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„A rendszerváltás gazdasági és iparpolitikájának az egyik, de talán a 
legelrettentőbb példája a Lenin Kohászati Művek sorsa. E a vállalat, 
amely valaha az ország egyik alapvető ipari bázisa volt, húsz éves ide-
oda hánykolódás után végül is teljes egészében felszámolásra került.”

  idézet Lóránt Károly (szerk.): 
  Az acélváros végnapjai c. könyv szerkesztői előszavából 
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IMPRESSZUM KIALTVANY!
Fiatalok vagyunk és elvettek tőlünk valamit. 

Elvették tőlünk annak a lehetőségét, hogy 
azonosulhassunk saját nagy- és dédapáinkkal. 
Az elmúlt évszázadban rendszerek váltották 
egymást, és az egyik rendszer érdekelt volt 
abban, hogy végképp eltöröljön mindent, amit 
az előtte való létrehozott, lett légyen az jó vagy 
rossz. Nagyapánk meghasonlott a paraszt 
vagy kisnemes dédapánkkal, mert kulák. 
Apánk meghasonlott nagyapánkkal, mert 
a szocializmust építette, mi meghasonlunk 
apáinkkal, mert az individualizmus szellemében 
nem lehetséges egy országot egyben tartani. Ha 
nem akarjuk, hogy generációk mentén hulljon 
szét a magyar társadalom, el kell fogadnunk 
az előző rendszerek örökségét, vállalnunk kell 
annak a diszkomfortját, hogy az érzelmileg még 
annyira terhes – sokszor privát – félmúltban 
könyékig ássunk. A költő szinte szánkba rágja 
ars poeticánkat: „s rendezni végre közös 
dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés.”

A mindenkori rendszerek jól érezték: ha 
az építészet a társadalom igényeinek térbeli 
megtestesülése, akkor egy kor társadalmi 
értékeinek elfelejtésére a legjobb eszköz annak 
építészeti hagyatékát veszni hagyni. Az ipari 
épített örökségünk kiváltképp kitett ennek a 
felejtésnek, több okból is. Egyrészt mert míg 
az ipariépület-állomány nyugati országokban 
belső fejlődés eredményeként jött létre, 

Magyarországon az „erőltetett” lett az állandó 
jelzője. Másrészt mert az ipari esztétika annak 
ellenére, hogy áthagyományozódott a kortárs 
középületeinkre, önmagában magyarázatra 
szorul és nehezen társadalmasítható. Harmad-
részt, mert kétséges egy fogyasztás-orientált 
világrendben a figyelmet a kétkezi munka 
értékei felé terelni.

Az Ipari Örökség Tanműhely (IÖT v. i5) 
ennek szellemében alakult 2018-ban a Szent 
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi 
Karán Csontos Györgyi DLA vezetésével, 
hallgatók és végzett építészek részvételével. 
Célunk a Magyarországon egyre fogyó ipari 
építészeti örökség dokumentálása, azok 
lokális problémáinak megértése és regionális 
viszonylatban való értékelése, valamint az újra-
hasznosítás és revitalizáció lehetőségeinek 
vizsgálata. Eszközünk mindig az, ami a 
leginkább célravezető: a társtudományokkal 
multidiszciplináris team-munkára törekedve 
mérünk, fotózunk, rajzolunk, drónt röptetünk, 
koncípiálunk, nosztalgiázunk, írunk, tartunk 
kapcsolatot helyi civil szervezetekkel és 
grillezünk nem várt helyeken. A nyáron 
épületfelmérő táborokkal, évközben a fel-
mérések digitalizálásával és publikálásával 
foglalkozunk, szemináriumi keretek között 
önképzési céllal előadásokat hallgatunk és 
tartunk. Az i5 az anyaintézményhez való 
hűségén túl nyitott minden külsős részvételi 
szándékra, kezdeményezésre, felvetésre.

Ipari Örökség Tábor 2018
A százéves csarnok titka (Az Egyedi Gépgyártó kutatása a Vasgyárban)



6 7

150 évről az ember vagy kimerítően (értsd: 
n szer 100 oldal) beszél, vagy sehogyan. Mi-
vel azonban a kiadvány és a benne tárgyalt 
probléma megértéséhez mégis csak muszáj 
valamit mondani a gyár történetéről, kevéssé 
tudományos módon – egyfajta summázatként 
- csak   annyit  szeretnénk megosztani az ol-
vasókkal: 

a „Gyár ügy”, a megkérdőjelezhetetlen 
technika-, kultúr- és várostörténeti jelen-
tősége ellenére, a témában érintett la-
kosság volumene ellenére, a benne lévő 
fejlesztési potenciálok ellenére bor-
zasztóan, bántóan deprimált helyzetben 
van. 

Nem beszélünk róla és nem teszünk érte 
eleget. Olybá tűnik, hogy Miskolc egykori és 
néhány nyugat-európai nagyváros jelenlegi 
lakossága nem elég érett, nem képvisel akkora 
erőt, hogy a „Gyár ügyre” megoldást tudjon 
találni.

A megértést és kutatást segítendő, egy 
oldalon szeretnénk felsorolni néhány olyan 
forrást és nyomot, ami a két miskolci gyár, a volt 
LKM (MÁVAG) és Diósgyőri Gépgyár (Újgyár) 
történetét felgöngyölíteni kívánó kutató szá-
mára információval bírhat. A továbbiakban 
fellelt források az Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
és i5 jövő évi közös kiadványában frissülve 
jelennek majd meg. 

 A diósgyőri M. Kir. Vas- és Aczélgyár története, 
1765-1910. Szelényi és társa Könyvnyomdája, 
1910.
Boros Árpád: Tények és képek a diósgyőri 
kohászat életéből 1770-2005. (2005)
Dobák Judit: Miskolc ipari társadalmának 
kialakulása a befogadó települések tükrében 
(esettanulmány) Miskolc, 2008
Dombrády Lóránd - Germuska Pál - Kovács 
Géza Péter - Kovács Vilmos: A magyar hadiipar 
története. A kezdetektől napjainkig 1880-2015. 
Budapest, Zrínyi kiadó.
Geleji Sándor: Vaskohászati Enciklopédia VI. - 
Nyersvasgyártás. Budapest, Akadémiai Kiadó 
(1955)
Germuska Pál: A magyar középgépipar. 
Hadiipar és haditechnikai termelés 
Magyarországon 1945 és 1980 között. 
Budapest, Argumentum Kiadó, 2014.
Szávay Árpád - Kiss József: “Újgyár”, DIMÁVAG 
NV, Diósgyőri Gépgyár. In: Tanulmányok a 
Diósgyőri Gépgyár történetéhez. (Szerk.: 
Dobrossy István). Miskolc, 2009.
Vorsatz Brúnó: Kohászat. In: Magyarország a 
XX. században, IV. kötet. Babits Kiadó, 1996-
2000.
“Egyszer volt, hol nem volt...” sorozat VII. 
Miskolc, Észak-Keleti Átjáró Egyesület

Rovid gyartortenet

jobbra: perecesi Bányaigazgatóság, megépü-
lését követően, bányászokkal az előtérben, 
forrás: ÉKÁ archív
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Az elmúlt fél évszázad gyors szerkezeti 
és értékrendbeli átalakulásai új fogalmak 
bevezetését kívánták meg a kulturális örök-
séggel foglalkozók köreiben. Úgy véljük, 
ezek okainak és sokszor ellentmondásainak 
feltárása nélkülözhetetlen az i5 ipartörténeti 
orientációjának megértése érdekében. 

Iparrégészet – furcsa fogalom, hiszen az 
ipar a modernitás szellemét tükrözi, a régészet 
pedig az ősiség, történelmiség konnotációját 
hordozza. „(iparrégészetnek) azt az új, 
átfogó szakterületet nevezik, amelynek célja 
az iparosítás által a közeli és távoli múltban 
megteremtett és a jelenben bennünket 
körülvevő történeti környezet megismerése és 
megértése.”  Mint szakmai mozgalom Angliából 
indult, mint ahogyan az ipari forradalom maga 
is. A szó angol nyelven jelent meg először 
nyomtatásban 1955-ben, ahol a Birminghami 
Egyetem egyik tanszéki munkatársa a vasipar 
emlékeinek megőrzése mellett érvel. Az 
Egyesült Király-ságban az épített örökséggel 
kapcsolatos szemléletváltás akkor következett 
be, amikor a modernizáció jegyében meg-
kezdődött a háború által megkímélt régi, 
idejétmúltnak titulált városközpontok le-
rombolása. Ennek hatására mind többen 
tekintették a veszteség, ugyanakkor a nemzeti 
büszkeség érzésével az ipari forradalom 
eltűnőfélben lévő emlékei felé. Ezt követte egy 

az alapok gazdasági átalakulás a 60-as 70-es években, 
mely fölöslegessé váló ipari ingatlanvagyon 
beláthatatlan volumenét eredményezte az 
iparosított országokban. Ennek kutatására és 
műemléki értékek mentén való szortírozására 
az iparrégészet tudott válaszokkal szolgálni. 

Ennek fogalompárja az ipari örökség, mely 
lényegében egy, 2003-ban Oroszországban 
megrendezésre került nemzetközi konferencia 
alatt elfogadott ún. Nyizsnyij Tagili kartával 
emelkedett tudományos szintre. Létrehívója 
lényegében ugyanaz: a 60-as években (Mo.-n 
80-as) végbement gazdasági szerkezetváltás 
során érzett „gyász” a hagyományos iparágak 
elvesztése felett, illetve az egyre növekvő 
szakadék, ami az átlagember felfogóképessége 
és az információs társadalom eszközei között 
kezdett nyílni és nyílik a mai napig. A dekrétum 
visszautal a Velencei kartára, melynek szel-
lemében az ipari örökség legkiemelkedőbb 
darabjait védeni szükséges. Megfogalmazása 
szerint az ipari örökség a kulturális örökség 
körébe tartozik, és építészeti, műszaki, tudo-
mánytörténeti vagy társadalmi értékkel bíró 
emlékekből áll. Az egyes épületeken túl a 
fogalomkör építményekre, városrészekre, 
lakótömbökre és tájakra is értelmezendő, te-
hát mindenre, ami a földön az ipari jelenlét bár-
milyen megnyilvánulási formájára.

Ugyan Miskolcon kevésbé, de a Sajó-völgy 
egészének tekintetében fontos fogalom a 
kultúrtáj, mely az eredeti természeti tájból, 

a társadalom ill. a társadalmi alapfunkciók 
kiépítése során jön létre.   Míg az ipari örökség 
a nyersanyag gépek és üzemek által történő 
megmunkálására fókuszál, úgy a kultúrtáj 
fogalomköre az emberi társadalom és gazdaság 
táji léptékű lenyomatait (mezőgazdaság, 
bányászat, ipar,  közlekedés)  vizsgálja. A 
középkor óta ugyanis a Gömör-Szepesi 
ércbányáktól a Bükki szénbányákon át, a Sajó 
közlekedést és vízutánpótlást jelentő ütőere 
által összekötött térség egy többé-kevésbé 
egységes kulturális fejlettségű társadalom 
által létrehozott kultúrtájnak tekinthető.  Ennek 
elemei, a vízzel feltöltött kavicsbányatavak, 
külszíni fejtők, meddőhányók és gyárkémények 
nem csak identitásképző elemek, de komoly 
turisztikai potenciállal bíró, legtöbb esetben 
kiaknázatlan lehetőségek is, melyek jó kezekben 
a környezeti szolgálat felett anyagi hasznot is 
termelhetnek. Mennyiben identitásképző elem 
Miskolcon a volt DiGép Nagyedzőjének tornya? 
Hogyan függ össze Miskolc építéstörténete 
az egykori LKM fejlődésével, hogyan a 
világgazdaság alakulásával és hogyan a 
Miskolcon élő nemzetiségiek számával? 
Milyen módon függtek össze a Sajó-völgybe 
települt nehéz- és könnyűipari létesítmények 
egymással? Hol és hogyan formálták a Sajó 
medrét, árterét, csatornáit? Ehhez hasonló 
kérdésekre keres választ a történeti földrajz, 
és vet föl lehetőséget a meglévő információ 
társadalmasítására, hasznosítására.  

balra: Acélöntöde
forrás: ÉKÁ archív
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Az ipari örökség, lévén egy multidiszciplináris 
megközelítést igénylő jelenség, egy ezzel 
foglalkozó tábor szociológusok, techni-
katörténészek, tájrendezők, műemlékvédelmi 
szakmérnökök, építészek és urbanisták 
bevonását kívánná meg. A szervezőkkel a 
napjainkig publikált történeti, építéstörténeti 
és szociológiai írásokat látva azonban az a 
meggyőződésünk volt, hogy a legnagyobb hiány 
a meglévő fizikum pontos ismeretében, illetve 
a történeti dokumentumok és a megmaradt 
épületállomány összevetésében tapasztalható. 
Sok térképet és fennmaradt rajzot, valamint a 
hozzájuk tartozó leírást összehasonlítva meg-
győződésünk volt, hogy a meglévő állapot 
vizsgálata árnyalhatja az eddigi történeti 
kutatásokat. 

Tettük tehát, amihez értettünk: építészhall-
gatóknak tábort szerveztünk, melynek célja 
a csak ”terepen” átadható tudás átadása, és 
persze a legkritikusabb állapotú és leginkább 
értékes épületek felmérése volt. Idén, mivel 
első alkalommal volt módunk a volt LKM 
területén dolgozni, a kvázi „hagyományos” 
munkamódszer szerint dolgoztunk: két fős 
csapatok, csapatonként egy-egy mérőeszköz. 
Előbb mindkettő „manuálézik” (zsargon szerint 
ez a szabadkézzel rajzolt alaprajzokat és met-
szeteket jelenti), majd egyik mér, másik ír. 
Harmadik kollégájuk jó esetben minden fontos 
részletről fotódokumentációt készít. 

a modszer

Korábbi táborok tapasztalata szerint azon-
ban ez a munkamódszer ugyan építészek 
számára jól olvasható, laikusok számára már 
kevéssé „etetős”. Ezen felül egy későbbi be-
ruházás során a piac már 3D-ben készült, 
a geometriai információn túl is tartalmat 
hordozó tervet igényel. Az építőipart az 
elmúlt években forradalmasította az Épü-
letinformációs Modellezés (BIM), mely egy 
adott épületszerkezet geometriai méretein 
túlmutató információkkal (garancia, ár, épü- 
letfizikai paraméterek) való felruházását jelenti. 
Magyarán: Az épület tervezésén dolgozó mér-

nökök, nem egy rajzot rajzolnak vonalakból, 
hanem háromdimenziós modelltérben geren-
dákat, légcsatornákat és ablakokat hoznak 
létre. Ennek a munkamódszernek a meglévő 
épületek dokumentálására használt válfaja 
a Magyarországon még kevéssé elterjedt 
Heritage BIM (HBIM), ahol a többlet információt 
egy gerenda lehajlása, egy faszerkezet meg-
gyengült teherbírása, egy homlokzatrészlet 
műemléki értéke jelenti. Angol és német 
szakirodalomban elmélyülve az az érzésünk 
támadhat, hogy a HBIM a photoscan-ek és 
térszkennerek embertől mentes világa, ahol az 

épület egy gigászi, fotorealisztikus pontfelhő – 
ami tévedés, hiszen ez önmagában csak egy 
óriási, nehezen kezelhető többletinformáció 
halmaz, melyet a manuális felmérés és az 
avatott szem sokkal mélyebb tartalommal tud 
feltölteni. 

A tábor során egy ilyen HBIM modell 
bemeneti információinak összegyűjtése, 
a tábort követő feldolgozás során pedig 
egy HBIM worflow és mintadokumentáció 
létrehozása volt a célunk. 
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Az Egyedi Gépgyártó története szorosan 
összeforr a Diósgyőri Acélművek történetével 
és működésével. A Diósgyőr és Miskolc kö-
zött létrejövő gyárterület első épületeinek 
egyikeként létesült, 1883 és 1895 között. Egy a 
területről 1883-ban készült kataszteri térképen 
már látható a két csarnok kontúrja, de mivel 
1893-ban készült helyszínrajzon még nem sze-
repelnek, vagy az 1883-as térkép tervezett 
állapot jellege vagy az 1893-ban kiadott hely-
színrajz idejétmúlt mivolta feltételezhető.  
Látható viszont egy U alakú épület, amiről fel-
tételezzük, hogy ehhez épült hozzá 1883 és 
1895 között a nagyságrendekkel hosszabb 
öthajós csarnokrész. 

Az 1896-os keltezésű festményen látható 
ez az őseredeti, melléképületté törpült 
csarnokrész, melyet később végképp elbon-
tottak. Elképzelhető, hogy ennek az U alakú 
épületnek az alsó, összekötő szárának meg-
hosszabbításaként jött létre az öthajós csarnok 
legnyugatabbi hajója, ami magyarázná a 
szimmetrikus alaprajzon aszimmetrikus tető-
szerkezettel megépült öthajós épületet. A 
„Gépműhely” tehát majdnem kétszer olyan 
hosszú volt, mint a jelenlegi állapot, ám egy 
későbbi átépítés során a Kovácsműhely „ket-
tévágta” impozáns csarnokát. A benne működő 
technológiáról nincsen információnk, a fő meg-
közelítése északi irányból történhetett. 

Az Egyedi Gepgyarto epitesenek
tortenete az irott forrasok
          tekinteteben
Ebben a fejezetben arról szeretnénk írni, hogy az épület meglévő állapotát nem ismerve és 
azt fel nem mérve, pusztán levéltári és könyvtári forrásokra hagyatkozva milyen információk 
érhetők el az épületről. Az elérhető kutatások rendszerét Bereczki Zoltánnak köszönhetjük.

Zimmermann Frigyes gyárigazgatósága 
alatt 1893 és 1895 között épült meg a 
mai háromhajós csarnok, mely eredetileg 
a gyár első öntödéjeként funkcionált. Az 
1895-ös festményen jól beazonosítható a 
mostani háromhajós csarnok a kilenc axisos 
oldalhomlokzat és a középen elhelyezett kapu 
alapján, az öthajós csarnok mellett/mögött. A 
térképeken kivehető az Öntöde déli oldalán egy 
bővítmény, mely az 1896-ben készült festmény 
tanulsága szerint kémény alépítménye lehetett. 
Az épületben működő technológiáról nincs 
tudomásunk, bejáratai lehettek a két rövid 
oldali végen és egy az északi hosszoldalon, 
ezutóbbi elfalazva ugyan, de most is látható. A 
háromhajós csarnoknak a helyszínrajzok szerint 
nem volt vasúti megközelítése.

Nagy valószínűséggel a háromhajós csar-
nokban gyártották azokat az 1896-ban 
milleniumi kiállításra került öntöttvas oszlopokat 
is, amiket később be is építettek a csarnokba. Az 
erősen feltételezhető, hogy a csarnok állt már a 

világkiállítás előtt, kérdés azonban, hogy mely 
szerkezetek mondhatók teljesen eredetinek 
és az öntöttvas oszlopok az épület mely 
szerkezeteinek kiváltását követelték meg. A 
Szelenyi és Társai könyvnyomdája által kiadott 
-A Diósgyőri M.Kir Vas- és Aczélgyár története 
1765-1910-ig leírása alapján már 1896-ban 
tervbe vették a két csarnok összeépítését.

„Tekintettel ugyanis a lánczok alkatrészeit 
képező hatalmas láncztagok nagy méreteire, 
tetemes súlyára és tömeges mennyiségére, 
valamint az azok czélszerű megmunkálásánál 
szem előtt tartandó azon körülményre, hogy 
a súlyos és nagyméretű darabok a sok irányú 
megmunkálásnál, ennek sorrendje szerint 
elhelyezendő különleges munkagépekhez 
lehetőleg rövid úton szállíthatók legyenek s 
tekintve a láncztagok kikészítéséhez szükséges 
különleges munkagépek és berendezések szá-
mát, az egész kikészítési folyamat végzéséhez 
egyáltalán egy jól átgondolt, czéltudatos 

a gyár helyszín-
rajza 1883-ból
forrás: 
Habsburg Bir. 
Kataszteri Térkép
(www.mapire.eu)

a gyár helyszín-
rajza 1893-ból
forrás: 
Bereczki Zoltán Phd, 
egyéni kutatás
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terv szerint felállítandó és berendezendő, 
teljesen külön e czélra szolgáló műhely 
vált szükségessé. Ezen czélra az 1896. évi 
kiállítási gépcsarnok egyik részéből létesített 
s eredetileg egy vasöntöde czéljaira szánt, 
akkor még üresen álló műhelyépület bizonyult 
legalkalmasabbnak, mely műhely összes be-
rendezéseire a megrendelés még ugyanazon 
évben lett kiadva és pedig: egy nagyszabású 
lemezegyengetőgép, egy pár függélyes fúró- 
és kimetszőgép, 3 pár marógép, 2 gyalugép, 
1 hosszlyukfúrógép, futódaruk és különféle 
egyéb gépészeti berendezések és szerszámok 
lettek megrendelve s azok alapozása és 
felállítása még ez év végén megkezdetett. Mi-
után azonban az eredetileg vasöntődének 
szánt műhelyépület a láncztaggyártás czéljaira 
elegendőnek nem bizonyult, nemcsak azt kellett 
nyugati homlokfalán meghosszabbítani, hanem 
a közvetlen mellette lévő új váltóműhely egy 
részét is láncztaggyártásra kellett berendezni 
s ezt is a nyugati homlokfalon hozzáépítés által 
meghosszabbítani.”  

Azonban sem az 1897-es, sem az 1910-es 
térképeken még nem összeépítve ábrázolták a 
két csarnokot. 

Az ezt követő rendelkezésünkre álló térképen, 
ami 1930-ból való, már egyértelműen meg-
történt a bővítés és a két Gépgyár csarnok 
egybenyitása, sőt, a déli oldalon látható 
acélszerkezetes csarnok és az irodatömb 
kontúrjai is kivehetők. A „gyári urbanisztika” 
aspektusából ez a következőket jelenti: az 
Egyedi Gépgyártó „beszorul” az azt délről 
határoló támfal tövébe és déli irányból tel-
jesen megközelíthetetlenné válik. Érdekes 
módon az összeépítést, vagyis a háromhajós 
csarnok kétoldali meghosszabbítását fach-
werkes szerkezettel oldották meg, ami tech-
nikatörténeti szempontból idejétmúltabb, 
mint a tömör téglafal. Betudható ez az építési 
technológia olcsóságának, és a világháborús 
készülődésnek - vagy éppen a háborús hely-
zetnek. Az acélszerkezetek itt már öntvény 
helyett szegecselt és csavarozott, melegen 
hengerelt szelvények. 

a gyár helyszín-
rajza 1910-ból
forrás: 
Bereczki Zoltán Phd 
egyéni kutatás
(MOL)

jobbra: légifotón látható a háromhajós 
és öthajós rész összeépülve, a kiegészítő 

melléképületekkel, mai állapot szerint
készítette: Gál Bence (SZIE Ybl)

Bár pontos időpont nem áll rendelkezésünkre 
az bizonyos, hogy 1930-at követően na-
gyobbították meg a kovácsműhelyt és bontották 
el az öthajós csarnokrész melléképületeit. Ez 
a bővítés adta meg az Egyedi Gépgyár mai 
formáját. Feltételezhetően ekkor létesült a 
jelenlegi bejárat előépítménye és az öthajós 
csarnok keleti, vasbeton alulbordás födémmel 
fedett része is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 

hogy erre az időszakra tehető a csarnok teljes 
körbeépülése: Északról a meghosszabbított 
kovácsműhely zárja el, keletről a légoltalmi 
óvóhely, délről az 1910 és 1930 között épült 
csarnok és a földfeltöltés, nyugatról szintúgy a 
földfeltöltés. Az egyetlen bejárati szituáció az 
Öthajós csarnok megmaradt részének észak-
nyugati sarka. 
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Juhász Emese Csenge 
(építészmérnök hallgató, Szent István 
Egyetem YBL Miklós Építéstudományi Kar)

Számomra a tábor legfőbb motivációja a 
szakmai tapasztalat szerzése volt, mivel annak 
hiányában céghez dolgozni menni még nem 
mertem. Ez a tábor a legjobb választás volt 
ennek érdekében, mivel többet tanultam, lát-
tam, tapasztaltam ezalatt az 1 hét alatt, mint az 
iskolapadban töltött 2 évem alatt. 

A táborról az egyetemen hallottam hallgató- 
társaimtól. Mivel jó nyári elfoglaltságnak tűnt,  
ami kapcsolódik a szakmához, emberekkel 
ismerkedhetek meg, új élményeket szerezhetek, 
már azonnal tudtam, menni fogok. Az ott 
töltött idő rendkívül gyorsan telt. Napközben 
a felméréssel foglalkoztunk, amit utána át-
beszéltünk, konzultáltunk, a késő délutáni és 
esti órákban folyamatosan programokkal, elő-
adásokkal, körbejárásokkal színesítették a nap-
jainkat. Az ottani szállás és étkezés messze a 
vártnál jobb volt, a kedves vendéglátóinkról 
nem is beszélve.

Az utolsó napokban körbejártuk a szomszéd 
városokat, gyári múzeumokat, kiállításokat és 
rengeteg szép hellyel ismerkedtem meg. A hét 
végére egy fantasztikus csapat kovácsolódott 
össze, köszönettel a tanárainknak és a men-
toroknak.

Zelenka Zoltán 
(építészmérnök hallgató, Szent István 
Egyetem YBL Miklós Építéstudományi Kar)

2018 nyarára meghirdetésre került egy 
tábor, mely a magyarországi építészet egy 
olyan szegletével foglalkozik, ami manapság 
kihalófélben van. Ez pedig a magyarországi ipar. 
Eleve a nyárra terveztem az építészszakmában 
való jártasságom növelését,  és építészmérnök 
hallgatóként szerettem volna próbára tenni ma-
gam éles helyzetben. Úgy éreztem, hogy fontos 
lenne megőrizni a múltunk egy részét,  és bátran 
jelentkeztem az Ipar- és Örökségvédelmi Tábor 
szűk csapatába az YBL Építéstudományi Karon 
belül.  Ez a nagyjából 10 fős társaság elhivatottan 
indult neki ennek a komoly útnak, aminek az volt 
a célja, hogy a miskolci iparterületen található 
egyik épületet, az Egyedi Gépgyárat felmérje 
és dokumentálja a jövő számára a restaurálás 
reményében és hasznos térré alakításában. 

Amikor a helyszínre értünk, látva a hatalmas 
ipari területet megdöbbenve gondoltam bele, 
hogy műszakonként körülbelül 5000 ember 
dolgozott a telepen és számtalan család őrzi 
ennek emlékét. Az épületek állapota viszont 
folyamatosan romlik, és azonnali felújítást 
igényelne. 

A hat nap alatt, amit Miskolcon töltöttünk, 
a felmérés mellett kiegészítő programként, 
kutatómunkát is végeztünk a lillafüredi Kohá-
szati Múzeum levéltári anyagait áttekintve. 

ELMENYBESZAMOLOK Esténként érdekes előadásokat hallgattunk 
meg a miskolci iparterülettel kapcsolatban, de 
nem maradhattak el az éjszakai csapatépítések 
sem, melyek még tovább növelték a színvonalat 
és a csapategységet. 

Hiszen a munka nem fejeződött be a fel-
méréssel, a 6 napos tábori tevékenység 
után egy kis pihenőt követően folytatódott 
a dokumentációs rész, már a számítógépes 
programok segítségével. A tábor során ké-
szült precíz rajzokat és vázlatokat először 
csoportosítottuk, majd csapatokra osztottuk 
magunkat, mindenki az épület bizonyos ré-
szeivel foglalkozott. Én személy szerint a kuta-
tómunkában vettem részt, könyvtárakat és 
levéltárakat járva, az Egyedi Gépgyár múltjának 
a történetét kutatva, amiről készült is egy írásos 
beszámoló a csoporttársak jóvoltából. Archicad 
program segítségével állítottam elő nyílászáró 
profilokat, illetve a táborunkról szóló kiállítás 
szervezésében is tevékenyen részt vettem.

Úgy érzem, hasznos volt az a munka, amit 
mindannyian elvállaltunk, hiszen nemcsak 
örökségvédelemmel foglalkoztunk, hanem a 
gyakorlati tudásunkat is bővítettük egy ilyen 
komoly projekt által. Büszke vagyok, hogy része 
lehettem a csapatnak, és megismerhettük ezt 
az arcát is Miskolcnak, melyről sokan nem is 
tudnak. Bízom benne, hogy a közeljövőben 
hasonló vállalásokkal megmenthető lesz ipari 
múltunk.
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Az építéstörténetet a meglévő állapot tük-
rében vizsgálva érdemes két részre bontanunk 
a háromhajós és öthajós csarnokokat, míg 
azok össze nem érnek és egybe nem nyílnak.  
A háromhajós csarnok mérésekor egy 14 
ablaktengelyes homlokzatot találtunk, ezek 
ablakait betűkkel eljelölve A-A-A-A-B-B-B-
B-C-B-B-B-B-D képletet kapunk. Biztosan 
állítható, hogy ennek középső kilenc tengelye az 
épület eredeti, 1883 és 1895 között épült magja, 
mely a Millennium utáni festményen is látható. 
Ez a kép egy oldalfalain téglaszerkezetes, 
végoldali falain faváz szerkezetes csarnokot 
mutat, tetőgerincén két szakaszon bazilikális 
felülvilágítóval. Az épület mögött kémény 
látható, melyet a helyszínrajz is jelöl. 

Az Egyedi Gepgyarto epitesenek
tortenetet alatamaszto es 
cafolo epuletszerekzeti elemek 
Az épület helyszíni korszakolásánál az építéshez használt technológia (öntvény, szegecselt, 
csavarozott, hegesztett), az elemszabványok (kis és nagyméretű tégla, szabvány hengerelt 
szelvényméret stb.), és egyéb épületszerkezet-történeti ismeretek (poroszsüveg-födém 
orrtégla; kapcsolt gerébtokos és pallótokos ablakok fejlődése) voltak útmutatók számunkra.

Ha feltételezzük, hogy az épületről először 
készült festmény keltezése jó, és valóban a 
millennium évében, 1896-ban festették, akkor 
szinte kizárt, hogy az öntöttvas oszlopokat ennyi 
idő alatt felutaztassák és beépítsék. Tehát, az 
épület fennállásának első éveiben más volt a 
tartószerkezet. Milyen? – tehetjük föl a kérdést. 
Árulkodó jel, hogy az öntöttvas oszlopok 
nem statikailag konzekvensen folytatják a 
felettes faszerkezetet, hanem külpontos az 
elhelyezésük. Lehet, hogy fa pilléreket váltottak 
ki vele? A felmenő tetőszerkezetből nem ez 
következik. Vélekedésünk szerint, ha teljesen a 
derékszelemenig felért volna az eredeti fa pillér, 
úgy oldalról nem szakítaná át kötőgerenda, 
legfeljebb fogópár. Feltételezésünk szerint az 
eredeti pillérrendszer is öntött vagy szegecselt 
acélból készült, de ennek formája, karaktere 
mára elveszett. (A meglévő „millenniumi” pil-
léreken nincsen évszám, egy esetleges bontás 

vagy felújítás során egyetlen teljes pillérről a 
festék leverendő és öntvénybe beütött évszám 
után átvizsgálandó.) Hipotézis szintjén áll az az 
elképzelés, miszerint a 4 db, többitől különböző 
kiképzésű oszlop lehetetett az eredeti szerkezet. 
Megjegyezzük, hogy a műszaki tudományok 
világában nagyon ritkán fordul az elő, hogy 
van egy épület, abban adott vastagságú 
kötőgerendák, adott magasságú daruzat, és 
egy másik épületből elbontott tartószerkezet 
pontosan beleillik ebbe a rendszerbe. Az, hogy 
az „implant” létrejöhetett, vagy már a Millenniumi 
Gépcsarnok tervezésekor tudatos szándék le-
hetett, vagy egy nagyban automatizált gyártást 
feltételez, ahol országszerte több csarnokot 
építettek hasonló gerendakeresztmetszetekből 
és hasonló daruzatmagassággal. Vagy éppen a 
teljes tetőszerkezetet a milleniumi oszlopokhoz 
építették hozzá az előző teljes bontásával.

korabeli festmény a Kohászat területéről, 1896
kivehető a ma is meglévő kilenc ablaktengely 

forrás: Herman Ottó Múzeum
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Az öthajós csarnokrész kialakulása hasonlóan 
izgalmas. Mint azt korábban említettük, ez a 
csarnokrész északi irányban majd’ kétszer 
ilyen hosszú volt, déli irányban viszont a két 
csarnok egybenyitása végett sejtettük, hogy 
az utolsó raszterek (16. 17.) nem eredetiek. Az 
előbbit egyértelműen bizonyítja a vasbeton 
betétszerkezet az északi oldalon. A déli 
oldali bővítés a főállások raszterméreteinek 
különbözőségében tetten érhető, illetve, hogy 
az öthajós csarnok déli végfalát „pászították” 
a háromhajós csarnok déli hosszfalával. A 
fedélszék változása szintén alátámasztja, 
hogy az öthajós csarnok eredeti határa az 16. 
raszter volt. Ennek a csarnokrésznek az eredeti 
állapotát (lásd: 1896 festmény) illetően négy 
megállapításunk van: 

1. A mérés alatt is sokáig úgy hittük, hogy 
a teherhordó pillérek N, Q raszterben 

hegesztett acél pillérek, O és P raszterben 
öntvény pillérek találhatók. Sokszori 
szemlevételezés során derült ki, hogy az N 
és Q raszterben eredetileg fa pillérek állnak 
hegesztett acélszelvényekkel köpenyezve! 
Tehát a fa pillérszerkezet nem volt idegen a 
kortól.

2. Az egyetlen fennmaradt rész, ami utalhat 
az eredeti nyíláskiosztásra, az a 12. és 13. 

raszterközben a keleti oldalon található ablak. A 
keleti oldalnak valószínűleg minden raszterére 
jutott egy-egy a sokszoros átépítés előtt. 

3. A keleti hosszoldalon nincsen semmilyen 
nyoma ablaknak vagy elfalazásnak, tehát 

az épület beépítését tekintve a kezdetektől 
fogva két oldalról földdel van körbe építve. 
Ezt merész technológiai vállalásnak számít 
tekintettel arra, hogy akkoriban nem lehetett 
kielégítő minőségű falszigetelést alkalmazni. 

4. A festmény tanulsága szerint a csarnok 
eredetileg felső bevilágító nélkül épült. 

A csarnokban látottak, miszerint az eredeti 
szarufagerendák vagy kiváltottak, vagy új 
sorolás szerint beépítettek, igazolják ezt.

A most látott szerkezetek kapcsán sok 
kérdés merül föl. Az öntvény pillérek vajon az 
eredeti tartószerkezetei az épületnek? Miért 
volt szükség M-N és Q-R mezőkben azonos 
fesztávot statikai modellben is különböző 
tetőszerkezettel áthidalni? Ami biztosra 
mondható, hogy a két oldalsó csarnokrész 
eredetileg nem volt daruzva: ez magyarázza 
a fa pillérek köpenyezését és a téglafalaktól 
független, utólagos acél pillérek jelenlétét.

Az összeépülés szerkezetei meglehetősen 
ellentmondásosak. A felmérés eredményei a 
következő tényekkel tudják árnyalni az építés 
történetét:

1. A háromhajós csarnok keleti végoldali 
homlokzatán a két ablak megegyezik 

a 9 eredeti raszterben látható ablakokkal. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a végfalak 
kitolásakor ahol csak lehet, spóroltak az 
anyaggal, így egyes szerkezetek (pl.: ablak) 
visszaépítésre kerültek az új végfalon. 

2.A tény, hogy a millenniumi kiállítás oszlopait 
építették be a háromhajós csarnokba, 

egyfajta reprezentációs igényre utal az épület 
felé. Ezzel ellent mond az, hogy a 10-15 évvel 
később épült toldás egy „silányabb” fachwerk 
szerkezet. 

balra: acél szelvényekkel körbeköpenyezett fa 
pillér az öthajós csarnokban - jelenleg állandó 
víz és fagyhatásnak kitéve

jobbra fent: “fachwerk” szerkezetű bővítmény az 
1910-20-as évekből, a képen az újra beépítet-

tnek feltételezett ablak is látható.

3.Nem ismert pontosan a bővítés mikéntje. 
Adott egy falazott határoló szerkezetű 

csarnok, középen reprezentatív acél osz-
lopokkal, adott daruzási síkkal, a végeken 
favázas fallal lezárva. Logikusnak tűnik, hogy 
a darupálya végigmegy a végfalig s ott alá van 
támasztva. Termelésorientáltan gondolkodva 
biztos, hogy kültéren építeném meg az új 
csarnokrész két traktusát, hogy a beltér 
légtömör maradjon és a termelés zavartalanul 
történjen. Ezt alátámasztja a tény, hogy az új 
csarnokrészben a falazat és a falváz független a 
tényleges tartószerkezettől (!).  Az ellentmondás 
abban van, hogy az új, két főállásban megépített 
darurendszerre terhel rá a régi rész darupályája, 
és nem fordítva. Lehetséges tehát, hogy a 
végfal kibontásakor visszabontották a meglévő 
darupályát, és egy új sínrendszert kapott a régi 
csarnokrész is. 

20
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A darupályán a sínekbe írott gyártási dátum 
1915, ami sajnos nem ad módot az 

építéstörténet pontosítására: az akkor gyártott 
sín odakerülhetett később is, vagy lehetett 
már második sínszerkezet. Az épületfelmérés 
során felmerült annak a lehetősége, hogy a két 
csarnokrészt nem egyszerre bővítették,  hanem 
előbb az öthajós részt növelték dél felé, majd a 
háromhajós részt nyugat felé és nyitották össze 
őket. Ennek két jelét látjuk: Értelemszerű lett 
volna két hasonló meglévő állapotú csarnok 
bővítését azonos szerkezetből készíteni, illetve 
azonos építési idővel elkerülhető lett volna a 
jelenleg legnagyobb szerkezeti probléma, a 
hózugosság. Látható ezen felül az M23-24 falon 
egy acélszerkezettel kiváltott téglafalszakasz, 
ami annak a mezőnek az egykori befalazott 
mivoltára utal. 

Az irodaépület a két csarnok összenyitását 
követően épült, valamikor az 1910 és 1930-
as között eltelt időben. Födémei orrtéglás 
poroszsüveg födémek, áthidalói szinte min-
denhol boltozottak és nem vasaltak, mindkét 
tény korai építést feltételez – már a húszas 
években is inkább vasalt beton födémet hasz-
náltak volna. A leginkább anakronisztikus jegy a 
pallótokos ablak a kifelé nyíló külső szárnyaival, 
mely a századforduló után már elavult szerke-
zetnek számít, a kolónia legkorábbi házain 
látható már csak. Acélgerendás utólagos 
kiváltásokat alkalmaztak a csarnokteret az 
irodákkal összekötő ajtók fölött, illetve az öt-
hajós csarnoktérre került pallótokos ablak fö-
lött is. Egyértelmű tervezői hiba az iroda és a 
háromhajós rész közt kialakult hózug. 

A háromhajós csarnokot délről határoló 
újabb, szegecseltacél-csarnok építési idejére 
vonatkozólag nincsen információnk, de az 
építés célja bizonyára a háromhajós rész 
funkcionális kibővítése lehetett. A háromhajós 
talpszelemen rendszerének kiváltására al-
kalmazott szerkezetek ötletessége szóra érde-
mes. Az északi oldalt figyelve látható, hogy 
a talpszelemen nem közvetlenül a falazott 
falra terhel, hanem alatta egy fa pillérkékkel 
megerősített térdfal található, melynek közeit 
kifalazták, a külső oldalra egy fél tégla vastag 
előtétfalat húztak. A tartószerkezetek pontos 
helyének ismeretében az építés úgy zajlott, 
hogy az előtétfalat kibontva annak síkjába és 
annak magasságában épült a most is látható 

magas övű szegecselt rácsos tartó. Ezután a 
faszerkezetes térdfal téglakitöltéseit sávokban 
kibontották, és a túloldalról acélkarokkal felé-
kelték a talpszelemeneket, az acélkarokat pedig 
a rácsos tartóhoz hegesztették. A hegesztést 
követően a régi határolófal tehermentessé vált, 
így gond nélkül el tudták bontani.

jobbra: szegecselt acélszerekzettel utólag 
kiváltott téglafal-szakasz és főállások. 

Tartószerkezetileg a legérzékenyebb rész, 
épületszerkezetileg pedig a leginkább 

károsodott. 

jobb oldalt: a háromhajós csarnok déli falának 
kibontását lehetővé tevő kiváltó szerkezet.  A 

magas övű rácsos tartóhoz feszítették fel a  
százéves tetőszerkezetet.
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Az épületfelmérés számtalan olyan kérdést vetett fel, amire nincs meggyőző válaszunk. Ezek 
megválaszolása a jövő kutatóinak dolga. Alábbi kérdéses pontok merültek föl: 

RejtElyes csarnok i5 - A csapat

1. Amennyiben az öthajós csarnok legdélebbi 
két rasztere (15-16-17) bővítés útján jött 

létre, és az öntvény pilléreket a csarnokkal 
egyidősnek feltételezzük, hogyan állhatnak a 
15-16 tengelyben öntvény pillérek? Eredeti 
szerint utángyártott elemek?

2. Milyen tetőszerkezettel épült az irodatömb?

3. Északi irányban meddig tartott eredetileg 
az öthajós csarnok? A cölöpalapok helye 

talajradarral megállapítható lenne. Az elbontott 
pillérek feltehetően újra beolvasztásra kerültek, 
ennek a gyár dokumentumai között nyoma kell, 
hogy legyen. 

4. Milyen célt szolgál a háromhajós csar-
nok keleti végében a B raszterben a 

nyomatékbíró kiváltás/megerősítés? 

5. Mi indokolja, hogy az irodatömb egyik 
csarnok padlóvonalához sem alkal-

mazkodik?

6. A millenniumi oszlopok körül sok a talány: 
mindkét típus implantált? Biztosan egyetlen 

öntvény a szerkezetük? A négy, többitől kü-
lönböző oszlop miért oda került, ahová?

Sokan és sokszor vetették már papírra, 
hogy egy építő- és/vagy felmérőtábor mi-
lyen csodálatos közösségépítő találmány. A 
hangulatot ehhez a nagy fizikai távolságok, 
az új és kihívást rejtő környezet és a munka 
után jól megérdemelt ivászat adják. Az alap-
anyag pedig a „szakmai szivacsokból” álló 
sokszínű hallgatóság.

Mitől más egy Ipari Örökség Tábor egy NTDK-
hoz vagy egy Hello Woodhoz képest? Talán 
attól, hogy nagyobb a feladat és ez nagyobb 
összhangot kíván. Itt egy (vagy kettő) gigászi 
ház van táboronként, és ennek a háznak a 
csapat összes tagja minden rezdülését ismeri. 
És mindez persze életveszélyes, épp emiatt 
soha senki nincs egyedül. A nap végére 
mindenki ugyanúgy volt olajszagú és mindenki 
haja egyformán tele volt pókhálóval. Erre talán 
rátesz egy lapáttal, hogy míg egy paraszházon 
vagy egy falucskában van, aki körbe vezessen, 
aki otthon van az épületben, itt a hallgató 
újrafelfedező, pionír. Nem látjuk be teljesen 
az épületet, még a szervezők sem. Az Egyedi 
Gépgyártó irodatömbjének tetőterében állítom, 
hogy száz éve nem volt ember. Hogy milyen 
daru fut a sok éve használatlan pályákon, már 
évtizedek óta nem olvasta senki.

Az iparrehab egy szakterület, mint a kardi-
ológia: története, irodalma, – sőt! – politikai 
tartalma is van. Erről beszélni lehet, beszélni kell, 

hogy a hallgatók számára ne csak mérés-írás-
mérés-írás legyen, hanem valóban értsék azt, 
ami a munka tárgya. A tábor alatt ez az estékhez 
tartozó program volt. Előadások keretében 
sorra vettük azokat a társtudományokat, melyek 
az ebben a szakterületben való mozgást segítik: 
tartószerkezet tervezés, műemlékvédelmi szak-
mérnök, szociológia, történetírás, szoftveres 
feldolgozás, kultúrantropológia. 

Nap végén aztán ment a kártya, a játék, 
a szíverősítő és a „gyógyser” is előkerült. 
A környezetet mindehhez a Factory Aréna 
biztosította, amit nem kell bemutatni senkinek, 
aki miskolci, de meleg szívvel ajánlunk 
mindenkinek, aki nem miskolci. Alvás csupasz 
szivacson és hálózsákban, ébresztő a szakma 
hagyományaihoz híven: a Pink Floyd Time című 
dalára.
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Norbi Balázs Emese Dani Bence Zoli Zsolti Viktor
aki a képről 
hiányzik, de 
eskü’ itt volt: 
Lengyel Zoltán

akire mindenki néz: 
Csontos Györgyi DLA, táborvezető
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eddigi eredmenyeink
A 2018-as táborban 1:50 léptékű felmérési 

manuálékat készítettünk az Egyedi Gépgyártó 
épületéről. Az épületet földről és levegőből 
körbefotóztuk, photoscan-es adatfeldolglozásra 
nem volt szükség. Mindenki jól van. 

A tábori anyagok feldolgozása folyamatosan 
zajlik, a BIM környezet napról napra fejlesztés 
alatt áll. Az modellről magas műszaki 
színvonalú felmérési tervek hívhatók le 1:200 
és 1:100 léptékben.  A felmérés során a 
szerkezeti és geometriai kapcsolatok révén 
olyan ismeretek birtokába jutottunk, melyek 
valóban árnyalni (sőt, cáfolni) tudják az 
épület eddig dokumentált építéstörténetét és 

műemléki értékeit. 3D modellünkből virtuális 
séta készült, mely levetítésre került Miskolcon 
az Észak-Keleti Átjáró KHE és Herman Ottó 
Múzeum által közösen szervezett “Buheráék 
társbérletben” c. kiállításon, ahol a közönség 
pozitívan és párbeszédre nyitottan fogadta. 
2018 szeptember 26-án az YMÉK épületében 
kiállítás nyílt az Ipari Örökség Tanműhely 2018-
as táboráról.

A tábor a Nemzeti Kulturális Alap és a 
Szent István Egyetem Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kar támogatásával jött 
létre, valamint a szervezők saját anyagi 
hozzájárulásával. A tábor során az SZIE 

YMÉK eszközeit használtuk, amiért ezúton 
is köszönetet mondunk Fülöp István épí-
tésznek, egyetemi tanársegédnek. Az 
épületfelmérést a gyárterület tulajdonosi 
köre és Miskolc MJV Önkormányzata is 
jóváhagyta. A kiállítási tablók a TERC Kft. 
támogatásával kerültek kinyomtatásra.  

A Miskolcon elindított munkának konzulense 
és szakmai iránymutatója Bereczki Zoltán 
Phd (Debreceni Egyetem) és Olajos Csaba, 
a tudoménytörténeti eredmények súlyozása 
tekintetében Németh Györgyi (ICOMOS 
TICCIH) van segítségünkre. Állandó konzultáció 
zajlik a GRAPHISOFT munkatársaival, hogy 
szoftveres oldalról is a lehető legfrissebb isme-
reteink legyenek. A tábor négy résztvevője 
készített Tudományos Diákköri Konferencia 

dolgozatot a tábor inputjaiból, bízunk a 
sikerükben.

Az épület megőrzése, mint fő cél, még 
messze előttünk lebeg. A tábor során előállt 
az alap egy állagmegóvást célzó kiviteli terv-
dokumentáció elkészítéséhez, melynek alapján 
a felújítás beárazható volna. Következő lépés 
mind építészi, mind szakági tervezői részről 
a támogatók keresése. Amíg nincs egy olyan 
társadalmi öszefogás, mely magáénak érzi a 
volt LKM és azon belül az Egyedi Gépgyártó 
ügyét, amíg a döntéshozói kör nem érdekelt 
ennek a támogatásában, addig ha nem is 
szembeszélben, de lejtőnek felfelé haladunk.  Az 
Átjáró Egyesület és az Ipari Örökség Tanműhely 
nyitott minden felvetésre és kezdeményezésre. 
Terveink vannak, a lendület töretlen.   





résztvevő szervezetek:

főtámogatók:

támogatók:
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub

Factory Aréna Miskolc
MIXA Stúdió Kft.

C-CGJ Mérnökiroda Kft.
TERC Kft.

Miskolci Mérnök Kft.


