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ÁTJÁROGATUNK...
mert szeretnénk szétnézni szomszédos, ismert és ismeretlen területeken!
Vendégként a házigazdáknál, utazókként a helybélieknél, esetleg
történészekként az antropológusoknál, magyarok magyaroknál és nem
magyaroknál, tudósok a civileknél, nők a férfiaknál, gyerekek a felnőtteknél,
egészségesek a sérülteknél és viceversa, mindezt a kíváncsi ember
rácsodálkozásával. Átjárogatunk különféle kultúrák szegmensei között,
történelmi koron, létező és fiktív tereken keresztül.
Egyszóval ízlésünkhöz közelálló szellemi kalandokat keresünk! Elvárásunk,
hogy legyenek precíz történelmi háttérinformációink, lássunk gyönyörű
képeket, elevenedjenek meg a források, szülessenek élménygazdag szövegek,
esetleg még zenét is halljunk mindehhez! Ilyesféléket remélünk a most induló
társadalomtudományi folyóiratunktól, melynek első számát tisztelettel
ajánljuk olvasóink, leendő szerzőink és minden érdeklődő nagyrabecsült
figyelmébe!
Az Átjáró, független folyóiratként lehetőséget kíván biztosítani a kutatók
számára, hogy egy-egy téma kapcsán eltérő perspektívából reagáljanak a
felvetett kérdésekre. Alapvetően hazai kutatási eredmények bemutatására
törekszünk, de természetesen nyitottak vagyunk a nemzetközi, különösen a
közép-európai eredmények megismerésére és megismertetésére is. Emellett
fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy közös élményeinkből és kötődésünkből
fakadóan számonként egy-egy írást az észak-magyarországi régiónak
kívánunk szentelni. Ezek azonban semmiképpen sem különállóan, hanem
a felvetett kérdéshez kapcsolódóan, a térség sajátságos helyzetére való
figyelemfelhívással kerülnének tálalásra.
A szerkesztők
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Kapusi Krisztián
Randevú egy trieszti mólón

Az Osztrák Császárság régi városa, Trieszt már 1382-ben Habsburg fennhatóság
alá került, és az első világháborút lezáró rendezésig – a napóleoni éra néhány
évét leszámítva, – végig a közép-európai birodalomhoz tartozott. A kozmopolita kikötő etnikai összetételében domináns olasz többség nyelve (triestino dialektus) az irodalmi toszkánhoz képest feltűnő eltéréseket hordozott, ugyanakkor
jelentős német, görög, szerb, zsidó, albán, örmény, és mindenekelőtt - 1910-ben
az összlakosság közel 30 százalékát adó, 57 ezer fős - szlovén kisebbség élt a városban.1 Magyarok is laktak Triesztben, Jules Verne, Sándor Mátyás című 1885ben megjelent regénye tette világhírűvé e meglehetősen szűk diaszpórát. Fiume, mint az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában gyorsabban fejlődő rivális
kedvesebb volt a hazai közvélemény számára, hiszen Trieszt már annyira sem
kötődött a Magyar Koronához;2 másfelől ki-ki vérmérséklete és politikai identitása szerint értékelhette külföldinek vagy államhatáron belülinek, gazdasági és
kulturális kisugárzása pedig vitathatatlan volt.
Szülővárosom, Miskolc főutcáját 1857 óta díszíti az a színházi épület, melyet
a trieszti Giuseppe Cassano (mifelénk Cassanó József) tervezett. Thália szentélye egy szigetnyi Itália Borsod megye székhelyén, bár a korban indulatos polémia övezi az építését, mert a trieszti állítólag idő előtt megismerte, „plagizálta”
a másik pályázó, Hild József terveit. Az „Életképek” című reformkori divatlap
1846-ban mindenesetre azt írja, hogy „a Hild-féle terv egész washingtoni congressus
ház, ennek hosszúsága, s idomzatával alkalmatlan egy városi színházul. Cassanoé ellenben a legkellemesebb olasz ízlésű épület”.3 A trieszti látásmód – klasszicista és eklekPándi 1997: 386.
A dualista állam kiegyezett szereplői közös ügyeik együttes koordinálásán túl, éberen őrizték
szuverenitásuk megmaradt alkotóelemeit. Trieszt az Osztrák Császárság tengeri kikötője volt,
Fiume városa pedig – hosszas egyeztetés után, az 1870. évi megállapodás értelmében – „csatolt
külön testként” biztosított magyar kijárást az Adriára. Lásd Kapusi 2007: 293-294.
3
Idézi Szendrei 1911: 119. Szendrei János munkájából azt is megtudjuk, hogy Cassano 1843-ban
telepedett Triesztből Pestre, majd 1847-ben Szemere Bertalan biztatására költözött Miskolcra. A
színház körüli huzavona közrejátszhatott abban, hogy egy évvel később eltávozott Miskolcról.
1
2
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tikus építészettől a modern biztosítási rendszerig – példa értékű, a bécsihez és prágaihoz fogható eszmény a
Monarchia perifériái előtt.4 Maga a
város a kiterjedt agglomerációjával
Bécs és Prága után az Osztrák Császárság harmadik legnagyobb települése, Ausztria tengeri kijárata és –
ahogyan Robert Musil fogalmaz – a
1. „Halálbiztos” -szerte a Monarchiában Mediterráneum Hamburgja.5 Trieszt
ennek megfelelően a tengerből él, 1719 és 1891 között vámmentes szabad kikötő, kifinomult ízlése és kivételes kulturális nívója mögött ott zakatol a hajógyár,
nyüzsögnek a mólók, verítékeznek a rakodómunkások, halászok, szappanfőzők, gyertyaöntők. A világháború előtti évtizedben 176 ezerről 239 ezer főnyire
nő a lakossága, és azon belül 1910 körül már mintegy 30 ezer ipari munkás él és
dolgozik a városban.6
A Monarchia fogantatásakor, éppen 1867-ben épül meg Trieszt újabb kikötője. A déli szelek ellen 1100 méteres töltést halmoznak a védelmére. Északi medencéje lesz a nagy jövő előtt álló petróleum-kikötő, többi részén pedig
fogadják a brazil és arábiai kávét, az indiai gyapotot és pamutot, brit szenet és
vasat, szamoszi bort, dohányt, cukrot, fűszert, sót, gyümölcsöt és az áruk meg
alapanyagok ezerszínű kavalkádját a világ legtávolibb szegleteiből. Az új kikötő
négy széles mólójához tágas partmenti raktárak tartoznak, melyektől vasúti sínek indulnak a város, lényegében a kontinens különböző állomásai felé. A régi
kikötő sem veszíti el a kereskedelmi funkcióját. Mólói forgalmasak maradnak,
különösen a leghosszabb Molo Teresiano szerepe változatlan, hiszen azon áll

Ha más nem, a trieszti biztosító cégek kötvényei eljutottak a Monarchia összes vidékére. A
legnagyobb a Trieszti Általános Biztosító Társulat, vagyis a Generali (Assicurazioni Generali)
volt, mely 1831-ben jött létre. A következő évben már hazánkban is működött, 1834-ben éppen
a Generali vezette be Magyarországon az életbiztosítást. Európa egyik legjelentősebb cége volt,
idővel azonban megközelítette volumenét a másik – 1838-ban alapított - trieszti biztosító, az Adria
Biztosítótársaság (Riunione Adriatica di Sicurtá – RAS) is.
5
Idézi: McCourt 2010: 32.
6
McCourt 2010: 38: 81.
4
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a pompás – 1833-ban az úgynevezett Szent Teréz-fokra épült – világítótorony.7
A kikötők környékén tradicionális, több generációs cégek és vállalkozó kedvű
szerencselovagok kombinálnak az üzleti lehetőségek felett. Italo Svevo regénye
plasztikusan érzékelteti a trieszti alapítások miliőjét. „Tacich apja megfigyelte,
hogy a réz-szulfát ára bizonyos időszakonként egyenletesen emelkedik, illetve esik. Elhatározta hát, hogy kivárva a legkedvezőbb időpontot, vesz vagy hatvan tonnát Angliában.
Alaposan megbeszéltük ezt az üzletet, sőt, kapcsolatot létesítve az angol céggel, elő is készítettük (…), csak meg kellett rendelni az árut Angliában, a mi trieszti kikötőnk címére,
ahonnan átrakás nélkül továbbadhattuk a vevőnknek”.8

2. Modern város születik...
7

Pallas 1897: 386–387.

Svevo 2008: 414–415. Italo Svevo – valódi nevén Aron Ettore Schmitz (1861-1928) – trieszti olasz
író, Erdélyből bevándorolt zsidó ősökkel. Valódi modern lélek volt, kedvelt témái között szerepelt
a pszichoanalízis, melynek Triesztben is voltak követői, a helyi orvos, Eduardo Weiss például
a bécsi pszichoanalitikus egyesületnek is tagja lett. Svevo maga James Joyce trieszti köréhez
tartozott, egyes vélemények szerint ő volt Joyce modellje, részben róla formálta az Ulysses
„főhősének”, Leopold Bloomnak a karakterét. Svevo a hivatkozott nagyregényét („Zeno tudata”)
éppen Joyce bíztatására írta meg. Italo Svevoról lásd: Erős 2008: 73–79. Attias – Benbassa 2003:
290.
8
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3. „Halálbiztos”- szerte a Monarchiában
A tobzódó gazdagság vonzó a bűn számára, keservesen iparkodó munkások, spekuláló nagypolgárok, lezser hajósok mellett meglehetősen gyanús
alakok is megfordulnak a kikötő szegleteiben. Verne például fontosnak tartja
mindezt már a regénye első oldalain, a város általános ismertetésekor hangsúlyozni. „Trieszt, Isztria fővárosa, két egymástól igen elütő városrészből áll:
egyik, az új és gazdag Terézváros, szabályosan követi az öböl partvonalát, melyből
egy darabkát kihasított magának az ember; a másik, a szegényes, szabálytalanul
épült óváros, az előbbi városrész felé határát képező Korzó és a Karszt festői szépségű fellegvárral ékesített dombjának lejtője közé szorult. Trieszt kikötőjét a San
Carlo-móló határolja, a kereskedelmi hajók előszeretettel horgonyoznak mellette.
Itt szívesen és időnként nyugtalanítóan nagy számban ténferegnek a kóbor, hazátlan
csavargók; ruhájukon, a nadrágon, mellényen és zekén merőben felesleges a zseb”.9
Egy tizenöt méter széles csatorna, a Canal Grande nyúlik be a régi és az új
kikötő között 300 méternyi hosszúsággal a városba. Alkalmas akár nagyobb
vitorlások fogadására – magas kereskedelmi hajók horgonyoznak a csatorna
mentén –, Trieszt centrumát is átjárja hát a sós és halszagú tengeri atmoszféra, belvárosi galambok és sokat látott sirályok egyaránt hozzátartoznak a helyi
faunához. A Canal Grandéra nyíló Piazza Ponterosso több piacnak ad helyet,
mindenféle madarat, leginkább baromfit kínálnak az egyik traktusában,10 másfelől gúlákban áll a zamatos görögdinnye, rengeteg zöldség meg gyümölcs, a tér
levegőjét pedig beláthatatlan választékkal kínált fűszerek illata tölti meg. Trieszt szegényebb családjai leginkább ide küldik dolgozni lányaikat, akik a Piazza
Ponterossón árulnak, vagy válogatnak a helyi kávé- és kaucsuktisztítókban.11
Verne 1980: 7.
Saba 2005: 342.
11
McCourt 2010: 32.
9

10
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Mindemellé a századfordulón kiépül a legújabb, harmadik trieszti kikötő,
és a nem túl tágas öböl immáron egy összefüggőhatalmas „ríva”, melyről a
Canal Grande sajátos köldökzsinórként vezet az anyaföld ölébe. A kikötő maga
a város, ahogyan a kortárs vélemény megfogalmazza: „Trieszt történelme a kikötőben rejlik. Kis öböl voltunk halászoknak, kalózoknak, és értettük a módját, hogyan
érjük el, hogy Róma, Ausztria gondoskodjon rólunk, és ahhoz is értettünk, hogy ellenálljunk és küzdjünk, amíg Velence hatalma hanyatlani kezdett. Ma az Adria a miénk”.12
Trieszt dominanciáját a korszerűsödni képes gazdasága juttatja érvényre,
intenzív kereskedelmi lüktetése mellett saját ipari termelése is van a városnak. Lokális adottságai által leginkább meghatározott ágazata a hajógyártás.
Vitorlás korvettektől, fregattoktól a páncélos cirkálókig és torpedónaszádokig, a Monarchia számtalan hadihajója kerül ki a Stabilimento Tecnico trieszti
gyárából.13A kikötő tengerjáróit az 1832-ben alapított Lloyd Triestino hajózási
társaság teszi világhírűvé. Muggia, a település déli perifériáján a cég hajógyári központja. Törvénybe foglalják a Monarchiát képviselő közös külügyminiszter és az „osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalat” szerződését, melynek értelmében egyes személy-, áru-, és postaszállító járatok fenntartásában
részt vállal az állam.14 A Lloyd ezért számos kötelezettséget vesz magára, például szénszükségletének meghatározott részét belföldi szénnel fedezi, a külügyminisztériumi szolgálati utakat ingyenesen bonyolítja, igazgatótanácsában és az összes hazai részlegében csak osztrák és magyar állampolgárokat
alkalmazhat, bruttó jövedelmeit meghatározott időközönként nyilvánosságra
hozza trieszti, bécsi és budapesti lapok útján. Fiuméból és persze Triesztből
indulnak az említett szerződéses járatok, melyek Konstantinápolyig, Ciprusig, Bejrútig és Alexandriáig bejárják a levantei partvidéket.
Élmény volt kikötni a mozgalmas öbölben, de a szárazföld felől, mondjuk
a kopár Isztriáról Triesztbe érni ugyancsak valóságos felüdülésnek számított.
Az 1858-ban átadott új vasútvonal Észak-Németországgal, Prágával, Béccsel
és Budapesttel is összekötötte Triesztet. A Stazione Centrale örök nyüzsgése
fogadta a vasúttal érkezőket. Számtalan színház – közülük is a legnagyobb,
Idézi: McCourt 2010: 33.
Néhány példa: Zrínyi gőzkorvett 1871, Budapest csatahajó 1893, Kaiser Karl VI. páncélos cirkáló
1896, Árpád csatahajó 1899, Anaconda torpedónaszád 1912. Lásd: Csonkaréti 2010: 10–94.
14
Lásd az 1878. évi XXVII., majd az 1888. évi XXI. törvénycikket.
12
13
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a Teatro Verdi – és még több illatozó kávéház, például James Joyce törzshelye, a Caffé Bizantino ámulata után, már az impozáns négyszögletes központi
térről – a San Carlo mólóval tengerbe nyúló – Piazza Grandéról feltárult a
várost éltető adriai panoráma.15 Fiumébe igyekvő miskolci utazók írták 1869
őszén, hogy „Itt vagyunk Triesztben – nagyszerű képben fekszik előttünk a tenger
és a város, s mint egy öltözködő hableány, öntetszőleg fodrozza magát a hullámos
Adria”. Szállásukat este foglalták el, szobájuk ablaka – a Hotel de la Ville
negyedik emeletéről – éppen a tengerre nézett. Morajló víztömege felett a
kivilágított mólón túl valóságos „árboc erdő” derengett föl előttük.16
Tapasztalták, ahogyan éjjelre elült a kikötők ipari lármája, és a kimerült
munkások végre nyugovóra térhettek. Sötétedés után a halászok és kedvtelésből kalandra vágyó trieszti polgárok neszei törték meg a partvidék csöndjét. Italo Svevo egy efféle társaság éjszakai horgászásáról is beszámolt. „A
Sartorio-móló csücskében álló öreg házikó eltakarta a város fényeit a keskeny gyalogjáró elől. A sűrű sötétségben feketéllő nyugalmas víztömeget mintha lomhán emelte
volna a dagály. (…) Elsiklottunk a világítótorony mellett, kiértünk a nyílt tengerre.
Néhány mérföldnyire tömérdek fénypont: a halászbárkák – arrafelé leselkedett csak
igazi pusztulás szegény halakra. A katonai fürdő cölöpökön sötétlő építménye elé érve
elkezdtünk föl-alá csalinkázni a Sant’Andrea parti sétány mentén. Kedvelt horgászhely volt ez. Mellettünk, jobbról is, balról is, számtalan csónak ringatózott csendesen: ugyanabban mesterkedtek, amiben mi. Guido előszedte a három zsinórt, s apró
rákokat szúrt farkuknál fogva a horgokra. Majd kiosztotta közöttünk a szerelékeket,
megjegyezve, hogy az enyémen van csak ólom, mert a halak a csónak orránál kapnak
legszívesebben”.17 A megélhetésükért vízre szálló halászok és az úri passzióból
pecázó nagypolgárok egyidejű jelenléte szimbolizálta Trieszt kétarcúságát. A
kietlen Karsztvidék övezte nyüzsgő kikötőben karnyújtásnyira élt egymástól
a milliomos elit és a mélyszegénységben tengődő munkanélküli, vagy alacsony bérből, alkalmi munkákból nyomorgók tömege. A város több szemMindkét helynév megváltozott utóbb: a San Carlo neve Molo Audace, a Piazza Grande pedig
Piazza dell’Unitá d’Italia a mai térképeken.
16
Borsod.Miskolczi Értesítő, 1869. szeptember 16. Az említett Hotel de la Ville a csatorna
torkolatához épült 1841-ben, az egyik első trieszti vendégfogadóként. Akkoriban még Metternich
Szállónak nevezték, csak 1848-ban kapta a jobban csengő Hotel de la Ville nevet. Lásd: Swida
1892: 78.
17
Svevo 2008: 431–434.
15
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pontból gyönyörködtető változatossága esetenként nyomasztó érzéseket ébresztett, mert „Trieszt anakronizmus, egy nebeneinander, történelem hordalékával
borított part, ahol testközelben él együtt minden és mindennek az ellentéte is, irredentizmus és Habsburg-hűség, olasz hazafiság és német meg szláv családnevek, Apollo és
Mercurius. Gubancos gombolyag a történelem az Adriának ebben a zsákutcájában”.18
A kikötő mellőzhetetlen ismertetése után vessünk pillantásokat a város
egészére! Érdemes követnünk Verne antihőseit, Sárkányt és Zironét, akik „elindultak felfelé a fárasztó ösvényeken, amelyek csaknem a Karszt tetejére vezetnek, a
székesegyház teraszához (…), felfelé a nem éppen találó megjelöléssel utcának nevezett lépcsősoron, mely a Karszt lejtőire vezetett. (…) E magaslatról nagyszerű látvány nyílik a Trieszti-öblön át a nyílt tengerig a kikötőre, amelyet megélénkít a halászhajók jövése-menése, a gőzösök és kereskedelmi hajók indulása és érkezése, a tekintet

4. A ríva panorámája

18

Magris 2002: 302.
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átölelheti az egész várost, külterületeivel a dombon felkúszó házakig, a magaslatokon
szétszórt villákig (…). A teraszra torkolló lépcső végén, a bizánci stílusban épült San
Giusto-székesegyház mellett egy kis elkerített terület húzódott meg, hajdani temető,
ma romkert. (…) A székesegyház két régi, román templomból áll, az egyiket Szűz
Máriának, a másikat Trieszt védőszentjének, San Giustónak a tiszteletére építették;
az épületet magas torony támasztja meg a homlokzat sarkánál, ezt nagy rozetta díszíti, alatta nyílik a főbejárat. Ez a torony uralja a Karszt-hegység e dombjának fennsíkját,
lábánál úgy rajzolódik ki a város, mint valami dombormívű térkép.”19 Temploma jó
pár felekezetnek van az alsóbb városrészekben. Katolikus oldalról, a magaslatra épült San Giusto emblematikus épületéhez hasonlóan könnyű megjegyezni
csodatévő Szent Antal templomát (Sant’ Antonio Taumaturgo). Hosszú időn át,
1827 és 1849 között dolgoznak a szép klasszicista épületen, melyet utóbb mégis elsősorban a fekvése tesz kivételessé. Főhomlokzata ugyanis éppen a Canal
Grande szárazföldi végpontjára néz, olyan hatású, mintha a csatorna a templom
oszlopcsarnokától indulna a végtelen tenger felé.20 Számtalan más felekezeti
építmény közül kiemelkedik méreteivel a szerb ortodox San Spiridone templom
és a huszadik század első évtizedében felépült zsinagóga. Trieszt közigazgatási
központja a PiazzaGrandén tengerre néző óratornyos, 1877-ben épült eklektikus városháza, előtte a szabad kikötői státuszt biztosító VI. Károly császár szobrával. A térfalak alkotói között találjuk a Lloyd hajótársaság 1883-ra megépült
neoreneszánsz palotáját. Nem érdemes leltárba foglalni a műemlékeket, és persze ott a sok közgyűjtemény, a Revoltella palota meg a többi múzeum, a színházak (Verdi, Fenice, Politeama), a hajózási, kereskedelmi és hajóépítési szakokkal
bíró császári akadémia, obszervatórium, nyilvános könyvtár. Élénk a társas élet,
magánkezdeményezésű irodalmi felolvasások otthona a Societá della Minerva,
vállalkozók nyitják az első mozikat.21
Melyik a város itala? Trieszt kávékereskedelme már a Monarchia idején globális jelentőségű. A számtalan díszes Caffé (csak néhány példa, a
Bizantino, a degli Specchi vagy az 1914-ben nyíló San Marco) méri Európa
legjobb feketéjét, de a létesítmények értékét nem kizárólag a fogyasztási leVerne 1980: 12.;18.
Ma már ez a hatás kevésbé erőteljes, mert a templom előtti csatornarész feltöltésével teret
alakítottak ki a Canal Grande végpontja és a Sant’ Antonio Taumaturgo lépcsősora között.
21
1909-ben már 21 filmszínház működik Triesztben. Jancar 2008: 20.
19
20
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hetőség adja. „A kávéház afféle platóni akadémia, mondta a század elején Hermann
Bahr – aki azt is mondta, azért érzi jól m agát Triesztben, mert úgy érzi ott magát az
ember, mintha sehol sem volna”.22 Az Isztria különleges zamatú malváziájával
és mindenféle borral teltek a tavernák hordói, viszont Ausztria tagadhatatlan
érdeme, hogy számukkal a népszerű birreriák sem maradnak el mögöttük.
Triesztben patakokban folyik a sör, ismerős márkájút is csapolnak bőven.
Dreher Antal osztrák mester 1862-ben Kőbányán, 1870-ben pedig Triesztben
nyit sörfőzdét, a Piazza Della Borsa épületei között ott találjuk a Palazzo Drehert, melyben sörözővel gazdagított étterem működik.23
Szagok, ízek, színek… Kikötő persze elképzelhetetlen piroslámpás negyed
nélkül, bár a mólóktól némileg messze, az Óváros Cavana nevű centrumában
– éppen a régi zsidó gettó környékén – virul a legtöbb bordélyház.24 Mediterrán
tengerpart üdve a zöldellő városi park – a triesztit 1854-ben nyitották meg –, na
és a fürdőhelyek kéksége, melyek közül a helyiek leginkább a centrumhoz közeli
Bagni Fontanát részesítik előnyben.25 A hosszú szezon melankolikus búcsúztatásaként szokás utoljára megfürödni Barcola és Miramare között az októberi tengerben.26 Fakulnak a színek, a város hangjai között felerősödik a jeges bóra süvítése. Trieszt barátságtalan eleme az északi szél, mely különösen a tágasra tervezett
Újvárosban
kellemetlen, csakis a citá vecia
(Óváros) szűken és
szabálytalanul görbülő
házvonulatai védenek a
dermesztő fuvallatoktól.
Viharban és hírnévben
osztozik a város környezete. Prosecco mégsem
a bóráról, hanem hordóinak boráról híres,

5. Trieszt Bükkábrányból

Magris 2002: 19.
Kovács -Vétek 2008: 214, 322–323.
24
McCourt 2010: 66.
25
McCourt 2010: 309.
26
Magris 2002: 33.
22
23
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Lipizza a császári ménesről, Muggia a Lloyd hajógyárról, szegény Miksa főherceg csodás Miramarejáról pedig máshol már mi is megemlékeztünk.27
Volt hát mit megmutatni a nagyvilágnak, mégis felemásra sikeredett a Trieszt ötszáz éves Habsburg fennhatóságát köszöntő 1882. esztendő. A Monarchia különféle
terményeit és iparát bemutató kiállítás helyszínéül a város déli részén fekvő Muggiaiöböl szolgált. Itt a tengerpart és a Sant’ Andrea sétány ligetei között építették fel a
különféle pavilonokat, csarnokokat és az impozáns főépületet. Az 1882. augusztus
elsején megnyílt kiállítás egyfelől tájegységenként és országonként vonultatta fel
a látnivalókat, másrészt tematikus csoportosításban, így például tengerészet, halászat, bányászat, kohászat, mezőgazdaság vagy kereskedelem.28 Károly Lajos főherceg nyitotta meg a rendezvényt, a vezető politikusok és a szervező szakemberek
ömlengtek Trieszt és a Monarchia testvériségéről, mialatt a lakosság köreiben tömegével terjedtek a többnyire Velencében nyomtatott irredenta röpiratok. A főherceg
tiszteletére indított fáklyás felvonulás résztvevőire bombát dobtak a korzó emeleti
lakásából, egy ember meghalt, többen megsérültek, és a trieszti kiállítás hónapjai
így gyakorlatilag a megnyitástól kezdve házkutatásokkal, letartóztatásokkal, a sajtószabadság korlátozásával, kávéházi verekedésekkel, tüntetésekkel és ellentüntetésekkel teltek.29 Az égiek is összeesküdtek, szeptember 15-én orkánerejű szél és vihar pusztította a kiállítás
pavilonjait, hiába szorgoskodtak utóbb a Lloyd
és a Stabilimento Tecnico
kivezényelt munkásai,
az uralkodói pár másnapi látogatására nem
sikerült a legnagyobb
csarnok üvegtetőzetét
helyreállítani.30

6. Trieszt Mezőkövesdről
Kapusi 2007: 295–296.
Pesti Hírlap, 1882. július 30.; augusztus 2.
29
Pesti Hírlap, 1882. augusztus 4.; 13.; 19.; szeptember 16.;17.; október 23.; november 19.
30
Pesti Hírlap, 1882. szeptember 16.
27
28
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I. Ferenc József a nejével, a trónörökössel és annak párjával Miramare kastélyában lakott az egy hetes vizit alatt, onnan többször Triesztbe rándultak a kiállítás,
a tengerészeti parádék és más protokolláris események megtekintésére. A környékbéli csendőröknek Ronchi nevű faluban sikerült feltartóztatniuk Guglielmo
Oberdant és társát, akik merényletet terveztek az uralkodó ellen. Arany János
halála, a tiszaeszlári vérvád és Oberdan pere töltötte meg 1882 őszén a napilapok számait. Trieszt jubileumi éve végtelenül szerencsétlenül alakult. Magyar szempontból nem volt igazán komoly az érdeklődés, négyszáz hazai
kiállító jelent meg, leginkább a gyapjúnk, dohányunk és a honvédségi felszereléseink keltettek feltűnést.31 Nagyobb eredmény, hogy a kiállítási épületek villanyszerelési munkáit a Ganz gyár végezte.32 A hazai résztvevők közül a „magyar csárda” örvendett a legnagyobb népszerűségnek, ahol jó borokat, gulyást és pörköltöt lehetett fogyasztani cigányzene mellett. A magyar
csárdában megfordult Albrecht főherceg, Taaffe osztrák miniszterelnök, és
az uralkodói pár is.33 Borsod megyéből egyedül a felsőzsolcai birtok úrnője, Szathmáry Király Pálné állított ki Triesztben, boraival ezüstérmet nyert.34
Az itthoniak figyelme mégis inkább I. Ferenc Józsefre összpontosult, miután az
alábbi miskolci újságcikk beszámolt egy alig hihető eseményről. „A király trieszti
látogatása alkalmával történt, hogy midőn a királyt Triesztbe szállító Jacht – a partra ért,
egy nagy sávos kutya a Jachtba szaladt s az uralkodó lábai elé fekűve, farkcsóválva nyalogatta ennek lábait. Az uralkodó megsimogatta a kutyát, majd oda hagyva a Jachtot, a nép
üdvrivalgásai között vonult a városba. A következő napon, midőn az uralkodó szemlét tartott – a sávos kutya újból eléje került s farkcsóválva tüsszögött előtte, – a királynak feltűnt
a kutya e sajátságos viselete s miután megsimogatta a szép állatot – gazdája után kérdezősködött aki is nem volt más, mint Ferenczy Béla tengerész főhadnagy városunk szülötte, Ferenczy Lajos úr unokaöccse. Ritka példája ez a kutya loyalitásnak s e kutya bizonyára felér
az uralkodó irridentista alattvalóival.”35Utolsó mondata adta lényegét e gyengécske
krokinak, és összességében hasonlóan erőltetett volt az olasz nacionalizmusra
egyre fogékonyabb Trieszt Habsburg hűségét ünnepeltetni a kikötővárosban.
Pesti Hírlap, 1882. július 30.; augusztus 2.
Pesti Hírlap, 1882. szeptember 17.
33
Pesti Hírlap, 1882. augusztus 23.; szeptember 20.; november 9.
34
Borsod. Miskolczi Értesítő, 1882. november 8.
35
Miskolcz (Helyi Érdekű Társadalmi s Ismeretterjesztő Közlöny) 1882. szeptember 24.
31
32
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Hans Raimund sorai a város iránti sóvárgást érzékeltetik, nyilván túlságosan egyoldalúan: „elképzelem, milyen lehet az életed Triesztben. Nyugodt,
kiegyensúlyozott. Ti okos emberek vagytok. Nem dőltök be olyan könnyen az érzelmeknek, mint a magunkfélék. Nem, ti megtanultátok, hogyan racionalizálhatjátok a
Muratti- és Dunhill-örömöket, a sherry- és pinot-élvezetet. Megtanultátok fegyelmezni magatokat. Minden nap terv szerint zajlik. Te írsz, mindjárt reggeli után, a feleséged tanítani megy, a lányod iskolába, a kutya alszik. Mindenki elégedett. Gyakran
jönnek vendégek hozzátok: esztek, isztok, nevettek, te pedig zongorázol. Szép lehet,
ott lenn, tinálatok. A távolban pedig az örök orgonapont: a tenger állandó zúgása.”36
Igéző hangulati elem ez az elégedett biedermeier egykedvűség, de aligha
általánosítható. Trieszt az olasz egység létrejötte után szinte természetszerűleg
válik az irredenta mozgalom szenvedélyes központjává. Sokszínűség jellemzi
a lakosság fokozódó politikai érdeklődését, a várost kedvelik a futuristák, erőteljesen jelen van a szocialista, sőt az anarchista eszmerendszer, és a helyi olasz
társadalmon belül is akadnak olyanok, akik Trieszt kiemelt szerepét féltik a
testvéri Itália kikötőitől. Svevo regényében olvashatunk efféle gondolatokról.
„Kétes hazafiságáról hamar meggyőződtem, ugyanis az volt a véleménye, hogy Triesztnek jobb, ha osztrák marad. Németországot imádta, főleg a német vasutakat, a nagy
pontosságuk miatt. A maga módján szocialista volt, s szerette volna, ha megtiltják,
hogy egy személynek százezer koronánál több pénze legyen”.37
Korszakunkon túlmutat, mégis ide kívánkozik, hogy a fasizmus elől menekülve több tízezer szlovén hagyja el Triesztet az első világháború után.
Így az a mondat sem maradhat ki, hogy az 1945-öt követő években minden
korábbinál népesebb, megközelítőleg 300 ezres olasz menekülthullám érkezik Fiume, Pola, az Isztria felől az Appennini-félszigetre. A szlovén és
az olasz exodus által keretezve, tehát a két világháború közötti években a
durvuló diktatúrák üldözöttjei, tömegével zsidók köszönnek el Triesztben
az öreg kontinenstől. A néhai Monarchia gyöngyszeme 1954 végétől teljes
területével újra Olaszországhoz tartozik, de mint határvidék, az észak-keleti periféria távoli városa. Lakói persze olaszok, amellett viszont még ma
is igen hangsúlyosan triesztiek. Úgy mondják a centrum felé utaztukban,
hogy „megyünk Olaszországba”. Velencei vőről olyasképpen beszél a trieszti
36
37

Raimund 2008: 27.
Svevo 2008: 514.
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após, hogy a „lányom egy olaszhoz ment feleségül”.38 Jópofa jellegzetesség a
lokális identitás eme sajátos megnyilvánulása, ezzel együtt, a leköszönni
alig akaró huszadik század öröksége – mint láttuk –, összességében nehezen feldolgozható. Közép-Európa más kulturális centrumaihoz hasonlóan
– Drago Jancar szavaival – „Trieszt, a kereskedés és az utazások nyitott városa
egyszersmind az elképzelhetetlen emberi szűkkeblűség városa is volt, a kozmopolita
irodalomé meg a kegyetlen nacionalista leszámolásoké is”.39 Érkezés és kivándorlás, búcsúölelés, parfüm és halszag, alapítás és rombolás, pompa meg
nyomor, szabad szellem és bornírt titkosrendőrség, befogadás és elüldözés
– keserédes randevúk Trieszt mólóin…

38
39

Szomráky 1995: 58.
Jancar 2008: 21.
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Fekete Norbert
A vaskohászati ipari örökség hasznosíthatósága Ostravában és Diósgyőrben

Bevezetés
Milyen lehetőségeket rejt magában a vaskohászati ipari örökség egy
posztindusztrialista és posztszocialista településen? Erre a kérdésre keresem a
választ két közép-európai iparváros, a vaskohászat egykori fellegvárainak számító Ostrava és Miskolc stratégiáinak összehasonlító elemzésével. Az ostravai
Vítkovicei Vasmű és a miskolci Diósgyőri Vasgyár egyaránt közös történelemi
térben helyezkedtek el, ami hasonló lehetőségeket biztosított számukra, mégis
eltérő eredményekhez vezetett az 1867–1990 közötti hosszú időszakban. Ipari
örökségük csak akkor értékelhető reálisan, ha egymás mellett látjuk e periódus
cégtörténeteinek legfontosabb eseményeit, amelyek összehasonlító bemutatására szintén kísérletet teszek. Elmondható, hogy a korszak elejére mindkét vállalatnál jellemzővé válik a nagyüzemi kohászati tevékenység, amely azonban
az 1990-es évek társadalmi, politikai és gazdasági folyamatainak eredményeképpen ágazati leépüléshez, így az egykori cégek megszűnéséhez vezetett. A
hátramaradó üzemek, berendezések, eszközök, illetve maga a település és a táj,
azaz az ipari örökség1 hasznosítására azonban meglehetősen eltérő válaszokat
adtak és adnak Csehországban és Magyarországon.

Az ostravai és a miskolci vaskohászati ipari örökség története
A gyárak telepítési helyéül szolgáló borsodi és ostrau-karvini2 területek
erőforrásaiban rejlő lehetőségeket már a 18. században felismerték.3 1828-ban
kezdődött meg az akkor még különálló morva falu, Witkowitz mellett a vasgyár
kiépítése, míg ez az akkoriban még ugyanúgy önálló Diósgyőr esetében csak 1867Németh 2005: 32.; Nyizsnyij Tagil Karta http://www.mnactec.cat/ticcih/industrial_heritage.htm
(Utolsó letöltés: 2012. december 16).
2
Dolgozatomban a kornak megfelelő helyneveket alkalmazom, tehát 1918-ig az Ostrau és
Witkowitz, 1919-tól Ostrava és Vítkovice.
3
Matěj 2007: 266.; Remport 1995: 82.
1
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től indult meg. Ettől az évtől, tehát a diósgyőri nagyipari termelés megindulásától
hasonlítható össze a két gyár története, bár érdemes megjegyezni, hogy Diósgyőr
közelében, Ómassán 1772-től egészen az új gyár indulásáig a Fazola Henrik egri
lakatosmester alapította hámorokból és faszenes nagyolvasztóból álló vasgyártó
telepe működött. Ez azonban anyagi problémái miatt fokozatosan teljes
egészében kincstári tulajdonná vált. Az új gyár felszerelésében ez az üzem még
részt vett, de azt követően leállították4
Mind a két üzemet azzal a céllal hozták létre, hogy a kiépülő vasúti közlekedés egyre növekvő igényeit kielégítsék.5 A Witkowitzi Vasmű a cél érdekében magánvállalkozásként létesült. Kezdetben Habsburg Rudolf herceg és olmützi érsek tulajdonában állt, majd az ő halálát követő tulajdonosváltásokat

1. A Vitkovicei vasgyár kohói a gáztárolóval az 1930-as években
4
5

Matěj 2007: 268.; Remport 1995: 82–83, 95.; Remport 2003: 51–52.
Kiszely 1997: 20, 26.; Machotková 2007: 17, 19.; Németh 2001a: 141.
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követően 1835-től a bécsi Rothschild család bérelte. A Rothschildok 1843-ban
teljes egészében megvásárolták és ettől kezdve Csehszlovákia 1938-as feldarabolásáig az ő birtokukban is maradt. Ezzel szemben Diósgyőr állami kezdeményezésre jött létre, és 1946-ig annak kezelésében is maradt.6
Witkowitzban az alapításkor még modernnek számító kavaró-forrasztó eljárás segítségével gyártották az acélt, és sajnos 1867-ben a magyar állam vasgyárának vezetése is ezt a technológiát honosította meg. Az ezzel a módszerrel készült acélból forrasztásos eljárással lehetett létrehozni vasúti síneket, ami nem
vehette fel a versenyt az ekkoriban terjedő folytacéllal, hiszen abból nagyobb
teherbírású, homogén szövetszerkezetű termékeket lehetett létrehozni. A kavaró-forrasztó acélgyártás negyven évvel későbbi bevezetése hamarosan súlyos
következményekkel járt Diósgyőr számára, ám a technológiai változtatás szükségességét csak az 1873-as gazdasági válság hatására látták be a vállalat vezetői.7 Közben a Witkowitzi Vasmű szorosan lépést tartott a világ vasgyártásának
technológiai fejlődésével, és sorra honosította meg a legújabb módszereket, így
például Bessemer-eljárást vagy a Siemens-Martin acélgyártást.8 A technológiai
változások arra ösztönözték a tulajdonosokat, hogy régebbi, belga típusú, de
már koksszal fűtött kohókat újabb, hatékonyabb skót rendszerűekre cseréljék.
Ezek az új nagyolvasztók látták el a gyár saját acél- és hengerműveit, ezáltal a
nyersvasgyártás vált a morva vállalat egyik fő profiljává.
Diósgyőr az említett technológiákat csak megkésve tudta bevezetni, ám az e közben jelentkező nehézségek miatt saját – már skót rendszerű, de fatüzelésű – nagyolvasztóját sem tudta pár évnél tovább fenntartani.9 A századforduló tájékán a növekvő fegyverkezési verseny miatt mindkét üzemben felgyorsultak a fejlesztések,
így bevezették az elektromos meghajtású berendezéseket és meghonosították az
elektroacél gyártását. Witkowitzban ezen kívül teret hódítottak a Talbot-kemencék
és a duplex-eljárás.10 A technológia fejlődése és a termelés növekedése mind a két
BKL 1938. 21. sz. 353. (A csehszlovák vasipar jelenlegi helyzete); BKL 1939. 16. sz., 365. (A
wittkowitzi műveket a Hermann Göring Művekhez csatolták); Kiszelyi 1997: 20–21.; Machotková
2007: 15–19.; Matěj 2007: 268.; Remport 1995: 82.
7
Kiszely 1997: 30–31, 45–54, 58–66.; Sziklavári 2005: 189–209.; Sziklavári–Kiss–Jung–Sélei 2004: 41.
8
Jeniček–Kruliš 1968: 15–16, 30–34.; Matěj 2007: 270.
9
Kiszely 1997: 37–38, 62.; Machotková 2007: 15–17,19–27.; Matěj 2007: 274–276.; Németh 2001a:
145.; Tejzr 2007: 44–46, 48.
10
Duplex-eljárás: Két különböző, egymás után kapcsolt kemencében történő acélgyártó eljárás.
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cég esetében párhuzamosan haladt egészen az első világháború végéig.11
A kohászati üzemek számára nélkülözhetetlen szén jókora hányadát az
ostrau–karvini és a borsodi bányák biztosították. Ezek közül ipari örökségük
szempontjából a legjelentősebbek az Anselm-, a Mihály- és a Hlubina-bánya
Morvaországban illetve Pereces és Lyukóbánya Magyarországon.12 A dualizmus korának egyik meghatározó folyamata, hogy a kiteljesedő indusztrializáció
fokozatosan ipari tájjá alakította át a települések vidékét. Ennek a változásnak
az értékelése nem lehet egyértelműen pozitív, hiszen a későbbiekben mindez
számos gazdasági, szociális vagy környezeti problémát okozott. Az ipari táj
kialakulása alatt nemcsak a termelőüzemek vagy a nyersanyagellátás szempontjából jelentős bányák kiépülését értjük, hanem a létrejövő munkáskolóniákat, lakótelepeket is. A vállalatok a szociális gondoskodás jegyében a régebbi, kis települések helyett az adott kor színvonalához képest új, modern és
jól felszerelt munkáskolóniákat (Új Witkowitz, Diósgyőr-Vasgyár) létesítettek
munkásaik számára. Az üzemeket és a lakótelepeket egyaránt ellátták a szükséges infrastruktúrával, így azok jól megközelíthetőekké váltak, sőt a készterméket könnyedén el tudták juttatni a piacokra. A fejlesztéseknek köszönhetően
Witkowitz 1908-ban önálló városi rangot nyert.13
Az első világháborút lezáró békerendszer új körülményeket teremtett
mindkét közép-európai vállalat számára, hiszen megszűnt az Osztrák-Magyar
Monarchia és vele együtt annak közös piaca. Vítkovice a létrejövő csehszlovák államhoz került, míg Diósgyőr Magyarország területén maradt. Ezek a
változások számos nehézséget okoztak a nyersanyagok beszerzésében illetve
a termékek értékesítésében. Erre és az 1929-ben kibontakozó világgazdasági
válságra mind a két üzem fejlesztésekkel, a termékválaszték bővítésével és
új piacok keresésével reagált.14 Ezekben az években a diósgyőri cégvezetés a
11

Jeniček–Kruliš 1968: 35–39, 50–58.; Kállai 1929: 62.; Kiszely 1997: 110, 118–19, 125–128, 148–149,

160–161.; Marosváry 1997: 22–25.; Matěj 2007: 270.; Németh 2001a: 148.; Németh 2003: 466–467.;
Sziklavári–Kiss–Jung–Sélei 2004: 71–73.; Sziklavári 2005: 211.
12
Kiszely 1997: 146–148.; Matěj 2004: 218.; Németh 2001a: 142–143.
13
Kállai 1929: 63–64.; Matěj–Korbelářová–Levá 1992: 54.; Németh 2001a: 149–150.; Ostrava–
Vítkovice honlapja http://ostrava-vitkovice.eu/history.php?lang=EN (Utolsó letöltés: 2012.
december 16.).
14
Jeniček–Kruliš 1968: 60–61.; Machotková 2007: 29–33.; Sziklavári–Kiss–Jung–Sélei 2004: 76–79,
83–86.
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nyersvasellátás biztosítására két nagyolvasztót is építetett, míg a készárutermelés érdekében új hengersorokat állítattak üzembe. A gyár mérnökei sikerrel
kísérleteztek a duplex eljárás Weigl-rendszerben való meghonosításával is.15
A Vítkovicei Vasműben a korszakban egyre hatékonyabb vasolvasztókat építettek, amelyeket már modern torokzáró és elektrosztatikus gáztisztító berendezésekkel szereltek fel.16 Fontos esemény Vítkovice ipari városának életében,
hogy 1924-ben elveszítette önállóságát és Ostrava részévé vált.17
Az 1930-as végétől kezdve mind a két gyár bekapcsolódott az újabb háborúra
való felkészülésbe, így a hadianyaggyártás vált a fő termelési profiljukká. Csehszlovákia német megszállásával a Vítkovicei Vasgyár magánkézben maradt, de a
Harmadik Birodalom gazdasági ellenőrzése alá került. Magyarországon ez nem
következett be, így a diósgyőri üzem továbbra is állami tulajdonban maradt. A
második világháború végén mind a két üzemet súlyos bombatámadások érték,
majd a szovjet megszállással új korszak köszöntött be.18
Az 1945 utáni időszakban egész Kelet-Közép-Európában kiépült a szovjet
típusú szocializmus és a tervutasításon alapuló államgazdaság Az új hatalom
számára a vaskohászat nem csak gazdasági potenciált jelentett, hanem egyben
propaganda célokat is szolgált. Ebből egyenesen következett az ágazat erőteljes
fejlesztésének igénye, a termelőkapacitások állami kézben való összpontosítása.
1946-ban először történt meg a történelem során, hogy a Vítkovicei Vasmű is
állami tulajdonba került. Jól tükrözi a propaganda szerepét, hogy mindkét vállalat szocialista vezetők neveit, Vítkovice 1948-ban Klement Gottwaldét míg Diósgyőr 1953-ban Lenin nevét vette fel.19 A vaskohászat fejlesztése magával hozta a gyáraknak, üzemeknek otthont adó városok átalakítását is. Mind Ostrava,
mind Diósgyőr jelentős változásokon esett át, az utóbbi például a korszak elején
újonnan létrehozott Nagy-Miskolc szerves részévé vált. A szocialista termelés
időszakában mind a két helyen folytatódott a nyersvasgyártó kapacitások bővítése. Új szovjet-típusú kohókat rendszeresítettek, melyekkel a Lenin Kohászati
Kiszely 1997: 187, 207, 210, 232–233, 235, 249.; Marosváry 1999: 32–46.
Machotková 2007: 33.; Tejzr 2007: 44, 54.
17
http://ostrava-vitkovice.eu/history.php?lang=EN (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
18
Kiszely 1997: 248–250, 254–261., Kóródi 1959: 60–61.; Machotková 2007: 35.; Sziklavári–Kiss–
Jung–Sélei 2004: 86–87, 93.; Vargáné–Orbán 1970: 187–188.; Zemánková 2007: 90.
19
Dobrossy 2007: 406.; Matěj 2007: 272.
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Művekben (LKM) már összesen három, míg a Klement Gottwald Vítkovicei Vasművekben (VŽKG)20 összesen hat üzemelt. A csehszlovákiai gyár kohóit látták
el először számítógépes folyamatirányítással a szocialista blokk országaiban.21
Diósgyőrben elsősorban a hagyományos hengersori kapacitást növelték egy
új durva- és középhengermű, majd egy nemesacél-hengermű létesítésével.22
Modern acélgyártó technológiákat, – például a folyamatos öntés vagy az LDmódszer – vezettek be, miközben a korábbi berendezéseket, köztük a Martinkemencéket fokozatosan leállították. Az új eljárásokat Diósgyőrben a Kombinált
Acélmű keretében honosították meg. Az üzemegység elnevezése jól tükrözi azt
a gyártástechnológiai sokféleséget, amely gyakorlatilag bármely nyersanyagból

2. Az LKM uralta ipari táj Diósgyőrben
Vítkovické železárnyKlement Gottwald n.p.
Kóródi 1959: 61, 168–169, 191.; Machotková 2007: 37–41., Matěj 2007: 278.; Sziklavári–Kiss–
Jung–Sélei 2004: 95–96, 104.; Vargáné–Orbán 1970: 231.; Tejzr 2007: 54–56, 58.
22
Marosváry 1999: 97–117, 120, 142–217.
20
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bármilyen szabványú acélt képes volt előállítani. A szocialista országok vasipari
exportlehetőségei, amelyekre a két vasgyár az említett beruházásait alapozta, az
1980-as években megromlottak, előidézve ezzel a vaskohászati ágazat válságát.23
Az 1989–1990-es közép-európai társadalmi-, gazdasági- és politikai változások következtében megindult a fokozatos dezindusztrializáció. Az új világpiaci
körülmények között a Vítkovicei Vasmű a nyersvasat, míg Diósgyőr a hengerelt
áruit nem tudta értékesíteni. A gazdaság átalakulása miatt mind a két vállalatnál részlegesen leállt az ipari tevékenység, ami az őket kiszolgáló iparvidékeken egyaránt válságot okozott.24 A Klement Gottwald Vítkovicei Vasművek
1992-ben egy olyan részvénytársasággá alakult át, ahol az állam maradt a fő
tulajdonos, és a végleges eladás csak 2003-ban következett be.25 Ezzel szemben a
Lenin Kohászati Művek számára sokkal kedvezőtlenebb eredményeket hozott a
privatizáció, hiszen számos tulajdonosváltáson ment keresztül, egészen addig,

3. A Klement Gottwald Vasmű panorámája
23
24
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Machotková 2007: 39.; Sziklavári–Kiss–Jung–Sélei 2004: 108–109, 130–154, 159.; Tejzr 2004: 58.
Bakos 2006: 13–15.; Tejzr 2007: 58.
Zemánková 2007: 90–91.
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amíg 2009-ben a DAM 2004 Kft. már nem kívánta tovább folytatni a termelést.
A telephelyen jelenleg is több mint száz tulajdonos osztozik.26
Vítkovicében a jelentős környezetterhelés miatt fokozatosan leállították az
amúgy sem nyereséges vasolvasztókat, a termelés kisebb mértékben maradt
csak meg, igyekezve minél versenyképesebb termékeket létrehozni.27 Ezzel
szemben Diósgyőrben az új tulajdonosok csak a pillanatnyi nyereségre koncentráltak, s nem kívánták versenyképes miniacélművé átalakítani az üzemet.28

A vaskohászati ipari örökség hasznosítása Ostravában és Miskolcon
A fentebb bemutatott folyamatok jogosan vetik fel azt a kérdést, hogy az ipari
tevékenység visszaszorulásával hogyan hasznosíthatóak az egykori üzemek.
Ez azért is fontos, mert mind a két gyártelep az adott település középpontjában helyezkedik el, kikapcsolva ezzel annak vérkeringéséből egy-egy nagy
méretű területet. Ez Ostravában 731, míg Diósgyőrben 214 hektárt jelent. Ezek
az ingatlanok azonban túlontúl nagyok ahhoz, hogy kihasználatlanok maradjanak.29 Az üzemek ipari örökségének értékeit a szakma már idejekorán felismerte, köszönhetően a nehézipari emlékek megőrzésére vonatkozó első sikeres nemzetközi törekvéseknek30 illetve annak, hogy németországi Saar-vidéken
fekvő Völklingen kohászati nagyüzemét 1994-ben a Világörökség részévé nyilvánították. Ezzel a döntéssel az ipari műemlékeket hivatalosan is az emberiség megőrzendő építészeti emlékei közé sorolták.31 A nyugati tapasztalatok
mellett nagy segítséget nyújthatnak a különböző ipari örökségvédelemmel
foglalkozó szakmai szervezetek is, így többek között a TICCIH,32 amely az
26
27

Bakos 2006: 18–19.; Farkas 2009: 54–55. Drótos–Tóth 2005: 44.–45.
Machotková 2007: 41.; Tejzr 2007: 58, 60.

Bakos 2006: 19–20.
Holló 2005–2006: 177.; Lange–McNeil–Pletnicka–Horakova 2007: 731.
30
Az ipari örökség hasznosításáról az első konferenciát 1997-ben rendezték Le Creusot-ban,
aminek híres vasművében 1973 óta működik a világ első ökomúzeuma. Itt a vasgyártás emlékein
túl az egykori munkások identitásának őrzését is célul tűzték ki azáltal, hogy bevonják őket a
múzeumi munkába. A megelőző, sikeres gyakorlatokat példázza továbbá az angliai Ironbridge
múzeumegyüttese, a svédországi Bergslagen muzeális értékei, a Ruhr-vidéken kialakított
Internationale Bauausstelung Emscher Park és az Egyesült Államokban fekvő Pittsburgh.
31
Németh 2001c: 55–56.
32
The International Commitee for the Conservation of the Industrial Heritage
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„ipari emlékek feltárásával, kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával foglalkozó szakembereket” nemzetközi szinten fogja össze.33
Ostravában már a Vítkovicei Vasgyár leállása előtt, 1998-ban nemzetközi
workshopot szerveztek a termelést követően visszamaradó létesítmények felhasználásáról. Az eseményt az Ostravai Műszaki Egyetem34 és a pittsburghi
The Brownfields Center szervezte meg, ahová számos szakembert, üzletembert
hívtak meg az Egyesült Államokból és Csehországból, de rajtuk kívül például
a helyi önkormányzat is képviseltette magát. A workshop a város Főépítészeti Osztálya által készített területrendezési tervet vitatta meg, és ennek alapján dolgozták ki javaslataikat. Megállapították, hogy az ipari terület problémái megoldhatóak, de a megvalósítás a finanszírozás biztosításán múlik, így
szükségesnek tartották a befektetői csoportok megnyerését, s egy rövid és egy
hosszú távú fejlesztési terv kidolgozását az ipari örökség megmentésére. Az
előbbiben megfogalmazták a felállítandó szervezeti kereteket, azaz egy úgynevezett barnamező koordinátor kinevezésének szükségességét, aki egy társaság
vagy szakértői csoport élén állva irányítaná a revitalizáció folyamatát. Emellett
kapcsolatot tartana a nemzeti és uniós szervezetekkel, létrehozná a fejlesztési
tervet illetve forrásokat keresne a megvalósításához. A hosszú távú tervben
megszabták a terület szanálásának befejezését, a közlekedés és az infrastruktúra kialakítását és a forrásteremtést. Egy évvel később ugyan még nem kezdődött el a terv megvalósítása, viszont a terület rehabilitációjának érdekében
együttműködési megállapodás jött létre a The Brownfileds Center és az Ostravai Műszaki Egyetem között.35
Diósgyőr ipari örökségének jelentőségére az 1999-ben Budapesten és Miskolc-Lillafüreden rendezett nemzetközi konferencián hívták fel az érintettek
figyelmét. Erre Európa és Amerika húsz országából érkeztek résztvevők, akik
között a TICCIH, az ICOMOS,36 Miskolc városa, a Miskolci Egyetem, az Ostravai Műszaki Egyetem, a Kassai Műszaki Egyetem,37 a Nemzeti Kulturális
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Örökség Minisztériuma, az OMBKE38 az Országos Műemlékvédelmi Hivatal
illetve a hazai műszaki múzeumok egy része is képviseltette magát. A konferencia résztvevői a diósgyőri vasgyártás – gyár és kolónia – emlékeit különleges, megőrzendő értékeknek minősítették, amelyeknek már akkori állapota is
aggodalomra adott okot.39 Javaslatot tettek a védelembe vételre, s a nemzetközi tematikus útvonalakba, így például az Europäische Eisenstrasse-be való
besorolásukra. A külföldi és hazai szakmai érdeklődés ellenére a megőrzésért
felelős felek máig képtelenek jelenlegi eszközeikkel eleget tenni feladataiknak.
Az érintetteknek szorosan együtt kellene működniük, amihez átgondolt tervek, pontos szervezés és az anyagi erőforrások biztosítása lenne az alapkövetelmény. Ennek hiányában eddig nem vezethetett komolyabb eredményre a
diósgyőri ipari örökség megőrzése.40
Ezzel szemben Ostravában már a rendszerváltás környékén elkezdték kidolgozni az ipari örökség megóvását és hasznosítását szolgáló terveket. Az ipari
örökség kulturális örökségként való értelmezése azonban bizonyos mentalitásbeli érettséget vár el a társadalomtól, amellyel az 1990-es évek elején még a
csehek sem rendelkeztek. Ennek következtében pusztult el például az 1842-ben
épült Karolina kokszolóüzem, az ipari építészet egyik jelentős alkotása. Az első
sikereket az ostravai bányászati értékek, Anselm- és a Mihály-bánya megmentésével érték el. Az 1990-es évek elején a Brnói Egyetem Építészeti Karának hallgatói felmérték a bányákat, majd terveket készítettek a hasznosításukra, az elkészített dokumentációt pedig átadták Ostrava Főépítészeti Osztályának. 1993-ban az
Anselm-bányában bányászati múzeumot nyitottak, amely magában foglalt egy
régi tárót is. A Mihály-bányából szintén múzeumot alakítottak ki, de a tárókat itt
betömték, így ma csak a föld feletti részek látogathatóak. A bánya František Fiala,
a bécsi Otto Wagner iskola elismert építésze által tervezett épületeit és a technikai
berendezéseit eredeti formájukban őrizték meg.

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Ez alól kivételt képeznek a gépesítés kora előtti ipari emlékek, így a Fazola Frigyes – Fazola
Henrik fia – irányításával 1814-ben üzembe helyezett második faszenes nagyolvasztó a mai
Újmassán, amit még 1952-ben helyreállítottak és műemlékké nyilvánítottak, de ide tartozik a
kancelláriaépület Felső-Hámorban, ami jelenleg a Központi Kohászati Múzeumnak ad otthont.
40
Drótos–Tóth 2005: 1, 12.; Németh 2001c: 56–57.; Vaskultúra útja honlapja: www.vaskultura.hu
(Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
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Fiala a Landek park köré tervezte a bányát, amelynek a legimpozánsabb része az acélvázas aknatorony a hozzátartozó gépházzal, kazánházzal és műhelyekkel, valamint a bányaigazgatósággal, a fürdőkkel és a felolvasóteremmel.
Ezek egyaránt acélvázas, téglakitöltésű, nagyméretű ipari ablakokkal rendelkező épületek. A bánya összekapcsolódott a hozzá tartozó munkáskolóniával,
annak természetes központja lett a templommal és az iskolával együtt. Az ostravai Főépítészeti Osztály hozzájárult a terület multifunkcionális központtá
való átalakításához, így itt otthonra találhattak a különböző sport- és kulturális
létesítmények, rendezvények. 1994-ben múzeumot hoztak létre benne, biztosították a megközelíthetőségét, kialakították az infrastruktúrát. Megvalósították
az Utolsó munkanap című kiállítást, amely úgy mutatja be a létesítményt, mintha azt a munkások éppen most hagyták volna el.41
Ezzel szemben a Diósgyőr környéki bányák jelentős ipari örökségének
megőrzésére sajnos mindeddig nem került sor. A megmentésre és hasznosításra váró emlékek közé sorolható a bányaigazgatóság épülete a perecesi
Újaknán, illetve a lyukóbányai aknatorony. De például a Perecest a Barossaknával összekötő 2320 méter hosszú, a maga korában technikai csodának
számító Gränzenstein alagútból ma már semmi sem látszik, mivel betömték
és még a bejáratát is elbontották.42 Bár a perecesi Újakna épületei már 2004
óta műemléki védelmet élveznek, ennek ellenére a hasznosításáról máig nem
gondoskodtak, pedig az itteni épületek kitűnően alkalmasak lennének egy decentralizált oktatási, kulturális- és szabadidőközpontnak. Az ostravai Landek
park is hasonlóan a város szélén helyezkedik el, azonban nem csak a turisták,
hanem a helyi lakosság körében is kedvelt.43
A kohászat ipari emlékeinek két fő sajátossága van Ostravában. Az egyik a
kémények, tornyok és ipari épületek által nyújtott lenyűgöző panoráma, míg a
másik a különböző technológiai folyamatok (szénbánya–kokszolómű–nagyolvasztók) szoros egymásmellettisége és összekapcsolódása.44
Matĕj 2004: 220–222.; Zemánková 2001: 117–120.; Landek park honlapja: http://www.
landekpark.cz/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.)
42
Németh 1999: 197.
43
Holló 2012 http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/PERECES_UJAKNA_eloadas.pdf (Utolsó
letöltés: 2012. december 16.)
44
Zemánková 2001: 126.
41
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Ennek egyik leglátványosabb példája az 1991-ben bezárt Hlubina-bánya,
amely a Vítkovice
Vasművek közvetlen szomszédságában helyezkedik el.
A bánya ipari táj
jellegű panorámáját
meghatározó aknatornyait és irodáit is
a Wagner-féle iskola
építészei tervezték.
Kiemelkedő értéket
képvisel a fürdő, a
4. A Landek park
régi fűtőmű s annak
berendezései (Garbe-rendszerű rostélyos kazán, Breitfeld-Daněk elektromos turbókompresszor és egy Škoda-típusú elektromos lift).45 A második fontos eleme a
területnek a kokszolómű, amit a bánya és a nagyolvasztók között helyeztek el. Itt
sikeresen megőrizték az 1929-ből származó széntornyot, ami az egyik legrégebbi
ilyen típusú berendezés Európában. Továbbá megmaradtak a kokszolóhoz tartozó kémények és hidak is, amelyek mind gazdagítják az ipari tájképet.46 A technológiai folyamatot lezáró utolsó épületegyüttest a nagyolvasztók és kiszolgáló berendezéseik alkotják, amelyekhez vezérlőtermek, szállítószalagok, kohók,
Cowper-léghevítők valamint gáztisztító és gázmosó berendezések tartoznak.
Ennek a megőrzendő emlékeihez kapcsolódott az 1904-ből származó kettes energiaközpont, amelyet 1999-ben a Vasmű melletti út kiszélesítése miatt
leromboltak. A Piston fúvókkal felszerelt hatos energetikai központot azonban sikersen megőrizték. Ebben az épületben ma szabadtéri múzeum működik.47 A Cseh Kulturális Minisztérium 2000. április 10-én kinyilvánította,
45
46
47

Zemánková 2001: 124–126.
Zemánková 2001: 125–126.
Matĕj 2007: 278.; Zemánková 2001: 122–124.
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hogy a Vítkovicei Vasművek, a kokszoló és a vasolvasztók, a Hlubina-bánya
egy részével kulturális örökséget képeznek, majd 2002-ben a cseh kormány
mindezt nemzeti kulturális emlékműnek nyilvánította.48 Ezzel megtörtént az
épületegyüttes műemlékvédelmének biztosítása, sőt 2001-ben „Ipari létesítmények Ostravában” néven sikeresen felkerültek az UNESCO Világörökség
várományosi listájára.49
Ezzel szemben Diósgyőr kohászati emlékei közül az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága 2001-ben50 csupán
ideiglenes védelem alá helyezett kilenc épületet, így a középhengerművet,
a csavargyárat, a vasúti felépítménygyártó üzemet, az egyedi gépgyártó
műhelyt, a Keleti Erőművet, a mozdonyszínt, a téglagyár keverőüzemét,
az első számú hivatalházat és a konzumsort. Már e határozat előtt elpusztult azonban az 1918-ból való húzóüzem farácsos tartószerkezetű épülete
és a kettes acélmű 1969-ben épített csarnoka illetve a 15 tonnás gőzpöröly
ócskavasként végezte.
Az ipari táj panorámáját súlyosan károsította
a nagyolvasztók 1996-os
leállítása, majd elbontása. Ez utóbbi üzemépületek vizuális dokumentálását még működés
közben a Miskolci Egyetem Magyar Történeti
Tanszéke és a Kulturális
és Vizuális Antropológia Tanszéke végezte
el.51

5. Az egyedi gépgyártó csarnok Diósgyőrben

A Cseh Kulturális Minisztérium 4.736/1997 számú határozata. Zemánková 2007: 91.
Ostrava ipari komplexuma az UNESCO Világörökség várományosi listáján: http://whc.unesco.
org/en/tentativelists/1560/ (Utolsó letöltés: 2012. december. 16.)
50
41183/2000. Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága határozata
51
Németh 1997: 45–46.; Németh 1999: 196., Németh 2001b: 84, 87.
48
49
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Az ideiglenes védelem alá került épületeket nem sikerült tartósan védetté nyilvánítani, így ezek az értékeink folyamatosan és megállíthatatlanul pusztulnak, bár
felkerültek az Eisenstrasse hazai útvonalára. Ezzel a helyi ipari örökség az Európai
Unió által támogatott egyik tematikus, határokon átnyúló kulturális útjának része
lett, amely növeli a hazai vaskohászati emlékek látogatottságát és ismertségét. 52
Viszonylag új fejlemény, hogy a diósgyőri ipari emlékeket immár turisztikai táblák
is jelzik.53 Ez azonban még mindig kevés, főleg, ha arra gondolunk, hogy a borsodi
iparvidék másik jelentős kohászati komplexuma, az egykori Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) esetében némi áttörést értek el. Egyes épületeit nem csak védelem alá
vették, hanem a tervek szerint hamarosan új funkciókat is kapnak, hiszen otthont
adnak majd a Magyar Nemzeti Digitális Archívumnak (MaNDA).54
A diósgyőri üzem területén azonban számos védelemre és hasznosításra érdemes ipari értéket találhatunk, ilyen többek közt az üzemcsarnokok
közül az 1867–1914 között kiépített egyedi gépgyártó öntöttvas oszlopokon
nyugvó csarnok, a vasúti felépítménygyártó vagy a húzó- és hőkezelőüzem
farácsos tartószerkezetű épülete.
Jellegzetes még a csavargyár kibővített, kéthajós csarnoka, öntöttvas boltíveivel, téglafalaival, illetve a váltócsarnok. A 19. század második feléből fontos csarnoképületek a középhengermű, valamint a kettes elektroacélmű háromhajós, hegesztett acélvázas szerkezettel rendelkező, huzalbetétes, profilüveggel és vasbetonnal burkolt felülvilágítóval ellátott komplexuma. A termelést nem közvetlenül
szolgáló épületek közül megőrzésre méltó a vegyilabor, az első számú hivatalház
és az 1896-ban épített fürdő. Fontos részét képezik Diósgyőr ipari örökségének az
olyan technológiailag nélkülözhetetlen berendezések, mint a kokszrézsű, a Dorrülepítő, a kémények, a hűtőtornyok, a darupályák vagy a téglagyár 1952-es Hoffmann-típusú körkemencéje a hozzá tartozó szárítóval. A lakótelepek szintén ide
sorolandók, köztük a 19. századi Diósgyőr-Vasgyári kolónia valamint az Ógyár
és az Újgyár (Diósgyőri Gépgyár, DIGÉP) telephelyei közötti épületek.55 ÁtgonNémeth 2001c: 57.; Vaskultúra útja honlapja www.vaskultura.hu (Utolsó letöltés: 2012.
december 16.)
53
Ipari örökségeinkre hívják fel az újonnan kihelyezett táblák a figyelmet. http://www.boon.hu/
ipari-oroksegunk-unokaink-is-latni-fogjak/2076924 (Utolsó letöltés: 2012. december 16.)
54
Kulturgyár: MaNDA és Ózd http://ozd.hu/content.php?cid=cont_501807bde873c4.82657862
(Utolsó letöltés: 2012. december 16.)
55
Németh 1999: 193–197.; Németh 2001b: 85.
52
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dolt koncepcióval – az ostravai példához hasonlóan – az egész ipari táj megőrzésében kellene gondolkodni, és az itt található épületekből azokat meghagyni,
amelyek a legfontosabbak, leginkább jellegadóak.56
Az üzemi épületekkel ellentétben a Diósgyőr-Vasgyári lakótelep védelméről már a szocializmus időszakában gondoskodott Miskolc városa. 1988-ban
olyan értéknek nyilvánították a kolóniát, amely a történeti korok értékeit közvetíti. 57 Ezzel hozzájárultak az altiszti-, tiszti- és munkáslakások valamint a
középületek, például templomok védetté nyilvánításához, amelyek alapvetően
meghatározzák a városrész egyedi képét. Ennek köszönhetően bármilyen, az
épületeket megváltoztató tevékenység építészeti engedélyhez kötött. A rendelkezés 1994 és 1998 között pozitív hatást gyakorolt a kolóniára, az ott élők szemében is felértékelődött lakókörnyezetük, bár így is jellemzőek az olyan oda
nem illő építészeti elemek, amelyek nem alkalmazkodnak az épületek eredeti
struktúrájához, színezéséhez. A hatósági intézkedésekkel szemben támogatási
eszközrendszer alkalmazásával jobban megoldható lenne a volt gyári gyarmat
épületeinek védelme és felújítása.58 További biztató momentum, hogy az egykori vezérigazgatói lakásban a kolónia életét bemutató kiállítás működik.59
A diósgyőri lakótelep elhanyagoltságával szemben Ostravában felismerték az
egykori gyári kolónia, Új Vítkovice egyediségét és a népszerűsítésére táblákkal,
tájékoztatókkal ellátott turistautat jelöltek ki, amely a leglényegesebb épületek
(városháza, fiúiskola, gyári hotel, Szent Pál templom és a munkások különböző
típusú házai) bemutatására tesz kísérletet. A tanösvényt internetes felülettel és
dokumentumfilmekkel is népszerűsítik.60
Mára jól látható, hogy Ostrava nemcsak az ipari örökség védetté nyilvánításának területén, de annak konkrét hasznosításában is jócskán Miskolc előtt
jár. A rehabilitációs tervnek61 megfelelően létrehozták a Vítkovice Ipari Parkot
(VIPO), amely három részből áll. Egyrészt a nemzeti kulturális műemlékből il56
57
58
59

Németh 1999: 197–198.
Miskolc város 3/1988. számú rendelete
Olajos 1998: 179–181.
www.vaskultura.hu (Utolsó letöltés: 2012. december 16.)

Ostrava–Vítkovice honlapja: http://ostrava-vitkovice.eu/introduction.php?lang=EN (Utolsó
letöltés: 2012. december 16.)
61
Kidolgozói a brnoi Studio-Z építészeti iroda munkatársai: Helena Zemánková, Václav Zemánek
és Zuzana Jacková
60
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letve a Vítkovice Steel és más cégek üzemterületéből harmadrészt a kettő között
elhelyezkedő logisztikai és igazgatási központokból. Mindeközben megmaradt
az ipari tevékenység, tehát figyelembe vették a tulajdonosok érdekeit is.
A nemzeti kulturális műemlékek és a működő gazdasági épületek egysége gyakorlatilag megteremti a régi és a modern Vítkovice közötti kapcsolatot,
miközben az ipari örökség az előzetes kalkulációk szerint kedvezően hat majd
a befektetési kedvre.62 A revitalizáció előrehaladásával párhuzamosan fokozatosan alakították ki az ipari örökség védelméért felelős irányítást. 2007-ben egy
non-profit szervezetet hoztak létre a rekultivációs terv előkészítéséhez, majd
egy évvel később a cseh Kulturális Minisztérium Ostrava ipari örökségét európai örökséggé nyilvánította, miután erre az Európai Unió kulturális miniszterei
javaslatot tettek 2007-es madridi találkozásuk során. 2009-ben a Vítkovice a.
s. és a csehországi Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal szerződésben rögzítette
együttműködését, amihez Ostrava és a Morva-sziléziai régió is csatlakozott.
A projekt végső verziója bekerült a cseh Kulturális Minisztérium 2008–2010
közötti fejlesztési tervébe.63 A vállalkozás, amely Csehország legnagyobb
városrehabilitációs programja, előkelő helyet foglalt el az Európa kulturális fővárosa 2015 projektre benyújtott pályázatban is, ahol Ostrava vállalta, hogy a
2009–2015 közötti időszakban befejezi az egykori vasipari és bányászati komplexum teljes revitalizációját.64
Ennek megfelelően a területet egy nagy, nyitott, egész nap látogatható és használható közösségi parkká alakítják át, amelyhez elengedhetetlen
például a szükségtelen épületrészek és csövek eltávolítása illetve a közlekedés infrastruktúrájának kialakítása.65 A 2008-as átalakítási tervezet három nagy területre koncentrál, az egyes számú nagyolvasztóra, a hatos számú Központi Fúvóműre illetve a területet uraló hatalmas gáztárolóra, ami
egykoron a keletkező kohógázokat gyűjtötte össze. 66 Mára már sikeresen
átalakították ezt az épületet is egy mintegy 1500 fő befogadására alkalmas
Zemánková 2007: 91–93.
Zemánková 2010: 48–51.
64
.Ostrava Pályázata a 2015-ös Európa kulturális fővárosa címért: 104–105, 211–216 http://www.
ostrava2015.cz/custom/soubory/prihlaska/application.pdf (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
65
Zemánkova 2007: 93.
66
Zemánková 2010: 48.
62
63
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6. Konferenciaközpont az egykori gáztárolóban
konferenciaközponttá, ami képes kielégíteni a város igényeit, sőt a jövőben
nagyobb események, tanácskozások helyszínéül is szolgálhat.67
A Piston fúvókkal felszerelt hatos számú fúvóműben pedig sikeresen
megvalósították az interaktív technikai múzeumot, továbbá egy tudományos
és oktatási központot. Ezek a területek ma már a nagyközönség számára is
nyitottak, használhatóak.68 A harmadik elem az egyes számú nagyolvasztó
átalakítása, ahol bemutathatóvá teszik a vasolvasztás technikai folyamatát
illetve a felsőbb szinteken létrehoznak egy kilátót, ahonnan a látogató megcsodálhatja az ipari táj nyújtotta panorámát.69 A tervezés és a megvalósítás
Ostrava Pályázata a 2015-ös Európa kulturális fővárosa címért: 214 http://www.ostrava2015.cz/
custom/soubory/prihlaska/application.pdf (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
68
Zemánkova 2010: 48–50.;Vítkovice alsó honlapja: http://www.dolnioblastvitkovice.cz/ (Utolsó
letöltés: 2012. december 16.).
69
Zemánkova 2007: 94.; Ostrava Pályázata a 2015-ös Európa kulturális fővárosa címért: 105, 214
http://www.ostrava2015.cz/custom/soubory/prihlaska/application.pdf (Utolsó letöltés: 2012.
december 16.).
67
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eredményeiből akár Diósgyőr is tanulhatna, hiszen egy eljövendő átalakítás
során itt is szembe kell nézni azzal, hogyan őrizzék meg a műemlékeket,
miközben új funkciókat adnak nekik, s miképpen formálják át ezeket a régi
ipari létesítményeket úgy, hogy azok megfeleljenek a posztindusztriális kor
követelményeinek.70
Az elképzelések Diósgyőrben is hasonlóak, hiszen a cél is ugyanaz, megszüntetni a város közepét elfoglaló ipari zárványterületet. Ennek érdekében
2005-ben a Bay Zoltán Logisztikai és Gépgyártástechnikai Kutatóintézet
több hazai szakember, köztük a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) munkatársainak közreműködésével egy megvalósíthatósági elő-tanulmányt készített az iparterületen létrehozható Nemzeti
Ipartörténeti Parkról, ami az országban az első nagy területre vonatkozó
ipari örökségvédelmi tervezet.71 A fejlesztés Centrum-park néven magába
foglalná a volt LKM, DIGÉP és a kolónia területét.72 A fő szempontot abban
jelölték meg, hogy először a Diósgyőri Vasgyár területét kell rendezni, amely
magával hozná a mellette elterülő lakótelep életének megváltozását is. Mindehhez nélkülözhetetlen a megfelelő közlekedési infrastruktúra létrehozása,
zöldfelületek, vízfolyások, tavak kialakítása. Fontos lenne a területen zajló
környezetkárosító ipari tevékenység felszámolása és a táj rekultivációja.73
Az újdonsült létesítményben a kutatás mellett a kultúrának, a vendéglátó, a
sport és a szabadidő funkcióinak is meg kellene jelennie, így a terület élővé
válna, és biztosított lenne az egész napos kihasználtsága.74

Zemánkova 2007: 91–97.
Drótos–Tóth 2005: 2, 4.; Holló 2005–2006: 178.
72
Drótos–Tóth 2005: 36.
73
Mindenképpen előrelépésnek tekinthető, hogy az utóbbi években megkezdődött a halna, azaz
a salakhányó felszámolása. Helyén fokozatosan iroda és raktárépületeket alakítanak ki. (Európa
Center Üzleti és Logisztikai Park honlapja: http://www.europacentermiskolc.hu/ (Utolsó letöltés:
2013. február 17.).
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A diósgyőri komplexum területén elsősorban emlékhelyeket és múzeumokat
alakítanának ki, ahol bemutatnák az ipari tájat, a települést, a munkakörülményeket és a hagyományokat, miközben biztosítanák az ipartörténet tanulmányozását a kutatók és a turisták számára. A terv szerint jelentősen növelné az
érdeklődők számát, ha maguk is kipróbálhatnák az egyes gyártási folyamatokat, míg a kolóniában bemutathatnák a munkáslakásokat, ahol korhű jelmezbe
öltözött személyzet fogadná a vendégeket.75 A decentralizáció jegyében a terület otthonául szolgálhatna az Országos Műszaki Múzeumnak, az elhelyezetlen
mérnöki hagyatékoknak illetve irat, terv- és levéltárak elhelyezésének is, míg a
mozdonyjavító csarnok és a vasútállomás közlekedési múzeumként funkcionálhatna. Az egyes és a kettes irodaház kiállítótérként működhetne, míg a perecesi
bányaigazgatóság és a fürdő épületeiben a bányászattal kapcsolatos emlékeket
lehetne elhelyezni.76 A terület alkalmas lenne különböző rekreációs szolgáltatások megvalósítására is, de fontos szempont, hogy a kialakítandó létesítmények
emlékeztessenek a korabeli viszonyokra. Ezt példázza az a terv, amely szerint
a Martin-kemencék csarnoka és a vasútállomás között gőzmozdonnyal vontatott vonat szállítaná az embereket. A létesítmény különböző kulturális eseményeket is befogadhatna, mint például a Bartók+ Nemzetközi Operafesztivált és
más zenei rendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat. Az elő-tanulmányban
minderre a volt egyedi gépgyártó csarnokot, a Durva- és Középhengerművet, a
Martin-acélmű csarnokait s a Keleti-Erőművet javasolják.77 Fontos szerepet töltenének be a tudományos kutatás és oktatás számára kialakított létesítmények
is. Működhetne itt szakkönyvtár, levéltár, de akár az egyes műszaki felsőfokú
iskolák kihelyezett tanszékei, kutatóhelyei vagy akár interaktív technikatörténeti
múzeum is. Ez utóbbiban helyszínről-helyszínre járva ismerkedhetnének meg
Miskolc ipari és tudományos múltjának történetével, miközben minden kipróbálható és megérinthető lenne. A tanulmány készítői fontosnak tartják, hogy
ezekből a létesítményekből közvetlenül el lehessen jutni az aktív ipari tevékenység helyszíneire is. Ilyen lehetne többek között a Nagykovácsmű csarnoka, ahol
jelenleg a Hámor Rt. üzemei működnek. Itt a gyártás megfigyelésére látogatói folyosók kialakítását tervezik. Napjainkban a területen már számos épületet okta75
76
77

Drótos–Tóth 2005: 36–37.
Drótos–Tóth 2005: 57, 61, 68.
Drótos–Tóth 2005: 36–38, 59–60, 62.
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tási célokra használnak. A nyolc emeletes új irodaházban jelenleg kollégium, míg
a kohászat tervező irodájában magánegyetem működik. A gyár területén belül,
pedig megtalálható a Miskolci Egyetem kihelyezett tanszéke, a Metalcontrol Vaskohászati Anyagvizsgáló Kft.78
A fentebb bemutatott tervvel párhuzamosan 2005-ben készült el Miskolc városfejlesztési stratégiája, ami jól mutatja, hogy a műemlékek ideiglenes védelmétől
még nem sikerült továbblépni. Ezt az ipari területek rendezését nehezítő bonyolult
tulajdonviszonyokon kívül a város hozzáállása is megnehezíti. A település kulturális és turisztikai fejlesztési programjaiban csak elvétve említik a Vasgyárat és
ipari örökségét. A tervezetben leginkább az eddig támogatott területeket kívánják
fejleszteni, így a Belvárost, a Diósgyőri várat és környékét, Lillafüredet, valamint
a meglévő kulturális fesztiválokat, úgy mint a Bartók+ Operafesztivált és a Kocsonyafesztivált. Ezek mellett csak felületesen foglalkoznak a városrésszel. Elnagyoltan, konkrétumok nélkül csupán pár elem került be a városfejlesztési programba.
A volt gyári gyarmat, illetve említés szintjén a perecesi kolónia épületeinek, mint
a városképet meghatározó területnek a megőrzése, az ipari zárvány átjárhatóságának megoldása és funkcióváltása, a közlekedés átalakítása, az iparterület feldarabolása, a környezetszennyezés
elhárítása
illetve a gyártelepek mögötti dombokon kertvárosi lakóövezet kialakítása.79 A tanulmányban
nem szerepel az, hogy
a vasgyári kolónia történetével és a gyárral
kapcsolatban konkrét
múzeumot, vagy kiállítótermet hoznának létre
annak területén. Helyette a technikatörténettel
foglalkozó
bemutató78
79

7. A Csavargyár kéthajós csarnoka

Drótos–Tóth 2005: 37–39, 61.
Bessenyei 2005: 186–187, 192, 194.
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központot (Science Museum) a Miskolci Egyetem közelébe, a volt fűtőmű épületébe tervezik.80 A városvezetés az Európa Kulturális Fővárosa 2010 című pályázatában
is csak elvétve szerepeltette a környék gazdag ipari örökségét, pedig a Nemzeti
Ipartörténeti Park elő-tanulmányának előkészítéséhez kapcsolódó munkákat rendelkezésére bocsátották.81 Ezzel szemben Ostrava EKF pályázatában az ipari örökség fontos erő, amelyet mindenképpen igyekeztek kidomborítani.
Az utóbbi években azonban biztatónak látszik, hogy megszaporodtak azok a
civil- és tudományos kezdeményezések, amelyek a Vasgyár és a hozzá kapcsolódó üzemek, lakótelepek sorsával, történelmével, ipari örökségével foglalkoznak. A
civil szervezetek közül többek között a Közép-Európai Ipari Örökség Útja Egyesület,82 a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub,83 az Észak-keleti Átjáró Kulturális
és Tudományos Közhasznú Egyesület,84 valamint a perecesi Bányász Kulturális
Egyesület85 foglalkozik a terület problémáival. Tevékenységük hatására a volt gyári
komplexum egyes részei megnyíltak a nagyközönség előtt, így a Csavargyár épülete 2003 óta ad otthont a Factory Sport Arénának, amely kulturális-, extrémsport- és
szórakoztató központként működik.86 A civilek nem csak új funkciót találtak a területnek, de ügyelnek a múlt emlékeinek megőrzésére, bemutatására, hasznosítására
és újragondolására is, bevonva tevékenységükbe a helyi lakosságot és egymással
szorosan együttműködve számos közös programsorozatot szerveztek az elmúlt
években, így például a Műszakváltás – Újra indul a gyár!, illetve a Tudásgyár, ahol a
fentebbi értékek és törekvések találkoznak a rekreációs tevékenységgel87
A civilek tevékenységükkel szorosan kapcsolódnak a Miskolci Egyetemhez, s
vele közösen különböző fórumokon hívják fel a társadalom és a döntéshozók figyelmét a Vasgyár kérdéseinek megoldatlanságára. A Miskolci Egyetemen belül
a Történettudományi Intézet illetve a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
foglalkozik részletesebben a témával. Az előbbi keretei között külön ipari örök80

Bessenyei 2005: 73, 104–105.

81

Drótos–Tóth 2005: 34.
http://ipariorokseg.hu/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
http://factoryarena.hu/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
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83
84

http://www.atjarokhe.hu/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).

http://www.bke-miskolcpereces.hu (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
Drótos–Tóth 2005: 38, 45.
87
http://factoryarena.hu/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.).;http://tudasgyar.info.hu/ (Utolsó
letöltés: 2012. december 16.).
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ség specializáció várja az érdeklődő hallgatókat.88 A Miskolci Galéria is szorosan
kapcsolódik az ipari örökség védelméhez, számos alkalommal ad és adott otthont
művészeti és tudományos eseményeknek, amelyek témája a Vasgyár sorsa volt.89
Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt pár évben a civil szervezetek
álláspontja és a fennálló helyzetet megoldani kívánó új városvezetés elképzelései
közeledni látszanak. 2011-ben a civilek és a város képviselői együtt tárgyaltak a
terület problémáiról.90 Ugyanakkor az önkormányzat kapcsolatot keresett az érintett cégekkel is, és bár hajlanak a megoldásra, a gyárterületek jelenlegi tulajdonosai
egyelőre megkötik a kezüket. Komolyabb, kidolgozottabb, középtávú területrendezési tervet szeretnének összeállítani, amely minden fél számára elfogadható.91

Összegzés
Az előzőek alapján jól látható, hogy mind az ostravai mind a miskolci vaskohászati
ipari örökség fontosságát kellő időben felismerték, de a védelem és a hasznosítás megvalósítása eltérő módon történt. Miskolcon az egykori ipari komplexum
tulajdonosai és az önkormányzat gyakorlatilag közömbösek maradtak a terület
problémáinak megoldása iránt, s csak a civil és a tudományos szféra igyekszik
felkarolni a Vasgyár ügyét. A fennálló helyzet azonban megoldhatatlan az ő támogatásuk nélkül, amit mi sem mutat jobban, mint Ostrava példája, ahol széleskörű
összefogással sikeresen megvédték az egyedülálló ipari örökséget, illetve a hasznosítás területén is komoly eredményeket értek el. Ezzel bizonyítván, hogy nem
csak Nyugat-Európában, hanem Közép-Európában is van jelentős, védelemre és
figyelemre érdemes nehézipari örökség. Törekvéseik példaértékűek és megfontolandóak a térség hasonló értékekkel bíró települései, különösen Miskolc számára.

http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu,http://www.kvat.uni-miskolc.hu/kvai3/index.php
(Utolsó letöltés: 2012. december 16.).
89
http://www.miskolcigaleria.hu/ (Utolsó letöltés: 2012. december 16.)
90
Vasgyári fórum: „Megoldhatatlannak tűnő probléma”: http://www.boon.hu/diosgyor/miskolc/
vasgy225ri-f243rum-megoldhatatlannak-tn-probl233ma/news-20110427-08181859
(Utolsó
letöltés: 2013. február 28.)
91
„Olyan már nem lesz mint volt”: http://www.minap.hu/news.php?extend.64646.5 (Utolsó
letöltés: 2013. február 28.)
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A diósgyőri vasgyár építéstörténete régió és társadalom tükrében

Egy építészettörténeti kutatás problémái, lehetséges eredményei1

A vasgyár helye az Osztrák–Magyar Monarchia építészetében. Regionális kitekintés
A diósgyőri vasgyár létesítésének igényét a vasútépítések hívták életre a kiegyezés környékén. Az állami üzem helyválasztásánál fontos tényező volt
a már nagy múltra visszatekintő helyi kohászati kultúra. Fazola Henrik
ugyanis már a 18. században működtetett vashámorokat a környéken. A korabeli vasútépítési hullámot jól jelzi, hogy az ezer négyzetkilométerre vetített vasútvonal-sűrűségben a Monarchia utódállamai európai viszonylatban
mai napig igen előkelő helyen vannak. (1. Csehország, 2. Németország, 3.
Belgium, 4. Luxemburg, 5. Magyarország, 6. Lengyelország, 7. Szlovákia,
8. Svájc, 9. Egyesült Királyság, 10. Ausztria, 11. Hollandia, 12. Szlovénia).2
Ennek biztosításához a korszakban a Monarchia területén több vasgyárat is
létesítettek, melyek építészete több-kevesebb hasonlóságot mutat a diósgyőrivel. Ezek közül kettőt emelnék ki, a csehországi vítkoviceit Ostrava mellett
és a lengyel nikiszowiecit Katowicénél. Ezek abban is hasonlítanak, hogy
egykor önálló települések voltak, de a múlt század folyamán a mellettük
lévő nagyvárosok bekebelezték őket.3
A Vítkovicei Vasüzem mellé 1876 és 1914 között épült ki a lakótelep és
az intézményhálózat, bécsi építészek közreműködésével.4 Ez a lakótelep
a diósgyőrihez hasonlít komplexitásában, intézmény ellátottságában és a
téglaarchitektúra használatában.

Jelen cikk a Miskolci Galéria által szervezett Miskolci képek, Miskolc-kép II. konferencián 2012.
10. 30-án elhangzott előadásom szerkesztett változata.
2
Csák 2005: 518.
3
Vítkovice (Witkowitz) 1924 óta része Ostravának, Nikiszowiec (Nikischschacht) pedig 1960
óta Katowicének. http://www.ostrava.cz/cs/turista/co-navstivit/prochazky-ostravou/mestskepamatkove-zony.;
4
Olajos 1998: 22.
1
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1. Vitkovicei városháza

2. Nikiszowieci utcakép
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Városépítészeti szempontból viszont különbség a hangsúlyos főtér megjelenése, ami Diósgyőrben hiányzik. Itt ugyanis az Ógyár tér volt a tulajdonképpeni főtér, azonban ezt is inkább csak funkcionálisan, mint szerkezetileg tekinthetjük központnak. Emellett a vítkovicei lakónegyedek beépítése
sűrűbb, városiasabb, mint a diósgyőri. Ugyanez a városiasság érhető tetten
a reprezentatív városháza megjelenésében is, amely a már említett főtéren
helyezkedik el.
Városházáról a diósgyőri kolóniában nem beszélhetünk, hiszen minden
törekvés ellenére egy rövid időt leszámítva sosem volt önálló jogállása.
Vítkovicében az egyes épületek kialakítása viszont hasonlóan historizáló
stílusú, mint Diósgyőrben.
Nikiszowiecben szintén a téglaarchitektúra dominál. Itt, Felső-Sziléziában külön nevük is van a téglából épített munkáslakásoknak, úgy hívják
őket, hogy familok. A beépítés itt is sűrűbb, városiasabb, mint Diósgyőrben.
A különbözőségek egyik oka, hogy az egész kolónia sokkal kisebb területen helyezkedik el, mint Diósgyőrben. Az építészeti stílus itt helyi jellegzetességeket tükröz, a reneszánsz elemek a közeli Krakkó hatására jöhettek létre.5
A különbségek ellenére azért látható, hogy a diósgyőri kolónia építészete illeszkedik ebbe a sorba. Amiben különbözik, az a beépítés lazasága, a lakónegyedek kertvárosias jellege a fenti két telep zárt sorú beépítésével szemben.

A történelmi-társadalmi változások megjelenése az építészetben (a kiegyezéstől napjainkig)
Az építészetet nem lehet az őt létrehozó kulturális közeg és a földrajzi környezet nélkül vizsgálni. A diósgyőri kolónia a cseh és a lengyel példával szemben
nem egy nagyváros közvetlen közelében, hanem egy falusias jellegű település
mellett létesült, mai szavakkal élve „zöldmezős beruházásként”.
A kezdetektől fontos szempont volt a gyár és a lakótelep önellátása, ebbe
például beletartozott az az elv is, hogy a munkásoknak a házukhoz kapcsolódóan saját zöldségeskertjük legyen. A telepítés során fontos rendezőelv volt a
gyári hierarchia térbeli leképezése. Ennek eredménye a munkáslakások méretének-igényszintjének változatossága az egyszobás iker munkáslakástól az
5

Olajos 1998: 23.
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3. Két világháború közötti lakóház, Diósgyőr

altiszti, tiszti házakon
keresztül az egyetlen
nem ikerlakóházig, az
igazgatói villáig.
Azonban bármen�nyire is különböző a
lakóépületek és középületek mérete és
igényszintje,
megjelenésük mégis egységes. Ez a gyár vezetőépítészének, a stuttgarti
iskolázottságú
Szvetlik
Mátyásnak
köszönhető, az ő stílusa ugyanis a megha-

tározó a gyár és a kolónia építészetében.6 A két világháború között ez az
építészeti egység azonban már megbomlott. Az ekkor épült lakóházakon a
tégla már csak díszítőelemként jelenik meg, amit részben a gazdasági nehézségekkel is magyarázhatunk.
Az építészetben viszont új elemként jelenik meg a neobarokk. Ennek a stílusnak a diósgyőri felbukkanása illeszkedett az országos tendenciához. A húszas évek keresztény középosztálya a 18. századi barokkban találta meg azt a
stílust, amellyel a leginkább azonosulni tudott.7 A legfoglalkoztatottabb, neobarokk stílusban alkotó építész Wälder Gyula volt, akinek Miskolcon is több
terve – a Zenepalota, a Postapalota, a felsőkereskedelmi iskola – megvalósult.8
6

Szvetlik Mátyás 1853-ban született Budapesten. Először a Magyar Királyi József Műegyetemen

(a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elődjén) tanult, majd a stuttgarti
politechnikum építészeti osztályán szerzett diplomát 1876-ban vagy 1877-ben. 1880-ban került
Diósgyőrbe, tíz évvel késpbb pedig a gyár főmérnöke lett. 1914-ben nyugdíjazták, majd ezután
elköltözött Diósgyőrből.
7
Sisa–Wiebenson 1998: 276.
8
Wälder Gyula 1884-ben született szombathelyi építészcsaládban. A barokk stílust ausztriai, pozsonyi és egri
munkái során szerette meg. Alkotómunkájában figyelembe vette a vidéki városok léptékét és hangulatát.
Legjelentősebb fővárosi épülete a ciszterci templom és rendház a Villányi úton (1926). 1944-ben halt meg.
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Ebben az időszakban a vasgyárban feltűnik egy másik országos hírű építész, Sándy Gyula is.9 Az ő tervei alapján épült fel az evangélikus templom,
ami felvidékies stílusával szintén beleillett a korszellembe.
A templom tervezőjének tehetségét mutatja, hogy saját stílusát sikeresen ötvözte a kolónia téglaarchitektúrájával. Ez kevésbé sikerült a – szintén
a gyárhoz tartozó – perecesi templom és a vasgyári református templom
tervezőinek. Mindkettő neobarokk épület, így bár az országos tendenciába illeszkednek, környezetüktől eléggé elütnek. A két világháború közötti
időszakban a lakóépületek között is megjelenik három új típus. Az egyik az
úgynevezett tüdőbeteg-ház.

4. Tiszti lakóház, Diósgyőr
9
Sándy Gyula 1868-ban született Eperjesen. Diplomát a budapesti műegyetemen szerzett 1891ben. Steindl Imre tanítványa volt. 1938-ban a műegyetem professzoraként vonult nyugalomba.
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5. Altiszti lakóház, Diósgyőr
Ezek az épületek kórház mellett létesültek, a fő szempont kialakításukban
az volt, hogy a tüdőbeteg családtag elkülöníthető legyen. Megjelenésükben
azonban már itt sem a tégla dominál. A másik új típus az úgynevezett szovjetházak. Ezek az épületek a Tanácsköztársaság ideje alatt épültek, ezért kapták
később az itt élőktől ezt a nevet.10 Stílusukban semmi szovjet sincs, éppen
ellenkezőleg, a Kós Károly nevével fémjelzett irányzat hatása érződik rajtuk.
A harmadik új típus a tisztviselőházaké. A korábbi lakóházakkal ellentétben
ezek nagyméretű, háromemeletes társasházak, kissé jellegtelen külső megjelenéssel. Egyedi stílusjegyek nemigen figyelhetők meg rajtuk.
A diósgyőri kolóniában a harmincas évek végéig, a negyvenes évek elejéig kellett várni a modernizmus megjelenésére. Ekkor épült fel ugyanis a
10

Olajos 1998: 75.
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kórház szülészeti-nőgyógyászati pavilonja és a vendégház. Ezek is elsősorban külsejükben modernek, alaprajzuk és tömegük a szigorú szimmetria és
a magastető alkalmazásával inkább konzervatívnak mondható.
A második világháborút követően Diósgyőrt Miskolchoz csatolták, ezzel
a kolónia mint önálló lakótelep lassan elveszítette jelentőségét. A komfort
nélküli, szűkös munkásházak egyre kevésbé elégítették ki az igényeket. A
gyár dolgozói, tisztviselői már nem feltétlenül a kolóniában laktak, hanem
egyre többen költöztek ki a megnövekedett város különböző pontjaira, míg
helyükre kevésbé kvalifikált lakók érkeztek.

6. Emeletes tisztviselőház, Diósgyőr
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A kolóniai társadalmi átrétegződését erősítette és erősíti a mai napig, hogy a város tulajdonába kerülő
lakóházakban szociális bérlakásokat
alakítottak ki. Mindezt úgy, hogy sok
esetben a nagyméretű tiszti lakásokat
feldarabolták, sőt a kerti melléképületeket is lakhatóvá nyilvánították. A
mai napig van olyan tiszti lakóház,
amelynek a kerti melléképületében a
Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kezelésében álló, komfort nélküli, lakott
szociális bérlakás van, emiatt tulajdonosa képtelen vevőt találni az egyébként jó állapotú, magas igényszintű
épületére.

Az építészettörténeti kutatás nehézségei

		

A gyár és kolónia építészettörténeti
szemléletű kutatása több nehézségbe
ütközik. Bár az egykori a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod–Abaúj–Zemplén
Megyei Levéltárának sorozatában több kötet is foglalkozik a vasgyár történetével, mégis közülük csak egy közelít építéstörténeti szempontból a témához.11
A megjelent művek nagy része kronologikus szemléletű, elsősorban eseménytörténeti szempontból, vagy pedig a termékek és a technológiák felől közelít a
kérdéshez. Azonban az építészettörténeti munkában is csak utalásszinten találkozik az érdeklődő egy-egy olyan, épületre vonatkozó adattal, amelyből az
építéstörténet rekonstruálható lenne. A szakirodalom mellett a források kutatása is nehézkes. Hogy csak egy példát mondjak, az egyik legátfogóbb munka
irodalomjegyzéke többször hivatkozik a Diósgyőri Levéltárra, amely ma már
nem létezik.12 Szintén igaz ez a gyár egykori saját levéltárára.

7. Evangélikus templom

11
12

Olajos 1998.
Kiszely 1997.
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Ami levéltári anyag ma fellelhető a témában, az sem elsősorban Miskolcon,
hanem a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található. Ez a vidéki
kutató számára költséges és időigényes kutatást jelent, ugyanis a katalógusok
nem elérhetőek online teljes mélységükben, nagy részüket csak a katalógusteremben lehet megtekinteni. Miután megtaláltuk amit kerestünk, az anyagot csak
a következő hétre hozzák ki a levéltár munkatársai. Így vagy kétszer kell Budapestre utazni, vagy ott kell tölteni egy hetet, csak hogy kiderüljön, hogy amit
kikértünk, az egyáltalán érdekel-e minket. A levéltári katalógusok ugyanis nem
tesznek különbséget írásos dokumentumok és tervrajzok, térképek között.
Az építészettörténeti kutatáshoz elengedhetetlen térképek tekintetében
sem állunk túl jól. Érdekes módon a diósgyőri gyár történetének korai időszakáról sikerült több térképet előkerítenem. A legújabb, ami a birtokomba
került, 1933-as, de ezt is egy magánszemélytől sikerült beszereznem.

8. Kilátás az egykori keleti erőműre
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Időben ezután már
csak egy 1:10000-es léptékű katonai térképet
ismerek a nyolcvanas
évekből, ami a gyárterület épületeit ábrázolja.
A mai önkormányzati
térképen a terület a szó
szoros értelmében fehér
folt. Miskolc főépítészének elmondása szerint
már megkezdődött a
geodéziai felmérés, ám
hogy ez hogy halad (ha9. A vasgyári kórház egyik épülete
lad-e egyáltalán), arról
nincs tudomásom. Ezekre a térképekre azért is nagy szükség lenne, mert a
gyárterület nagyon gyorsan változott (és változik), a már említett 1933-as térképet mai légifotóra vetítve elég kevés épület azonosítható be. A szöveges
forrásokban említett épületek beazonosítása megfelelő korú térkép nélkül
pedig a gyakori funkcióváltások miatt szinte lehetetlen. Egy jól ismert épület
példáján bemutatva: volt egykor egymás mellett egy villamosközpont és egy
raktárépület, amiket később összeépítettek. Ezután csavargyár kapott benne
helyet, ma pedig ez az épület a Factory Aréna.13
A térképek hiányának egyik lehetséges oka, hogy a gyár szinte állam volt
az államban, így például nem volt szüksége építési engedélyekre az építkezésekhez, és a város vezetősége is csak akkor tehette be a lábát a gyárterületre, ha a gyár vezetősége erre engedélyt adott.14 Biztos vagyok benne, hogy
történtek belső felmérések, térképezések, abban azonban csak reménykedni
lehet, hogy ezek a térképek egyszer előkerülnek valahonnan.

13
14

http://factoryarena.hu/
Drótos László egykori gyárigazgató személyes közlése, 2010.
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Néhány éve a KonkrétLabor nevű, fiatal budapesti építészekből álló csoportosulás15 be szeretett volna nevezni az egyik legnevesebb, komoly médiafigyelemmel és pénzzel járó építészeti pályázatra, a Holzim Awardra.16
A vasgyárat választották témául, de amikor kiderült, hogy nemhogy digitálisan, de még papír alapon sincs térkép a területről, inkább bele sem kezdtek a munkába, ami teljesen racionális döntés volt részükről. A digitális térkép ma már az építészeti (és bármilyen) tervezés kiindulópontja, anélkül a
munkát elkezdeni sem lehet.

10. A gyár és a kolónia 1933-as térképe
15
16

http://konkretlabor.wix.com/konkretlabor
http://www.holcimfoundation.org/T154/holcim_awards.htm
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Az építészeti szemléletű kutatás lehetséges eredményei
A fentiek alapján felmerülhet a kérdés, hogy – marketingesen szólva – milyen
hasznunk származik az építészeti szemléletű kutatásból. Erre nekem belülről kicsit nehezebb válaszolnom – egy építész mindent az épületek felől szemlél –, de
azért megpróbálom. Ahhoz, hogy tudjuk, milyen értékeink vannak, elengedhetetlen ezek számbavétele. Az intézményes műemlékvédelem is az inventarizálással
kezdődött a 19. század végén. Az inventárium alapján lehetséges egy értékkataszter létrehozása, amely már nemcsak felsorol, hanem értékel is. Igaziból ez a kettő
–inventárium és értékkataszter – az, ami alapvető fontosságú az épített örökség
védelméhez. Ha ezek az alapadatok rendelkezésünkre állnak, akkor már valamiféle jövőképet is meg tudunk fogalmazni, ami azért is fontos, mert a funkció nélkül,
üresen álló épületek elképesztően hamar tönkremennek.

A gyár és a kolónia lehetséges jövője: kitekintés a Ruhr-vidékre
A nehézipar visszaszorulása regionális jelenség. Európában talán a legkiterjedtebb nehézipari terület a Ruhr-vidék volt. A diósgyőri kohászat egykori igazgatójának, Drótos Lászlónak a szavaival élve: „mára ez a legjelentősebb, mintaszerűen revitalizált nehézipari tája Európának.” Nekem személyesen
még nem volt szerencsém a helyszínen járni, így a továbbiakban Drótos úr
útibeszámolójára támaszkodom.17
A Ruhr-vidéken a nehézipar egykor több millió embert foglalkoztatott,
ma pedig néhány százat. Ez lényegesen nagyobb arányú leépülés, mint nálunk. Természetesen ott sem volt feszültségmentes az átmenet. A központi
kormány, a tartományi kormányzatok, a városi önkormányzatok és a cégtulajdonosok összefogására, szoros együttműködésére volt szükség ahhoz, hogy
a megfelelő programokat kidolgozzák, majd azokat folyamatosan végre is hajtsák. A programok eredményességét mutatja, hogy évről évre növekszik a beköltözők és a munkahelyek száma. Fő preferencia volt, hogy a szerkezetváltás
minél kevesebb anyagi és emberi veszteséggel járjon. Ezeknek a problémáknak
a kezelésére az érintett állami szervek egy alapítványt hoztak létre.
Drótos 2010. További hasznos weblapok a témában: http://www.zollverein.de, http://www.
route-industriekultur.de

17
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A felszabadult ipari tájakat többféleképpen használják. A legáltalánosabb a teljes bontás és a terület más célú felhasználása. Ilyenkor csak egyegy mementót hagynak meg. Másik megoldás, hogy nagy területigényű
funkciókat költöztetnek az egykori ipari csarnokokba (logisztikai-, bevásárlóközpontokat). Előfordul az is, hogy meghagyják a régi épületeket, és
bennük-közöttük alakítanak ki kulturális, szórakoztató-, sportfunkciókat.
Végül, ami a diósgyőr-vasgyári kolónia szempontjából a legérdekesebb,
van példa revitalizált lakótelepre is.
A Ruhr-vidék mellett érdekes lenne a cikkem elején bemutatott cseh és
lengyel helyszíneket is személyesen felkeresni, hogy lássuk, az ottaniak is
hasonló problémákkal küzdenek-e, mint mi.
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Antal Gabriella-Borzsák Veronika-Tánczos Tibor-Varga Piroska
Borsod 2050- Hajrá, ipari táj!

Az ipari épületek és az ipari táj komplex szemléletű rehabilitációjára irányuló kutatás és
a témával kapcsolatos társadalmi párbeszédet célzó rendezvénysorozat az észak-magyarországi régióban.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határán elhelyezkedő, Magyarország
egyik legelmaradottabbnak számító régiójában ma is jelen vannak az egykori ipari múlt lenyomatai. Negatív asszociációkkal övezett használaton kívüli, pusztuló ipari épületek és rehabilitációra váró iparterületek tarkítják
a tájat. Mivel ezek az emlékek elválaszthatatlanul hozzátartoznak a régió
múltjához, a helyi társadalom identitásához, valamint sok esetben jelentős
építészeti értéket is képviselnek, ezért a térség értékes természeti és kultúrtörténeti adottságaival együtt a fejlődés katalizátorai lehetnek. A kutatás és
az arra épülő kiállítás- és műhelybeszélgetés-sorozat céljai között szerepel
ezen értékek tudatosítása, perspektívák, inspiráló víziók felmutatása, valamint a témához kapcsolódó széles körű társadalmi párbeszéd elősegítése.
A projekt 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskolájának „Közösség és építészet” mottójú tematikus évében indult el. Az egy éves kutatómunka során összegyűlt anyagból egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően 2012 őszén valósult meg
az első kiállítás az ózdi Olvasóban, az iparváros művelődési központjában.
A kiállítást kísérő programok között szerepelt az Ózdi Városi Múzeummal
és az Olvasóval közösen szervezett gyárlátogatás is, amelynek célja az egykori ózdi kohászati üzem megmaradt emlékeinek építészeti értékeire való
figyelemfelhívás volt. A nem remélt sikereket követően újabb állomások és
programsorozatok következtek, így a kiállítás ez év elején a Miskolci Galériába1 költözött, áprilisban pedig a Fuga Budapesti Építészeti Központban
tekinthető meg.2
1
2

http://www.miskolcigaleria.hu
http://www.fuga.org.hu
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1. Az ózdi gyár éjszakai képe az Istenmezőről

2. Munkások az ózdi acélműi kemencéknél
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Borsod 2050 – Hajrá, ipari táj!
A helyi intézményekkel és civil szervezetekkel
együttműködve szervezett kísérő programokon a
témával kapcsolatos szélesebb körű párbeszéd kialakítását igyekeztük elősegíteni. Ilyen tényleges véleménynyilvánításra biztosított lehetőséget a Középeurópai Vaskultúra Útja Egyesülettel3 és a Miskolci
Galériával közösen kezdeményezett tíz hetes miskolci műhelybeszélgetés-sorozat is4.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei volt nehézipari régió
Az ipari múlt a régiót az őskor óta meghatározza, ám
mégis a 20. században hagyta a legmarkánsabb nyomokat a tájon (rozsdaövezetek, használaton kívüli 3. Salak kiöntés a Halnán
ipartelepek, meddőhányók, felhagyott bányák). Az addig főleg mezőgazdasági termelésből élő terület az 1950-es években lezajlott extenzív iparfejlesztés
hatására vált Magyarország nehézipari központjává, ám az egyoldalú gazdasági szerkezet (elsősorban nehézipar) és az 1980-as évek (Nyugat-Európában
is végbement) gazdasági átalakulási folyamatai miatt válságba került.
A rendszerváltás után a nehézipar két meghatározó nagyvárosában, Ózdon és
Miskolcon is az acélipar gyors leépülésen ment keresztül, radikálisan csökkent a
termelés és a foglalkoztatottak létszáma. Ez a gazdasági depresszió máig érezteti
hatását, nem valósult meg érdemi ipari struktúraváltás, a létszámleépítésekből
eredő problémák nem oldódtak meg, a volt ipari területek tulajdonviszonyai és
funkciói rendkívül ziláltak. A még meglévő épületállomány és az ipari örökség
méltatlan körülmények között tűnik el a szemünk elől, annak pótolhatatlan
A Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület elnevezésű nemzetközi program miskolci
székhelyű magyarországi alszervezete Drótos László alelnök vezetésével felkarolta az ózdi kiállítás
Miskolcon történő bemutatását. Az ipar történetének és kulturális vonatkozásainak minél szélesebb
körben való megismertetéséért tevékenykedő egyesület honlapja: http://www.ipariorokseg.hu
4
A “BORSOD 2050 - Hajrá, ipari táj!” kiállításhoz kapcsolódva 2013 februárjában és márciusában
került sor a miskolci Rákóczi-házban megrendezett tematikus műhelybeszélgetésekre. A
rendezvénysorozaton a témában érdekelt civil szervezetek, gazdasági szereplők, a Budapesti
Műszaki Egyetem és a Miskolci Egyetem oktatói, az egykori gyári dolgozók, valamint a miskolci
és az ózdi városvezetés is kifejtette elképzeléseit a térség barnamezős területeinek jövőjéről.
3
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értékeivel együtt. A barnamezős területek rehabilitációja több mint húsz év
elmaradásban van a nyugat-európai országokhoz képest.5

Érték-tudatosítás és a fejlődés eszköztára
A kutatás a régió problémáinak és értékeinek vizsgálatán túl a terület fejlesztését célzó eszközökkel kapcsolatban azt a vezérelvet fogalmazza meg, hogy
a terület adottságait és a helyi közösségek erejét együttesen kell kihasználni. Az adottságok igen gazdagok a régióban, a természeti és kultúrtörténeti
értékekre, valamint a legkevésbé kihasznált erőforrásra, az ipari örökségre
együttesen építhetünk. Ahhoz azonban, hogy a táj és az ipari múlt emlékei a
régió számára is kamatozni tudjanak, a külső kezdeményezők mellett az itt
élő embereknek is kezükbe kell venniük saját maguk és környezetük alakítását. A kutatás eszközeinek egy csoportja ezért a helyiek közösségfejlesztéséhez hozzájáruló építészeti vonatkozású beavatkozásokra fókuszál.
A fenti szempontok alapján ipari jellegű, ökológiai fenntarthatósággal kapcsolatos, valamint közösségfejlesztéshez kötődő, hasonló kontextusban megvalósított sikeres beavatkozások gyűjteménye készült el. A példák kategorizálásán
túl a kutatás a térségben rejlő lehetőségekre úgy szeretné felhívni a figyelmet,
hogy kisléptékű, alternatív építészeti, vagy hasznosítási víziókat mutat be az általunk fontosnak ítélt helyszíneken, építészeti koncepciótervek formájában.
Az embereknek sokszor megvan az akaratuk életük és környezetük jobbá tételére és a közösség számára is hasznos tevékenységre, de lehet, hogy
nem találják a módot, vagy nem látják a maguk számára elérhető eszközöket.
A kutatás során összegyűjtött építészeti példákat és javaslatokat a létrehozó
Az első iparterület-rehabilitációk közé tartozik az 1987-1988-ban megvalósult Central Manchester
Regeneration projekt, amelynek keretében a városi ipari területeket újították meg: új irodákat
és lakóterületeket hoztak létre, üzletközpontokat és pihenésre alkalmas helyeket alakítottak
ki. Az egyik legnagyobb léptékű korai német példa az Észak-Rajna–Vesztfália tartomány „IBA
Emscher Park 1989-1999” nevű tíz évre szóló regionális fejlesztési projektje. Az 1980-as évekre
lezajlott ipari szerkezetváltás után a terület a barnaövezeti arculatát megtartva vált ismét egy
fejlődő vidékké. A mára már több mint 900 állomásból álló Ruhr-vidéki ipari örökség útvonalat
a meddőhányókon kialakított panoráma pontok mellett olyan közkedvelt kulturális helyszínek
alkotják, mint a Zollverein Essenben, az észak duisburg-i Landschaftspark, a Zollem szénbánya
Dormundban, vagy az oberhausen-i Gasometer.
5
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közösség mérete és a realitás foka szerint csoportosítottuk, hogy a leghatékonyabban tudjunk szólni a társadalom különböző helyzetű szereplőihez.
Kutatásunk konklúziója az, hogy az ipari múlt lenyomata, a természeti
adottságok és a kultúrtörténeti emlékek együtt tudnak jelentős értéket, vonzerőt és kitörési lehetőséget biztosítani. Az ipari múlt emlékét őrző helyiek,
a környékbeli vállalkozók, vagy az ide látogató turisták, ásványgyűjtők,
természetjárók azonban a saját szemüvegükön keresztül látják a térséget, s
gyakran nem is tudnak a régió többi arcáról. A térség fejlesztésének kulcsát
ezért egy olyan regionális együttműködésben látjuk, amely csak egy közös
szervezőerő vagy stratégia mentén valósulhat meg.

Aktív társadalmi szerepvállalás
A terület értékeinek sok tisztelője, aktivistája és szerelmese van, akik rengeteget tettek és tesznek kulturális és ipari örökségünk megőrzéséért, de
átfogó változáshoz és az érdeklődés fellendítéséhez azonban minél többen
kell, hogy cselekedjünk egy közös szervezőerő mentén. A Borsodi Ipari Táj
Túra kísérlet egy regionális stratégia felállítására, amely az ipari örökség
védelmének hangsúlyozásán túl egy tematikus útvonal mentén szeretné
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megismertetni az egyedülálló természeti, népi építészeti és kulturális értékek mellett az ipari múlt emlékeit is.

Borsodi Ipari Táj Túra
Az útvonal alapját a borsodi iparvidék vasgyártással kapcsolatos tárgyi emlékei jelentik. Első körben feltérképeztük és rögzítettük a jelenlegi állapotot,
jelölve azokat a lehetőségeket, adottságokat, frekventált helyeket, amiket már
inkább használnak a helyiek, ismernek a látogatók. Majd további potenciállal rendelkező helységeket vontunk be, látnivalókat, kialakítható panoráma
pontokat jelöltünk meg.
Az információs pontként is szolgáló állomásokat a jelenlegi adottságok
vizsgálata alapján három szinten rangsoroltuk. Az első szintre soroltuk a régió központokat és az általunk készült rendszer szerint hatalmas kiaknázatlan lehetőséggel rendelkező helyeket (Ózd, Miskolc, Rudabánya). Ezek közül
kiemelkedik Rudabánya, ahol az egész út központját képzeljük el. A második
szint az útvonalon elhelyezkedő további fontos ipari emlékeket jelenti, illetve
azokat a településeket, ahol többféle látnivaló található. A harmadik szintet
az útvonalon és annak közelében elhelyezkedő olyan alternatív célpontok
alkotják, amelyek tovább színesítik a tematikus utat. A térképen jelöltük az
értékek típusait, így segítve az eligazodást. Megkülönböztettünk látogatható
és nem látogatható ipari épületeket, feltüntettük az értékes ipari tájak, természeti és kulturális értékek (jelentősebb múzeumok, templomok), panoráma
pontok és világörökségi helyszínek területi elhelyezkedését is.
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Gyártelep kukucskáló Ózdon (koncepcióterv az ipari táj túra egyik állomására)
Ózd város vezetésének hosszú távú terve és igénye az egykori gyár területének
visszaintegrálása a városi élet mindennapi színterei közé. A város jelenleg
keresi a gyár bezárása miatt elvesztett identitását. Ezt szimbolizálja, hogy két
éve helyreállították a gyár műszakváltását jelző szirénákat, valamint hogy saját
emléknappá nyilvánították a kilenc kémény5 lebontásának napját.
A gyártelepre tervezett kukucskáló megvalósulása egy hosszú távú elképzelés
első állomása annak érdekében, hogy elkezdődjön a társadalmi párbeszéd Ózd
új köztereiről, a gyár jövőbeli szerepéről. A kukucskáló jelképesen az elbontott
kilenc kémény területére kerülne, helymegjelölési szándékkal. A bontással itt
már elkezdődött város kiterjeszkedése a gyár területére, amely idővel a múzeum
és egyéb közfunkciók közelsége miatt a város új főterévé is válhatna.
A kukucskáló aktualitását az adja, hogy az új állami fejlesztés keretében
tervezett Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) megépülése lehetőséget
adhat a városnak arra, hogy hosszútávon megnyissa a gyártelepet, az új
funkcióval jövőt adjon ennek a területnek, és a MaNDA megépülésével rendezze
a gyárhoz tartozó közterületeit is.

6. A kukucskáló a Gyár utca irányából , az elbontott 9 kémény helyén

66

Borsod 2050 – Hajrá, ipari táj!

5. Látványtervek az Esztramos platójáról
Kilátópont az Esztramoson (koncepcióterv az ipari táj túra egyik állomására)
Az Esztramos hegy mesterséges fennsíkja a vasérc- és mészkőbányászat során
keletkezett. A hegy tetejéből 30-80 métert bontottak el, gyomrában 7 szintes
bányavágat rendszer és védett cseppkőbarlangok találhatóak.
Gyalogút vezet fel a fennsíkra, ahonnan körbenézve szemléletesen látszik a
régió hármas jellege (ipari, természeti és kultúrtörténeti értékek gazdagsága).
A holdbéli tájban egy kőudvarban kapott helyett az egyetlen tervezett elem, a
forgójáték-dob. A döntött faburkolatos acélszerkezetű forgó plató egy vasbeton
alszerkezeten helyezkedik el. Méreténél fogva csak több ember együtt tudja
használni a játékot, a koncepció az élmény kollektív megélésére alapoz.
A meglévő kőzúzógép és csarnoka bejárható a terv szerint, a csarnokszerkezet
tisztítás után fehér festést kap.
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7. Egy kiállítás képei
„BORSOD 2050 – Hajrá, ipari táj! című kiállítás6
A kiállítás egy olyan körutazásra hívja a látogatót, ahol a képzeletbeli Ipari Táj
Túra egy fotósorozatként jelenik meg. A képsor alatt az útvonal helyszíneire
és adottságaira reagáló inspiráló példák szerepelnek. Ezek egyrészt már
megvalósult hasonló kontextusú és sikeres beavatkozásokat6, másrészt
általunk készített tanulmányterveket mutatnak be. A kiállítás látogatói
a számukra fontos helyeket a tablósorozat végén elhelyezett interaktív
térképen jelölhetik meg, így a szubjektív érték-leltár sok új információval
bővülhet. A kiállítótér padlójára felfestett ábra az Ipari Táj Túra útvonalát
jelképezi, a fölötte felfüggesztett kártyák pedig az egyes állomások téri
viszonyainak élményszerű megjelenítését hivatottak elősegíteni.

A BORSOD 2050 - Hajrá, ipari táj! című kiállítás az ózdi Olvasó épületében (2012.09.15 - 11.05.)
A program a Nemzeti Kulturális Alap és az „Új tehetséggondozó programok és kutatások
a Műegyetem tudományos műhelyeiben” TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0009 című projekt
támogatásával valósult meg.
6
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Összegzés
A Borsodi Ipari Táj Túra - mint az aktív társadalmi szerepvállalásra tett kísérletünk
- eredményesnek mondható, ha a kiállítás pozitív visszhangját, a bekapcsolódó
civil szervezetek aktivitását és a műhelybeszélgetéseken megjelenő, véleményt
is nyilvánító érdeklődők nagy számát nézzük. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó
műhelybeszélgetések sikere azonban a téma aktualitásának is köszönhető.
A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz esztendő során országosan
nem rendeződött a még megmaradt védendő ipari épületállomány sorsa. A
történeti értékkel is bíró egykori üzemi területek elhelyezkedésük miatt gyakran
a városközpontokat terhelik, mégis sok helyütt ma is alternatívaként merül
fel a termelés újraindítása. A remélt munkalehetőség mellett az iparterületek
koncentrációja, valamint az egykori gyárak leromló állapota is hozzájárul ahhoz,
hogy a téma nagyon is szembeötlő és aktuális Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Korábban az itt élők nagy része számára a mindennapok szerves részét képezték
ezek az ipari területek, az ezzel együtt járó érzelmi töltettel együtt. Természetes az
ő érdeklődésük, véleményformálásuk a területet érintő bárminemű eseménnyel
kapcsolatban. A kiállításokon felfestett pozitív jövőkép ezt a fokozott figyelmet
kihasználva igyekszik beindítani a témával kapcsolatos építő jellegű párbeszédet,
a kísérő rendezvények pedig az eszmecserére és a véleménynyilvánításra adnak
alkalmat.
Reméljük, hogy az egykori ipari területek komplex rehabilitálásának módjait
aktívan népszerűsítve mi is elősegíthetjük Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipari
örökségének megőrzését és innovatív újrahasznosítását.

8. Gyárlátogatás az Ózdi Ipari Park területén
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Partnerség a romániai épített örökség hasznosíthatóságáért (Projektbeszámoló)

Románia – a dél-kelet európai térségre jellemző módon – rendkívül értékes,
főként a 17–20. századbeli ipari örökséggel rendelkezik, amelyet azonban
nem ismernek (el) és nem hasznosítanak a benne rejlő lehetőségek szerint.
Pedig ipari örökségünket az ipari fejlődés kézzelfogható lenyomatai, bizonyítékai alkotják:
- ipari építmények (műhelyek, csarnokok, raktárak, víztornyok, erőművek);
- civil építmények (hivatali, oktatási intézmények épületei, valamint lakóházak és szabadidőközpontok), amelyek az ipari termeléshez kapcsolódnak;
- a felszíni, illetve altalaji természeti kincsek kitermeléséhez és feldolgozásához kapcsolódó építmények és struktúrák (bányák, hidroenergetikai
berendezések);
- szállítást és infrastruktúrát szolgáló építmények;
- gépek, berendezések, technológiai vonalak, felszerelések;
- ipari kultúrtájak;
- romok, valamint történelmi technológiáknak helyet adó építmények (vízimalmok, pénzverdék, hagyományos nyomdák).
Napjainkban számos működőképes 19. századi technikai felszerelést találunk Romániában, amelyeknek még leltározására sem került sor. Ráadásul
a társadalom általában úgy érzékeli, hogy a műemléképületek csupán anyagi javak felemésztői, így érzékelik az általuk „termelt” gazdasági, kulturális lehetőségeket. Nyugat-Európa országaiban elismerik és felhasználják az
épített örökséget a helyi és regionális fejlődés tényezőjeként, a kulturális és
társadalmi élet katalizátoraként, azonban ez a fajta szemlélet nálunk – főleg
vidéken – kevésbé ismert. Nem tudatosult az ipari örökség értéke a helyi
döntéshozó szervekben és a lakosságban sem, így az az örökség, amellyel
rendelkeznek, nem járul hozzá a helyi közösség gazdasági fejlődéséhez és
társadalmi kohéziójához.

71

Berki-Bohonyi-Hegedűs-Tarr
Az épített örökség védelmére szakosodott kolozsvári Transylvania
Trust Alapítvány és partnerei a
fentebb leírt helyzet orvoslása érdekében egy 12 hónapon át tartó
projektet kezdeményeztek „Partnerség a romániai épített ipari örökség
hasznosításáért” címmel, mely a kulturális és ipari értékek védelmében
aktív állampolgárság elősegítését,
valamint a társadalom figyelmének
felkeltését célozta meg.1
A projekt során megvalósult tevékenységek közé tartoznak azok a
1. Fabrica Rieber, Bukarest
rendezvények és képzések, melyeknek köszönhetően a helyi hatóságok és intézmények képviselői az épített
ipari örökség hasznosításáról és jövőbeli fejlesztési tervekben való alkalmazásáról fontos ismereteket szerezhettek. Ezek után ipari örökségükre talán
úgy tekintenek, mint olyan lehetőségre, mely a helyi értékeken alapuló regionális fenntartható fejlődésben az életminőség javításához vezethet.
A projekt másik célcsoportjának tekintett fiatal generáció tagjai, a számukra szervezett programok során megismerkedhettek az ipari örökség fogalmával, megőrzésének jelentőségével valamint a településük földrajzával és
történelmével. A projekt egyik kiemelkedő és talán legismertebb pontja az
épített ipari örökség regionális adatbázisának, valamint ennek kivonataként
egy turisztikai útvonalnak a létrejötte, melynek részleteire a későbbiekben
még visszatérünk. Ehhez kapcsolódóan a projekt szerves részét képezte egy

A projekt koordinátora a Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár (Cluj-Napoca); partnerek:
Ipari Örökségünkért Egyesület – AIR, Bukarest (Bucuresti); Magyar Demokratikus Ifjak Szövetsége,
Felsőbánya (Baia-Sprie); Örmény Alapítvány, Erzsébetváros (Dumbrăveni); Folkeuniversitetet
I Fjellregionen, Norvégia. A projekt támogatója: Izland, Liechtenstein Hercegség és Norvégia
kormánya az Európai Gazdasági Tér és Finanszírozási Mechanizmus (SEE) keretében http://
www.eeagrants.org. A projekt futamideje: 2009 novembere és 2010 decembere közötti periódus.
A projekttel kapcsolatos további részletekről a www.industrial-heritage.ro honlapon olvashatnak
az érdeklődők.

1
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2. Az egykori tordai sörgyár
„A” kategóriás2 ipari műemléken, a bonchidai Bánffy-kastély malomépületén
végzett sürgősségi beavatkozás is, amely nélkülözhetetlennek bizonyult az
épület további leromlásának megakadályozásában.
2010. november 25–26-án „Az ipari örökség hasznosítása Romániában” címmel
megrendezett több helyszínes (Kolozsvár, Torda és Bonchida) nemzetközi záró
konferencia keretében sor került az eredmények megismertetésére valamint
külföldi szakemberek segítségével bizonyos esettanulmányok bemutatására. A
konferencia alkalmával létrejött egy olyan munkacsoport is, amely a romániai
ipari épített örökség további felmérését és hasznosítását tűzte ki céljául.
Mint azt már fentebb említettük, a „Partnerség a romániai épített ipari örök2
Az országos jegyzék a műemlékeket a következőképpen osztályozza: jellegük szerint 4 csoportba
– I. régészeti lelőhelyek, II. építészeti műemlékek/műemlék épültek, épületegyüttesek, védett
területek, utcák, utcarészek, emlékházak stb., III. köztéri műemlékek/szobrok, emlékművek,
IV. emlékhelyek, síremlékek/sírkertek és temetők. Értékük szerint 2 kategóriába: A: országos és
nemzetközi érdekeltségű, B: helyi érdekeltségű műemlék.
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3. A felsőbányai bánya és kolónia
ség hasznosításáért” című projekt keretében elkészült az épített ipari örökség regionális adatbázisa, mely három romániai megyében, Máramarosban
(Maramures), Kolozsban (Cluj), Szebenben (Sibiu), valamint a fővárosban,
Bukarestben (Bucuresti) fellelt objektumokat foglalja magába.
Az adatbázis létrehozásának célja a régióban található, az országos műemléki jegyzékben szereplő, vagy arra érdemes helyi érdekeltségű ipari
örökség alapos megismerése volt. A projektbe foglalt régió ipari objektumainak dokumentációját tartalmazó adattár létrejötte a romániai ipari emlékek
megmentésének olyan mozzanatát jelenti, ami a továbbiakban mindenképp
folytatásra, kiegészítésre érdemes.
A projekt egy Kolozsváron megrendezett workshoppal indult 2010. január 27-én, amelyen a projekt partnerszervezetei is részt vettek. A szakmai
fórum célja – a norvég tapasztalatok és módszertan közvetítése mellett, melyet a projekt norvégiai partnere biztosított – a projekt megvalósítását érintő
kérdések megvitatása volt. Így került szóba az épített ipari örökség fogalmá-
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nak meghatározása, annak régió szintű adaptálása, illetve a leltározási lista
összeállításának módszertana.
A soron következő hónapokban a mesteri vagy posztgraduális tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók felügyelete alatt hatfős diákcsoportok
állították össze az ipari illetve technológiai értékkel rendelkező épületek leltározási listáját. Erre nem csak a 2004-es műemléki jegyzék alapján a kiválasztott régiókban azonosított épületek kerültek fel, hanem olyanok is, amelyeket a téma szakértői javasoltak. A partnerszervezetek megyéiből kiválasztott illetve a listázásra érdemesnek tartott 105 ipari objektumról általános
adatlapokat készítettek, amelyeken feltüntették az épülettulajdonosoktól
vagy használóiktól kapott, illetve a helyszíni látogatás alkalmával szerezett
információkat is. Ezek a dokumentumok az épületek alapvető adatait, általános helyzetleírását és természetesen a 2010-es fizikai állapotuk bemutatását
tartalmazták.

4. Mozdony- és vasúti kocsijavító műhely, Kolozsvár
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5. A szászfenesi szivattyúállomás
A csoportok szakmai irányítását a Transylvania Trust Alapítvány és az
Ipari Örökségünkért Egyesület biztosította.
A leltározási tevékenység után egy olyan lista állt rendelkezésre, amely
összesen 105, ezen belül 28 Máramaros, 24 Kolozs, 17 Szeben megyei, illetve
36 bukaresti – építészeti vagy technológiai szempontból fontos – ipari épületet és helyszínt tartalmazott. A folytatásban a projekt partnerszervezetei a
leltározási adatlapokat készítő diákokkal együttműködve kiválasztottak ötöt épületet a három megyéből és Bukarestből, elindítva ezzel egy mélyrehatóbb kutatási folyamatot. A húsz objektumot oly módon választották ki, hogy
azok kellőképpen reprezentálják mind saját régiójuk, mind az ország ipari
ágazatait. A diákcsoportok bekapcsolódtak az elméleti kutatásba – adatgyűjtést végeztek a helyi önkormányzati szerveknél, szakembereknél, helyi és
országos levéltárakban, könyvtárakban – feltárva a kiválasztott objektumok
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6. Mozdony- és vasúti kocsijavító műhely, Kolozsvár
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történetét, építészeti, technológiai sajátosságait és azok esetleges változását.
Időközben kapcsolatba léptek az épülettulajdonosokkal és -használókkal,
többször végiglátogatva a kutatott helyeket.
E kutatómunka eredményeként tartalmas iratanyag állt össze, amely az
egyes ipari helyek történetét, építészeti alakulástörténetét, az ott működő
ipari ágazatot valamint természetesen a jelenlegi helyzetet is dokumentálta.
Esetenként építészeti felmérések vagy éppen az épületek jövőbeli hasznosításával/hasznosíthatóságával kapcsolatos információk is gazdagították az
anyagot. Az épülettulajdonosok vagy -használók esetleges helytelen viszonyulásmódjából vagy érdektelenségéből kifolyólag több helyen nem voltak
az épületek jövőjére, sorsára vonatkozó tervek. Ezeket a hiányosságokat a
dokumentáció előkészítői egyetemi hallgatók által kidolgozott hasznosíthatósági tervekkel igyekeztek pótolni.
Hogy felkeltsük a nyilvánosság figyelmét az ország egyedi és érdeklődésre érdemes ipari értékeire, a projekt leltározási és felmérési tevékenységeinek végső eredményeként létrejött egy 20 (azaz a partnerszervezetek
megyéiből előzőleg kutatómunkára kiválasztott öt-öt objektum) állomást
magában foglaló turisztikai útvonal. Az ebben található helyek a régió ipari
kultúrájának tanúbizonyságai, esetenként kimagasló építészeti, társadalmi
és kulturális értékkel rendelkeznek.
Néhány közülük már most turisztikai látványosságnak számít azzal,
hogy megőrizte eredeti rendeltetését, így annak megfelelő technológiáknak
ad otthont vagy éppen múzeumként működik. Ilyen például az 1992-ben
Románia első Vízmúzeumaként megnyílt szászfenesi szivattyúállomás vagy
a códi I-es vízi erőműben 1996-ban, működésének 100. évfordulójának alakalmából felavatott „Sigmund Dachler Nagyszebeni Energetikai Múzeum.”
Sajnálatos módon egyes épületek állaga elszomorító állapotban van, közülük
több már csak romként mint a jövendőt figyelmeztető jel létezik. Ilyen például a hajdani Kolozsmonostor faluban, ma a Monostor néven ismert kolozsvári
tömbháznegyedben található régi papírmalom, amely a második világháborút
követően elhagyatottá vált, majd fokozatosan lepusztult. Ma már csak öt fala áll.
Elrettentő példának számit a bukaresti Assan malom épületegyüttesének esete
is, melynek 19. századi szárnyai egy 2008-as tűzvész után kerültek romos állapotba, majd további részei négy évvel később váltak a lángok martalékává.
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A turisztikai útvonal ismertetése céljából – a projekt keretében készült
kiadványok mellett – a három romániai megyét és a fővárost felölelő épített
ipari örökség turisztikai útvonala, valamint a 105 leltározott ipari objektum
listája is megtalálható román, magyar és angol nyelven a projekt honlapján.
A „Partnerség a romániai épített ipari örökség hasznosításáért” projekt hivatalosan 2010 decemberében lezárult, de a Transylvania Trust Alapítvány célja,
hogy a létrejött szakembercsoporttal együttműködésben folytassa az épített
ipari örökség megvédésének és hasznosításának programját, illetve ezek
fontosságának tudatosítását a hazai és külföldi társadalomban.

Képek jegyzéke:
1. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
2. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
3. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
4. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
5. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
6. kép: A Transylvania Trust Alapítvány tulajdona
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Szűts István Gergely
Berlin felett az AEG! (Recenzió)

Katja Roeckner: Berliner Industriekultur. Geschichtstouren für Entdecker.
Vergangenheits Verlag, Berlin. 2009. 163 old.

Egy város épített örökségét illetve hozzá kapcsolódó gazdasági és társadalmi jellegzetességeit bemutatni sokféleképpen lehet. A hagyományosnak
vélt értékek mellett mégis viszonylag ritkán esik szó olyan patinásan modern épületekről, amelyek részben vagy egészben az iparhoz kötődnek. Az
egykori szocialista blokk országaiban ezt a fajta távolságtartást, bizonyos
esetekben ellenállást sokáig erősítette/erősíti ma is a rendszerváltás előtti
évtizedek nagymértékű iparosítása és annak sokszor városképet romboló,
terhelő hatása. A német főváros (az egykori NDK központjaként is) ebben
a vonatkozásban különös helyzetben van, hiszen a huszonkilenc évi kettéosztottság ipartörténeti szempontból is eltéréseket eredményezett. Ahogy
azonban a szocialista évtizedek eseményeinek komplex feltárásában, úgy az
ipari örökség kezelésében és megítélésében is jó példát mutatnak a német
tudományos és civil szerveződések.
Ezt bizonyítja, hogy a Ruhr-vidék mellett számtalan régió, település is
figyelmet fordít ipari emlékeinek regisztrálására, védelmére, hasznosíthatóságára, illetve ami mindezeket igazán hitelessé teheti, saját identitása
részeként való adaptálására. Ebben a sorban egy különleges példa a most
bemutatandó útizsebkönyv, amely a megszokottaktól eltérő módon vezeti
végig az olvasót Berlin utcáin, udvarain, épületein a mindezeket körbelengő történetek segítségével.1

Sajnos a könyvről eddig nem készült fordítás, így a német nyelv ismerete szükséges ahhoz,
hogy Berlin ipari emlékei iránt fogékony utazó használni tudja. A témaválasztás és a könyv
struktúrája azonban kiváló példaként szolgálhat hasonló, magyar ipari emlékek informatív és
élvezetes bemutatásához.

1
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A szerző bevezetőjében a fentiek okán azért hangsúlyozza, hogy a német
főváros ipari öröksége nem eléggé ismert a köztudatban, ezen szeretne változtatni és könyvével egyfajta útjelzőt kínálni azok számára, akik nyitottak
az ipari emlékek tárgyi és szellemi öröksége iránt. Ebben az elhatározásában
kitűnő partnernek bizonyult a kiadó is, amely 2008 óta közöl olyan várostörténeti munkákat, amelyek témájukkal, szövegezésükkel és megjelenésükkel
nem véletlenül kapnak folyamatos figyelmet.2
Katja Roeckner berlini történész könyve vállaltan más kíván lenni, mint
a hagyományos útikönyvek.3 A 163 oldalas, igényes tipográfiával készült
zsebbédekker jól felépített koncepció alapján vezeti végig a három túrahelyszín öt-öt állomásán az olvasó-városnézőt.
A könyv – szokványostól eltérő témaválasztása mellett – minden olyan alapinformációt tartalmaz, amelyre egy városfelfedezőnek szüksége lehet. Így például az egyes állomások esetében megadja azok pontos koordinátáit, az oda vezető
utat, valamint a szükséges tömegközlekedési információkat.4 Emellett a szerző
a fedlapok belső oldalán, illetve a könyv közepén egy-egy, a túrahelyszíneket
bemutató térképmellékletet is elhelyezett. Talán szerencsésebb lett volna, ha az
egyes fejezeteket eltérő színű grafikával jelölik, mert e nélkül a könyvet felütve
nehezebb azonosítani például azt, hogy éppen melyik városrészben járunk.
A várostúrát ezúttal nem a berlini Hauptbahnhofról elindulva, hanem 850
kilométer távolságból, virtuális felfedezőként fogom végig járni. Kétségkívül
nem túl izgalmas vállalkozás úgy benyomásokat szerezni egy városról, városrészről, hogy azt nem percepcionálisan, hanem egy könyv illetve a GoogleMaps
segítségével tesszük. A helyzet különlegességét fokozza, hogy a városséta sem a
hagyományosnak vett és jól ismert kulturális és építészeti emlékek mentén, az
úgynevezett nagy turistaútvonalakon, hanem periférikusnak és talán értéktelennek tűnő területeken halad majd végig.
Katja Roeckernek az elmúlt esztendőkben még két könyve jelent meg, mindkettőt Jan Sternberg,
berlini történésszel együtt jegyezte. http://www.vergangenheitsverlag.de
3
Katja Roeckner történész 2008-ban doktorált a Bielefeldi Egyetemen. 2001-óta bielefeldi és berlini múzeumokban dolgozik. Fő kutatási területe a gazdaság- és fogyasztástörténet.
4
Akik Berlin ipari emlékeit mégsem egyénileg, hanem szervezett formában szeretnék
megismerni, azoknak érdemes felvenni a kapcsolatot a következő szervezettel. http://www.
berlin-industriekultur.de
2
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1. túra: Feuerland und die AEG am Humboldthain
Katja Roeckner útvonaltervezése egyrészt tematikus, másrészt viszont logikus
módon, idővonalra épülő. Ennek megfelelően az első túra a 19. század közepén
meginduló berlini iparosodás központi helyszínére, a város északi részébe, az
Oranienburg Tor környékére vezet. Itt, az 1804-ben létesített Királyi Vasöntöde
mellett néhány évtizeden belül acélművek, öntödék és gépgyártó üzemek sora jött
létre, melyek áruikat a vasútépítéshez illetve a gőzmozdonyok gyártásához szállították. Az 1850-es évektől még intenzívebbé váló iparosodás következtében az
úgynevezett Feuerlandon túl is új, hatalmas iparterületek jöttek létre, ezzel pedig
az ősi iparterületek mozdulatlanul is a város belső részévé, központjává váltak.
A szerző által egy-másfél órára becsült túra első állomása a város egyik nyugodt, 1990-ig keleti oldalon lévő belvárosi utcájából indul. A Novalisstrasse
10. szám alatti udvarban volt Berlin első privát – Franz Anton Eggels által alapított– gépgyártó műhelye és olvasztója. Az udvarban megálló turista számára a könyv – egy jó bédekkerhez illő tömörséggel – összefoglalja a cég egykori
épületeinek, illetve a ma még látható részleteinek történetét.
Katja Roeckner és a kiadó minden részletre figyelt, ezt bizonyítja, hogy
a legtöbb útikönyvtől eltérően a látnivalók közötti holtteret (gyalogutat) és
időt is információkkal töltötték ki. Így egyrészt nagyon helyesen az egyes
állomások közötti útvonalat is közölték, másrészt pedig az egyes fejezetek
végén olyan szövegdobozokat helyeztek el, amelyekben a szerző által kedvelt és az adott városrészre jellemző vendéglátóhelyeket, klubokat vagy éppen szakirodalmat, forrásszövegeket ajánlanak. Ugyancsak a szerző nyitottságát és könyvének jól megkomponáltságát bizonyítja, hogy az úgynevezett
Vertiefung részekben rövid információkat közöl egy-egy a témához kötődő
személyről, épületről vagy éppen társadalmi jelenségről.
Az első túra útvonalai között meg kell említeni a Chaussestrasse 13. szám alatti megállót, amely a berlini iparosodás másik jelentős alakjának, a legendás „Lokomotív-királynak”, August Borsig-nak és nagy ipari vállalatának volt központja.
Néhány száz métert kell csak sétálni innen ahhoz, hogy az utazó a város ipartörténetében szintén fontos Edison-udvarba jusson. 1884-ben ezen a helyen alapította meg Emil Rathenau a Német Edison Társaságot, amelyből később a világhírű
AEG (Allgemaine Elektricitäts Gesellschaft) nagyvállalat lett. A 19. és 20. század
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fordulóján több száz ipari munkást alkalmazva
itt készültek a porosz állam első villanykörtéi. A
Berlint máig meghatározó elektrotechnika-ipar
tehát innen eredeztethető. Időközben, – ahogy
a túra más helyszínein
– az egykori ipari épületek természetes módon
funkcióváltáson estek át,
jelen esetben az Edisonudvart üzletközpontokká alakították át.
Egy rövid sétát követően a Humboldthain
közelébe, a részben még
ma is meglévő AEG iparközpontjához érkezik a
túra. Ez a komplexum,
– amelyben az első világháború előtt 14 ezer
alkalmazott
dolgozott
– nem egyszerűen egy
ipartelep, hanem Peter
Behrens terveinek köszönhetően egy tervezett, többfunkciós, építészettörténeti szempontból is maradandó értékű épületegyüttes. A szerző segítségével a még álló és színes tartalommal megtöltött, jellegzetes vörös téglaépületek között úgy sétálhat az utazó, hogy közben az eredeti állapotok mellett az
elmúlt száz esztendő legfontosabb változásait illetően is fontos információkhoz
jut. Az egykori AEG-negyed ma is álló vörös téglás épületei, sajátos csúcsíves
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stílusukkal és monumentális méreteikkel nem csak ipari emlékek. Különösen
az 1897-ben átadott „Beamtentor” esetében igaz ez, jellegzetes formája emblematikus szimbóluma a városnegyednek. A vörös téglából épült gyárkapun
keresztül haladtak egykor munkába a vállalat alkalmazottai. A könyvben szereplő korabeli felvétel mellett érdemes megnézni a mai állapotot is. A látvány
magyar viszonylatban is ismerős lehet, hiszen a vörös téglás kapu mögötti hátteret már néhány évtizede egy ötemeletes kockaház biztosítja.
A szerző nyitottságát jelzi, hogy az ipartelepek, épületek mellett a túra utolsó állomását az egykori AEG alkalmazottak lakótelepeinek, bérkaszárnyáinak
szenteli. Közülük is külön figyelmet fordít – két remek korabeli fotó segítségével – a Meyers-Hofnak, amely az egyik legrosszabb hírű és talán legkevésbé élhető területe volt a városrésznek. Természetesen ezeket a komfortnélküli,
egykor zsúfolt bérkaszárnyákat elbontották, így mára csak korabeli beszámolók és fényképek emlékeztetnek valamikori hangulatukra. Mielőtt azonban az
utazó elkeseredne, szerzőnk még idejében közli, hogy a 19. századi miliőt őrző
lakónegyedet a 2. túra során fogja majd bemutatni.

1. A berlini omnibusz és közönsége
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2. túra: Kreuzberger Mischung einst und jetzt
A következő túrahelyszín is egy viszonylag kis, gyalog is könnyen és gyorsan
bejárható területet ölel fel. Már a szerző bevezetőjéből és jól választott információs paneljeiből is érzékelhető, hogy Kreuzberg valóban Berlin különleges
atmoszférájú városrésze. Az (egykori) iparközpont mindennapjait a városrész keleti szélén, a Spree-part századfordulón élénk forgalmat bonyolító kikötőin, rakodóterületein, valamint lakó- és iparüzemein keresztül igyekszik
bemutatni. A kiválasztott öt helyszín a városrész egyik, építészetileg mindenképpen meghatározó pontja, a Schlesischer Tor környékén helyezkedik el. A
túra az innen néhány száz méterre, az Ernst Theodor Hoppe által 1844-ben
létrehozott gépgyár elől indul. Az udvarba belépve a felfedező rövid útbaigazítást kap az egykori üzem elhelyezkedéséről, illetve ehhez kapcsolódóan a
vállalkozás fő profiljáról, történetéről. A már korábban megismert szerkesztői elvek szerint nemcsak az épület múltjáról, hanem jelen helyzetéről, hasznosításáról is közöl egy rövid összefoglalást a szerző.
Innen néhány métert visszafelé haladva a Schlesischer Tor irányába jutunk
el az egykor meghatározó szerepet betöltő Spree-parti kikötők, raktárak egyik
különleges darabjához, a Süd-Ost Lagerhaushoz. A könyv egy kis fényképrészletet és rövid leírást is közöl az egykori raktár utcafrontján lévő, díszes
jugendstil homlokzatról. Katja Roeckner a kikötő kereskedelmi szerepe mellett
fontosnak tartja, hogy a felfedező megismerje a folyó és a part közelmúltbeli
szomorú történetét is. A kettéosztott város egyik határzónája volt ez a térség,
ennek következtében a militarizált övezetben keresztülfolyó Spreeben az átkelni igyekvő kelet-berlini menekültek közül többen lelték halálukat.
A folyópartról visszatérve a negyed központi magját, a Schlesischer Tort illetve a tér szerkezetét meghatározó, építészetileg is különleges metróállomást
szemlélheti meg a felfedező. Örömteli, hogy az alapos szerző egy kiegészítő
szövegdobozban röviden érzékelteti, miért is annyira sokszínű és különleges
Kreuzberg másfél évszázada. Valóban, az utcanevekből is kitűnik, hogy a 20.
század első harmadáig elsősorban Sziléziából érkeztek ide munkavállalók. A
beköltözők nemzetiségi megoszlása később változott, hiszen előbb az 1970-es
évektől Törökországból, majd egy évtizeddel később már a világ szinte minden
pontjáról érkeztek ide vendégmunkások és menekültek.
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Kalauzunk egy jó útikönyvhöz méltóan nem hallgatja el azt sem, hogy e sokszínű kerület szociális szempontból bizony ma számos problémával küzd.
A metróállomás neoreneszánsz épületét elhagyva néhány perc sétát követően ismét visszatérünk a Spree-partjára, hogy ott Kreuzberg különleges atmoszférájának egy másik szeletét is megismerhessük. A folyóparti ipari övezet udvarai, telephelyei egykor egyszerre szolgáltak munka- és lakóhelyül több ezer
berlini számára. Mára a terület jelentős része modernizálódott és ugyan különböző ipari, kereskedelmi vállalkozások továbbra is működnek, mégis egyre
hangsúlyosabb szerepet kapnak a kulturális projektek és programok.
A második városnéző séta a Spree-partján zárul, itt a szerző az utóbbi évtizedekben hasznosított ipari területeket és létesítményeket mutatja be röviden.
Példáin keresztül jól látszik, hogy egy-egy ipari egység funkcióváltása nemcsak
magára az épületre vagy területre, hanem közvetlen környezetére, sőt akár egy
egész városrészre is milyen pozitív hatással lehet.

3. túra: Oberschöneweide: die AEG-Stadt
A túra harmadik egységét Oberschöneweide, az úgynevezett AEG városrész
képezi. Katja Roeckner a világviszonylatban és természetesen Berlin életében
is jelentős szerepet betöltő konszern központi városrészébe kalauzolja tovább a
még mindig kíváncsi felfedezőt. 1895-től itt szinte egy önálló iparváros jött létre gyárépületekkel, kiszolgáló létesítményekkel, templomokkal, iskolákkal és
persze egyre gyarapodó lakóövezetekkel. A fejlődés olyan jelentős volt, hogy
tizenöt év alatt 600 főről 20 ezerre nőtt az itt élők száma. Bár az ipari termelés
struktúrája átalakult, Oberschöneweide mind a mai napig sok mindent megőrzött a nagy iparosodás időszakából. Ezekből válogatott ki a szerző öt olyan
jellegzetes épületet, amelyek segítségével nemcsak turisták, hanem a berliniek
számára is érdekessé válik az ismeretlen, valljuk be legtöbb esetben közönnyel
kísért ipari műemlékek gazdasági, társadalmi és kulturális jelentősége.
Az első három helyszín a városrész egyik főutcájának számító
Wilhelminenhofenstrassen lett kijelölve, így a túrázó számára nem okozhat
nehézséget a tájékozódás. Ahogy a korábbi AEG érdekeltségű épületek esetében, így itt is a téglaarchitektúra határozta/határozza meg a látványt. Az első
helyszín az AEG transzformátorközpontja, amelynek monumentális főépüle-
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tét kiválóan érzékelteti egy 1928-as fénykép. Az épületegyüttes közelmúltja
és jelene újabb jó példája annak a mentalitásnak, amelynek köszönhetően a
funkciót vesztett iparterületeket, ipari épületeket kulturális jellegű beruházásokkal teszik újra a város szerves részévé.
Az, hogy Katja Roeckner nem egy hagyományos útikönyvet szerkesztett,
már az első néhány oldal után világossá vált. Mégis, a könyvben előre haladva újra és újra kellemes meglepetések érik az olvasót. Jelen esetben például
egy rövid interjút közöl a transzformátorközpont egykori dolgozójával, akit
munkája mellett a városrész mai átalakulásáról is kérdez.
A Wilhelminenhofstrassen tovább haladva a következő állomás egy olyan
ipari műemlék, amely az első váltóáramú erőműként jött létre a 19.-20. század
fordulóján Németországban. A Spree-parti erőmű fontos szerepet töltött be a
város áramellátásában, azonban az utóbbi időben csarnokainak többsége már
üresen áll. Az ott sétáló felfedező ennél az állomásnál kap fontos információt a
nemzetiszocialista időszak alatt Berlinben működött kényszermunkatáborokról
is. Ehhez kapcsolódóan a már ismert és minden állomásnál alkalmazott információdobozban ezúttal egy kutatóintézetet ajánl az érdeklődő figyelmébe.5
A következő állomás az erőmű tőszomszédságában fekvő, egykor jelentős forgalmat lebonyolító kábelgyár. A 20. század első évtizedeiben az áram- és telefonhálózat kiépítéséhez hatalmas mennyiségű kábelre volt szükség, ez pedig az AEG
érdekeltségébe tartozó vállalatnak hosszú ideig jövedelmező feladatot jelentett.
Az AEG épületeknél már megismert monumentális téglaarchitektúra jellemzi a Spree-parti gyárkomplexumot is. A KWO (Kabelwerke Oberspree)
ipari épületeinek egy részét mára sikerült hasznosítani, így egyrészt egy főiskola kapott benne helyett, másrészt pedig hasonlóan eredeti funkciójához,
vállalkozások működnek területén. A már megszokott kulturális ajánlók és
gasztrotippek között számomra az eddigi legszimpatikusabb, hogy az ide
látogató számára a már említett főiskola menzáját is ajánlja.
Néhány száz métert sétálva már messziről látható az egykor szintén AEG
érdekeltségbe tartozó autógyár 58 méteres, robosztus téglatornya. Az 1910-es
években épült ipartelepen előbb omnibuszokat és személyautókat, majd később
– még az NDK időszakában is – telefon- és televíziókészülékeket gyártottak.
5

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin. http://www.topographie.de
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Mára a komplexum épületeinek egy része üresen áll, és csak egyes pontjain működnek kisebb vállalkozások. A fejezet végén található „mélyfúrás” panelben az
AEG épületek architektúráját meghatározó szakemberről, Peter Behrens-ről közöl egy rövid életrajzot a szerző.
Katja Roeckner társadalomtörténeti érdeklődését ismét jól mutatja, hogy az
Oberschöneweide ipartelep esetében is külön fejezetet szentel az egykori munkás és tisztviselő lakótelepeknek. A túra utolsó állomásán az első világháború
után kiépült AEG-negyed mindennapjairól, így például lakásviszonyairól vagy
az aktuális forrás, „mélyfúrás” keretében a berlini munkás sportéletről ad érzékletes alapinformációkat.
Berlin ipari értékeinek kis szeletét alternatív módon bemutató sétánk a Spreeparti lakónegyedben ér véget. Természetesen egy ilyen hatalmas város esetében
egy bédekkerbe nem férhet el minden ipartörténetileg fontos helyszín és történet. A szerző szerkesztői vívódását jól érzékelteti, hogy a három egység mellé
még hat kisebb, ám fontosnak vélt épületet, gyárat vagy éppen vállalkozást is
ajánl a városturistának.
Katja Roeckner alternatív útikalauza jó példával szolgálhat nemcsak az
ipari emlékek, hanem akár egy klasszikus értékekkel bíró város-, városrész valóban érdekes bemutatásához. Ez egyaránt igaz a belbecsre és a külcsínre is. A
szerző különös érzékenységgel és őszinteséggel közelített Berlin három ipartörténetileg fontos területéhez. Ezek bemutatását pedig nem a hagyományos
és talán könnyebbnek tűnő leíró módon, hanem rövid, ám sokszínű információs blokkok egységgé formálásával tette. Ami mégis igazán értékessé teszi
ezt az útikönyvet, hogy szerzője a kiválasztott objektumok történetét több
szempontból közelítette meg. Ennek egyik része, hogy jó érzékkel helyezte el
egymás mellett a múltbeli és jelenkori információs blokkokat. Katja Roeckner
jól kidolgozott koncepciója attól válik teljessé, hogy a kép és szöveg egységét professzionális tipográfiával sikerült megjelenítenie. Mindezek után nem
marad más hátra, minthogy az útikönyv gyakorlati hasznosíthatóságáról a
Hauptbahnhofról kilépve magam is meggyőződjek.
Képek jegyzéke:
1. kép: www.fortepan.hu
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Bereczki Zoltán (1977) építész, Miskolc
Borsod 2050:
Antal Gabriella (1982) építészmérnök, Budapest
Borzsák Veronika (1980) építészmérnök, Budapest
Tánczos Tibor (1982) építészmérnök, Budapest
Varga Piroska (1982) építészmérnök, Budapest
Fekete Norbert (1986) tanár, Kazincbarcika
Kapusi Krisztián (1975) levéltáros, Miskolc
Szűts István Gergely (1977) történész-levéltáros, Veszprém
Transylvania Trust:
Berki Tímea (1977) programfelelős, Kolozsvár
Bohonyi Boglárka (1985) programasszisztens, Kolozsvár
Hegedűs Csilla (1967) ügyvezető, Kolozsvár
Tarr Margit (1981) programfelelős, Kolozsvár
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ABSTRACTS:

Krisztián Kapusi: Appointment on a pier by Triest
The author digests from the literary and historical sources about the multicultural
Triest’s ambiguity under the period of Austrian-Hungarian Monarchy.
Introduces by the contemporary press the Industrial and Mercantile Exhibition
was held in 1882. The last sentence of this paper is: „Arrival and emigration,
farewell, perfume and smell of the fish, foundation and destruction, splendour
and misery, free spirit and obscure informers, admittance and persecutions –
bittersweet appointments on the piers by Triest…

Norbert Fekete: Utilization of the Metallurgical Industrial Heritage in Ostrava
and Diósgyőr
In my essay I compared the 1867–1990 history of Vítkovice Iron and Steelworks in
Ostrava and Diósgyőr Ironworks in Miskolc and the protection and utilization of the
metallurgical industrial heritage of these firms. In the 1980s metallurgy experienced
a crisis, which led to the partial or complete closure of mills’ production after the
change of the political system. Plans for the utilization of industrial heritage that
was left behind were first prepared in Ostrava. Political powers joined forces with
the economic and civil sector helped to start the revitalization of the old iron-mill,
so specific buildings were declared as protected. Ostrava’s industrial heritage
has been put on the Tentative List of the World Heritage. Currently, considerable
progress has been made in the utilization of industrial heritage in Ostrava. The lack
of comprehensive social collaboration, approriate finance and muddled ownership
relations of works’ result in the opposite effect in Miskolc. Nowadays, this
heritage is being constantly distorted, academic and civil circles with the present
municipality lack the necessary means to resolve this problem on their own. So
far they have achieved only partial results, which does not enable them to save the
complete heritage. Public awareness and change in mentality is needed because the
heritage and the conditions resemble those in Ostrava. However time is pressing,
and a number of irreparable remains have been ruined in in Miskolc.
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Zoltán Bereczki: The architectural history of Diósgyőr Steelworks in the point of
view of the region and the society
In the second half of the 19th century the Diósgyőr Steelworks was one of
the most important industrial projects of the Austro-Hungarian Empire. Its
buildings had a unique style, which was similar to the other contemporary
industrial settlements in other parts of the Empire.
After the collapse of the Empire, new trends emerged in the architecture of
the settlement, parallel to the architectural and social movements in the (now
independent) Hungary.
The research of the architecture of the Steelworks is not easy. The second part
of the article discusses the difficulties , and also outlines some future advantages
of this kind of research.

Gabriella Antal- Veronika Borzsák- Tibor Tánczos- Piroska Varga:
BORSOD 2050 - opportunities of industrial rehabilitation in North-East Hungary
This is a presentation of the project “BORSOD 2050 - opportunities of industrial
rehabilitation in North-East Hungary” at Doctorate Course of Budapest
University of Technology and Economics. Participiants: Gabriella Antal,
Veronika Borzsák, Tibor Tánczos and Piroska Varga, all in 3 rd year at Doctorate
Course, project consulent Zsolt Vasáros DLA, associate professor.
The project deals with one of the most depressed region of Hungary located
on the north borderof county Borsod-Abaúj-Zemplén. There is a deep contrast
between beautiful and amazing natural conditions (industrial and natural land,
values of cultural history) and current situation and experiences there. This land
is full of brownfield areas with mines given up, abandoned, rusty industrial
tracks left behind after the regime change in Hungary (1989). Extant buildings
and a considerable industrial heritage have disappeared under unworthy
circumstances accompanied by negative associations. Although they are part
of the history of this region. Besides they have both a role in determining
community identity and also a relevant architectural value in most cases.
The project aims to raise public awareness about these values by showing
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visions and giving inspirations for the future primarily regarding to industrial
heritage and architecture. Creators described a possible way of development
that does not wipe out traditions of industrial history.
They defined a thematic road to get more acquainted with the region. Certain
stations on this are already complete on architectural plans. The project includes
the organization of an exhibition- roadshow that will present the abstract of
the knowledge collected and also the architectural plans of stations of the
“Industrial land tour” regional thematic road for the public at Ózd, Miskolc,
Rudabánya and at Budapest.

Tímea Berki- Boglárka Bohonyi- Csilla Hegedüs- Margit Tarr:
Partnership for the Valorisation of Industrial Built Heritage in Romania
Romania has many valuable examples of industrial built heritage, remarkable
for the South-East European region, from the period between the 17th and 20th
century, but it is largely unacknowledged and not exploited to its full potential
due to a common misconception by the local society that historic buildings
represent costs rather than investments.
The project entitled “Partnership for the Valorisation of Industrial Built
Heritage in Romania”, coordinated by the Transylvania Trust Foundation from
Cluj, focused on engendering a civic sense of pride and active citizenship and
on familiarizing local authorities and institutions with the value of this heritage,
thus contributing to the protection of cultural and industrial values.
This partnership next to the organization of several trainings and workshops
has created a tourist route that includes 20 points of interest, 5 from each County
included in the project (Cluj, Sibiu, Maramureş) and from Bucharest, based on
data that includes the history of each site, the branch of industry used there, the
architectural evolution and the present situation of buildings collected in the
research, inventory and survey activities.
The 20 sites of this route, which have been selected from the previously
prepared inventory list including 105 sites, are representative of the areas in
which they are located, and of the various branches of industry in the country.
They are witnesses of the region’s industrial culture, in many cases from
architectural, social and cultural point of view.
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István Gergely Szűts: The AEG above Berlin!
Urban heritage and the related economic and social characteristics: both can
be represented in various ways. The historian, Katja Roeckner has chosen a
special method to draw attention to the industrial heritage of Berlin. She edited
a guidebook, which shows the tourist round the city using unusual routes, and
with an extraordinary method. During the three tour-paths, the author deals
not only deals with the industrial past of Berlin, but with the present of the
former firms and industrial areas as well. The reader, while taking the tour, is
able to get acquainted with the history of the world-famous companies AEG
or Siemens, also with the present status (shape) of the former buildings and
housing estates connected to them, too. Katja Roeckner’s book serves a good
example of that how can the industrial heritage of a township be excitingly
displayed either for sightseers or for local residents.
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