevenedik egy hetvenezer éves mozdulat is  
a pillanatnyi csendben, és talán felidézhető a szemközti bokor  
mögött valami emberféle sziluettje, amint kezében a szakócával  
ütemesen kalapál valamit…

Szemere és kora a múzeumban



• Koppan és koppan a szakóca, de ha valóban 
bele tudunk merülni a múltba, már-már bántó 
is lehet az ütemes dobogás: lovasok zárt sora 
jön, zászlós kopják lobognak az alkonyi szélben, 
parancsszó csattan, kürt szól, harang kondul, 
nyikorognak a nehéz láncszemek, a diósgyőri 
vár felvonóhídja. Zaj, zene, zűrzavar, koldusok, 
lovagok, varázslók, boszorkák a méltóságtel-
jes várban. A legbelső szobában a királyné 
felpillant a hímzővásznáról és jelt ad: síposok, 
dobosok, urak és szolgák zenélnek és ropják a 
táncot. Boszorkányok, lovagok, mutatványosok 
találnak egymásra és rebbennek szét, király lép-
tei döngenek a lovagterem kövén, míg a pálos 
szerzetesek csendben imádkoznak a szentléleki 
kolostorban. Bár a köveket kikezdte az idő vas-
foga, aki figyel, az meghallhatja, megláthatja, 
kilesheti a régmúlt emberek titkait.

• A reformkori Miskolc bemutatását szolgál-
ja a várostörténeti kiállítás, amelynek a város 
legrégebbi, nem egyházi épülete ad otthont. A 
Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületé-
ben bepillanthatunk Szemere Bertalan szalonjá-
ba, és kortársait, pályatársait is megidézhetjük.
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Vitézi játék Diósgyőr várában

7 millió éves mocsárciprus



ipari örökség
Vajon miféle lelemény vezette őseinket, hogy rájöjjenek, bizonyos 
kőzeteket hevítve azok fémeket izzadnak, hogy aztán számtalan 
tárgy készítésére alkalmassá tegyék őket? Szinte mindegy, hogy kard 
vagy eke, aki a Garadna völgyébe látogat, az emberi elme egyik 
legnagyobb csodájának beavatottjává válik: a rideg ércből vasat  
sajtoló ember évezredes, évszázados küzdelme ez.  
Az Újmassán magasló hideg kőépület, az őskohó most is barátságos 
arcot mutat, kirándulók ezrei járnak, szaladgálnak előtte, mögötte, 
fölötte, de sokan vannak, akik látni vélik az igazi arcát, az izzó érc 
kék-vörös-sárga bűvöletét, amint kicsordul, átfogva a miskolci  
acélgyártás évszázados történetét.

Kovácsolás a Fazola-kohónál



• A szelíd hegyek és játékos patak, a völgyek 
között szigorúan visszhangzó pöröly világából 
egy gondolatsuhanás egy távoli fenyőrenge-
teg és a völgyben megbúvó méltóságos város, 
Selmecbánya hívogató utcácskáinak képe. Aki 
figyelmes, már hallja is a fekete tógás, hosszú 
pipát szívó ifjak csizmáinak kopogását, akik 
jobb kezükkel köpenyükhöz szorítva sietnek 
bölcs könyveikkel a szállásukra. A könyvekkel, 
melyek az érc titkait fedik fel, a legfrissebb 
tudást, amit akadémia Európában kínálhat – és 
itt vannak ezek a nehéz könyvek, a Miskolci 
Egyetem Selmeci Műemlékkönyvtára tárlói 
megmutatják valamennyit.

• Ha figyelmesen morzsolgatjuk a belépőért 
fizetendő forintunk enyhén érdes papírját, nem 
gondoljuk, hogy nem messze innen, Diós-
győrben egy különös malom, egy papírmalom 
kalapácsai zúzzák, keverői keverik, szitái szűrik 
azt a valamit, amit később papírnak hívunk. Sőt, 
ami itt készül, még előkelőbb szóval illetjük: 
bankjegypapír. 

• Az avasi kilátó a cserfes patakok, izgága lom-
bok, szikár sziklák, makacs ércek világa mellett 
furcsa kéménysorokat is mutat, bronzvörös 
foltokat, forró arénákat: a hajdanvolt vasgyár 
tereit és csarnokait. Az iparmonstrum terei 
időnként újra megtelnek élettel: skate parkként, 
könnyűzenei rendezvénytérként éled fel néha a 
lomha gyárépület.
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A Diósgyőri Papírgyár emblémája

A Selmeci Könyvtár kincseiből



szakrális emlékek
Körös-körül tornyok vigyázzák a várost, maguk köré gyűjtik  
a környező utcákat. Az Avas oldalában méltóságteljesen figyel  
a református templom, mellette a harangtoronnyal, körös-körül  
a mennyei Miskolc földi emléke, az évszázados sírkert. A magyar  
szecesszió egyik legszebb építészeti emléke, a Deszkatemplom  
a baljós nevű Tetemvár ormáról figyel és várja a református híveket, 
csendre, békére vágyókat. A megye legnagyobb harangja  
a Kakastemplom tornyából bátorít és int.

Ortodox templom

A Minorita templom tornyai



• A Nagyboldogasszony templomot a ferences 
szerzetesek „kistestvérei”, a minoriták alapítot-
ták, a kéttornyú barokk templomban található 
Magyarország első olyan oltárképe, amely  
II. János Pál pápát ábrázolja, míg a Mindszenti 
templom csendjében megpihenő, a pazar 
templombelsőben gyönyörködő vándor nem is 
sejti, hogy a valamikori ispotályosok templomát 
maga Ferenc József is meglátogatta, az egyik 
torony pedig az ő adományából épült.

• Az ortodox templomban található Közép-
Európa legnagyobb ikonosztáza, mellette az 
egykori görög iskolában egyházművészeti 
múzeum is várja az érdeklődőket.

• Aki lelki feltöltődésre vágyik, bejárhatja 
a Mária út miskolci szakaszát, az ausztriai 
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó út 18 kilomé-
teres része érinti a várost a görömbölyi pince-
kápolnától az avasi Jezsuita Gimnáziumon át a 
Tetemvárig.

Avasi harangtorony
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Mária-szobor a Mindszenti templom előtt 



színház, kultúra

A színház főépülete

A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenye

Kevesen tudják, hogy Miskolcon létesült hazánk első, 
 magyar nyelven játszó vidéki kőszínháza.  
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• 1823 augusztusában Kisfaludy Károly:  
A tatárok Magyarországon című darabját tekint-
hette meg a nagyérdemű.  A 190 éves teátrum 
ma Közép-Európa egyik legnagyobb, legtöbb 
színházi térrel rendelkező játszóhelye.

• Ha életre kelne az egykor itt játszó Déryné 
Széppataki Róza, és a színház melletti utcácská-
ból otthonosan lépne be a Színháztörténeti és 
Színészmúzeum boltíves ajtaján, csupa ismerős 
tárgy fogadná. 

• A Csodamalomban itt nem aranyat, gyön-
gyöt őrölnek, hanem meséket, bábelőadásokat 
– kicsiknek és nagyoknak.

• A Művészetek Házában, a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar hangversenytermében gyönyörű 
dallamok csendülnek fel, a mozitermekben 
hazai és külföldi filmeket játszanak, a kiállítóte-
rek pedig kortárs művészek alkotásainak adnak 
helyet.

A Csodamalom Bábszínház előadása

Utazóláda a Színészmúzeumban



kiemelt rendezvények,  
fesztiválok 
Miskolc pezsgő, lüktető nagyváros, ahol az év valamennyi napján 
számtalan rendezvény, program várja a helybélieket és  
idelátogatókat. Ez az egyedüli hely az országban, ahol örülnek,  
ha béka van a kocsonyában – sőt, ezt meg is ünneplik minden év  
elején egy világra szóló farsangi forgatagban.

A néptánc ünnepe a diósgyőri várban

Mozart: Don Giovanni,  
Bartók Plusz Operafesztivál



Avasi Borangolás
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• Ritka különlegesség, Európában egyedülálló, 
hogy egy városközpontban több mint 900 pin-
ce és borház legyen. A sok száz éves pincéket 
valamikori borkereskedők számára vájták, itt 
pihent Tokaj aranya, hogy tovább vigyék észak 
és kelet felé. A pincebirodalom zegzugos, 
macskaköves utcái romantikus időutazásra 
invitálnak, tavasszal pedig a virágba borult 
hegyoldal Avasi Borangolással ünnepel étellel, 
itallal, muzsikával.

• Amikor a legpajkosabb a nyár, ismét színes 
forgataggá válik a város, a Bartók Plusz Ope-
rafesztivál mindenkit elvarázsol, régmúlt idők 
dámái kacéran pillantanak fodros napernyőik 
mögül a gavallérokra, gyönyörű muzsikahang-
gal hűsít az alkonyi szellő, lelassul az idő a tör-
ténelmi tereken, néhány napra Miskolc a zene 
fővárosá vá válik.

• Közismert, hogy Miskolc a magyar rockzene 
ikonikus városa, mára sem vált méltatlanná eh-
hez, a romantikus borozások mellett a Miskolci 
Sörfesztivál a miskolci nyárutó emlékezetes 
eseménye. 

• Ősszel újra fővárossá válik Miskolc. A 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, a CineFest 
Magyarország legnagyobb filmes seregszem-
léje, nagyjátékfilm-, kísérleti és kisjátékfilm-, 
dokumentum- és animációs film kategóriákban 
a világ minden tájáról érkeznek alkotások. A 
maratoni mozizáshoz jó koncertek is társulnak.

• Decemberben a lillafüredi kisvonatot bohó-
kás krampuszok varázsolják fényes Mikulásvo-
nattá, hogy a kicsik és nagyok beléphessenek a 
lillafüredi Mesebirodalomba.

Az Operafesztivál nyitó felvonulása



Fürdők
Ahol sok száz évvel ezelőtt templom állott és a város nevét adó ősi 
Miskolcz nemzetség tagjai temetkeztek, ahol bencés szerzetesek  
gyógyítottak, ma különleges élmények várják a látogatókat: a hegy 
gyomrába nyúló természetes barlangjáratokban fürödhetnek.  
A Miskolctapolcán található Barlangfürdő a város nemzetközi  
hírnévnek örvendő attrakciója. 

Városi uszoda
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• A Barlangfürdőhöz kapcsolódó Barlang 
Aquaterápia részlegen különböző frissítő masz-
százsok és kezelések közül választhatnak az év 
minden napján.

• A közelmúltban megújult Selyemréti Strand-
fürdőben úszó- és gyermekmedence, csúszdák, 
dögönyözők és más élményelemek várják a 
vendégeket.

• Miskolc legmodernebb uszodája, az Egye-
temváros közelében felépült Kemény Dénes 
Városi Sportuszoda az úszni vágyókat, a sporto-
lókat és a szurkolókat egyaránt várja.

• A wellness szerelmeseit a város több 
wellnesshotele kényezteti számtalan, szívet-
lelket melengető szolgáltatással: pezsgőme-
dencék, gőzkabinok, masszázsok, szaunák és 
merülőmedencék, napozóteraszok, fitneszter-
mek várják a vendégeket.

Fürdőzés a barlangban

Gyermekmedence a Selyemréti Strandfürdőben

A Barlangfürdő külső 
medencéi



Természet

A lillafüredi függőkert

Cseppkövek világa  
a Szent István-barlangban

Hihetetlen, hogy a Miskolcot körbeölelő Bükk alapkőzetei mintegy 
160 millió évvel ezelőtt a Tethys-óceán észak-afrikai szegélyén  
keletkeztek, hogy sok tízmillió év múlva Magyarország legnagyobb 
összefüggő erdőterületére csábítsák a kirándulókat.
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• Ahol két évszázada még erdők rejtettek egy 
kis patakot, ma a lillafüredi Palotaszálló meg-
újult függőkertje, a Szinva-vízesés és a Hámori-
tó szépsége nyűgözi le a látogatót, míg a város 
másik oldalán, Miskolctapolcán az őspark fái 
vagy a csónakázótó várják a természetkedvelő-
ket. Aki sportolni, túrázni, kerékpározni szeret, 
az is megtalálja itt a számára érdekes utakat, de 
lehet bobozni vagy ki lehet próbálni a Kaland-
parkot is. A téli sportok szerelmeseit a bánkúti 
sípályák várják.

• Az I. világháborút követően, 1920-ban indult 
el Magyarország leghosszabb erdei kisvasútjá-
nak az építése, amely a Szinva és Garadna-pa-
takok völgyében igazi hegyi vasútként közle-
kedik. A XX. század eleji hangulatot ma is őrzi, 
hiszen nyáron nyitott, télen azonban minden 
kocsiban fafűtéses kályha mellett melegedhet-
nek a kirándulni, túrázni vágyók. Az összesen 
34 km hosszú pálya az ország legnagyobb erdei 
vasúti viaduktján és két alagúton is áthalad. 

• A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a város 
nyugati határában, a Csanyik-völgyben talál-
ható. Ez tekinthető hazánk legrégebbi múltra 
visszatekintő állattartó helyének, hisz itt már a 
XIV. század közepén királyi vadaskert működött. 
A környék állat- és növényvilágának megisme-
rését tanösvény is segíti, ahol magaslesről is 
szemlélődhetnek vagy átkelhetnek egy völgy-
hídon. 

• Miskolc és környéke, a Bükki Nemzeti Park 
területe igen gazdag látnivalókban. A termé-
szet kincseihez, a kilátópontokhoz és eldugott 
barlangokhoz is vezetnek jelzett utak, így 
gyalogos és kerékpáros egyaránt talál megfele-
lőt a félórás könnyű sétától a hegyi, nehezebb 
terepen vezető sok kilométeres távig.

• A Bükk felszín alatti kincseket is rejt: sok száz 
barlang várja, hogy a látogatók felfedezzék. A 
lillafüredi Szent István-barlangban csodálatos 
cseppkőképződményekben gyönyörködhetnek 
a vezetett túrák során. A vízesésnél nyíló Anna-
barlang egyike a világ három, a nagyközönség 
által látogatható mésztufa-barlangjának, termei 
falán és mennyezetén mohafüggönyök, fenyő-
lombok, gyökerek szövedéke nyújt csodálatos 
látványt.

Túra a Bükkben

A lillafüredi erdei kisvonat



Vásárlás, helyi ízek  
és termékek
Miskolc sok évszázados kereskedőváros, ahol jelentős vásárok és  
számos kereskedés várta a vásárlókat. A főutca 100 évvel ezelőtti 
bevásárlóközpontja volt az egykori Weidlich-udvar. A mai vásárlókat 
is számos, kisebb-nagyobb üzlet várja városszerte, s aki a helyi ízeket 
szeretné megkóstolni, azokból is válogathat. Régen a vásárosok,  
piacosok kedvelt étke volt a lacipecsenye és a miskolci perec,  
télen pedig a kocsonya.  Minden hónap első vasárnapján benépesül 
a belváros, ahol a régiségvásáron nemcsak letűnt korok egykori 
tárgyait, hanem mai kézművesek munkáit is megvehetik.
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• A Búza tér ad otthont a hagyományos 
piacnak és a Vásárcsarnoknak. A megújult 
műemléképületben friss áruk és igazi piaci 
hangulat fogadja a vásárlókat. Aki egészséges 
alapanyagokat szeretne vásárolni, nemcsak itt, 
hanem péntekenként a belvárosi biopiacon is 
megteheti.

• Ínyenceknek ajánljuk a középkori recept 
szerint készülő Miskolczi Kolbászt, amelynek a 
népszerűsége évszázadok óta töretlen. Miskol-
ci jellegzetességét a fűszerezés adja, hiszen a 
paprika helyett az annak idején a kolostorker-
tekben is előforduló növényeket használnak az 
elkészítéséhez.

• A Szerelmesek hídjától néhány lépésre 
kötött házasságot a tokaji aszúeszencia és a 
sör, létrehozván egy igazi különlegességet, 
a miskolci Korty nevű házisört, amelyben az 
egész megye mezőgazdasági értékei jelen 

vannak, hiszen tokaji aszúból és zempléni 
komlóból készül jóféle bükki karsztvíz 
hozzáadásával Miskolcon.

• A Lillafüredi Pisztrángtelep erdei 
halsütödéje tavasztól késő őszig várja a 
halételek kedvelőit. A frissen fogott és 
saját recept szerint sütött vagy az egész 
éjszakán át 12-féle fűszerben pácolt, füs-
tölt pisztrángot nem szabad kihagyni!

• Ha a helyi ízekből vagy a városban és 
környékén élő kézművesek portékáiból 
szeretne vásárolni, látogasson el a Mis-
kolc Boltba! Utána pedig kóstolja meg a 
Miskolc kávét, amely fűszeres és különle-
ges, mint maga a városunk.



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

Marketing Nonprofit Kft.
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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
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