Miskolc belvárosában a múlt hangulatát a barokk-klasszicista stílusban épült kúriák, lakóházak képviselik.

Miskolc

Miskolc mai belvárosa tulajdonképpen azt a kisebb területű történelmi Miskolcot jelenti, amelyhez
később az addig különálló városrészeket és településeket hozzácsatolták, létrehozva ezzel Magyarország legnagyobb vidéki városát. A Belváros egész területe műemlékvédelem alatt áll. Miskolc belvárosában a múlt hangulatát a barokk–klasszicista stílusban épült kúriák, lakóházak képviselik.
Ma a Belváros nemcsak történelmi épületeivel emeli Miskolc fényét, de kulturális életének meghatározó intézményei is itt találhatóak. Színházak, múzeumok, galériák, kulturális központok sora nyújt
tartalmas kikapcsolódást a Miskolcra látogatók számára.

Miskolc belvárosa
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Belvárosi református templom (Kakastemplom)
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Miskolc, Kossuth u. 17.
A klasszicista stílusú templomot 1786 és
1808 között emelték. Az egyházkerület
legmagasabb, 68 méteres tornyában található a 28 mázsás Eszter-harang, mely egy
gazdag kereskedőcsalád gyermeke, Bató
Eszter emlékére készült. A rendelkezések
szerint a harangot minden évben május 24én, Eszter napján kell meghúzni. A legenda
szerint a harangba beleöntötték a család
összes arany és ezüst ékszerét.
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Hősök tere

A Széchenyi úttól és a „Villanyrendőr”-től
északra elterülő Hősök terén az 1956-os
forradalom áldozatainak tiszteletére emelt
emlékmű áll (azelőtt a felszabadító
szovjetek emlékműve állt ugyanitt). A teret
19. századi hangulatú épületek szegélyezik, északról a barokk Minorita templom
és a Földes Ferenc Gimnázium, keletről a
Postapalota, délről a zsinagóga, nyugatról
a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és a
Magyar Államkincstár épülete.

Görög katolikus templom

Miskolc, Szeles u. 43.
A Búza tér nyüzsgő forgatagában megbúvó, impozáns templom Galter János építész tervei szerint készült, kivitelezője
Hricz József volt. A templom 1910 és
1915 között épült. Jellegében, hangulatában a bizánci és a nyugati stílusvilágot ötvözi.
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Deszka Templom

Miskolc, Petőfi tér, Palóczi u. 21.
A jelenlegi épület elődjét 1938-ban szentelték fel. Az épületegyüttesre hatással volt
a tervező erdélyi származása és Kós Károllyal való barátsága, hiszen galériás tornya, zsindelyes festői tömege, boronafalat
idéző külseje és a temető aljában felállított
székely kapu erdélyi emlékeket ébreszt. A
templom 1997-ben tűzvész áldozata lett, a
Szeghalmy Bálint terveit tiszteletben tartó
megújított templomot városi közadakozás
révén 1999-ben szentelték fel újra.

6

Görögkeleti ortodox templom
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Miskolc, Városház tér 8.
A mai városháza elődjét 1762-ben kezdték
építeni, egy év alatt készült el. Eredeti formájában 80 évig állt fenn.
Az épület a várost ért földrengés és tűzvész
során annyira megrongálódott, hogy 1870ben egy új városháza építésébe kezdtek.
Az újjáépítést követően 1871. január 16-án
került sor a ma álló épületkomplexum első
egységének átadására.

Miskolc, Deák tér 7.
A templomot ortodox kereskedők emelték
1785 és 1806 között. Itt látható a Magyar
Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény kiállítása. A templombelső legnagyszerűbb
alkotása az ötszintes, 18 méter magas, 83
képből álló ikonosztázion. A hatalmas képfal Jankovits Miklós munkája, mely Jézus
életét jeleníti meg.
Nyitva tartás: április 1.–szeptember 30.
között vasárnap és hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.
Múzeumi belépő: felnőtt: 300 Ft
Templomi belépő: egységesen 150 Ft
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Megyeháza

Miskolc, Városház tér 1.
A megyeháza eredetileg 1727-ből való
barokk stílusú épülete mai, klasszicista
formáját 1811–1836 között nyerte el. A
díszterem allegorikus falfestményei a Benczúr-iskolához tartozó Bokányi Dezső alkotásai. Az 1836-ban befejeződött építkezés után az 1843-as tűzvészben súlyosan
megsérült az épület, az együttest pedig a
20. században többször bővítették.

Városháza
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Zenepalota

Miskolc, Hunyadi u. 13.
A Bartók téren álló neobarokk épületben a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zenetudományi Intézete is működik. A területen korábban a Szinva vizével működtetett Bükk-malom dolgozott, amit a 19.
század első harmadában lebontottak, a malomárkot pedig feltöltötték és beépítették.
Az 1878-as nagy árvíz azonban itt is romba döntött mindent. A jelenlegi épület
1927-ben készült el.
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Erzsébet tér
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Az Erzsébet tér Miskolc belvárosában, a
Széchenyi utca („Főutca”) és az Avasalja
között húzódik, egy utcánál alig szélesebb
területen. A tér jelentősebb épületei közé
tartoznak az Erzsébet fürdő és a műemlék
Aranyszarvas Gyógyszertár. A Diószeghyház és a főutca közt álló pékség helyére
épült fel 1894–1895 között az az épület,
amely ma a Miskolci Akadémiai Bizottság
székhelye. Közvetlenül a szomszédságában
található az avasi református templom és a
Herman Ottó Múzeum egyik kiállítóépülete. Az Erzsébet téren áll Kossuth Lajos legrégebbi egész alakos köztéri szobra.
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Miskolci Nemzeti Színház

Miskolc, Déryné u. 1.
A régi színházépület az 1843-as miskolci
tűzvészben elpusztult. Az új, mai színház
alapkövét 1847-ben tették le. Az épületet
azóta többször felújították, átalakították, de
mindvégig megőrizte külső klasszicista és
belső neobarokk jegyeit. A Miskolci Színházhoz kötődik Déryné Laborfalvy Róza,
Bilicsi Tivadar, Darvas Iván életpályája.
A Miskolci Nemzetközi Operafesztivált
azzal a céllal alapították az ezredfordulón,
hogy Miskolcot és a térséget bekapcsolja a
nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. Az
idén a „Bartók + Verdi 2011” Miskolci
Nemzetközi Operafesztivál kerül megrendezésre.

Miskolci Galéria – Rákóczi-ház
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Miskolc, Rákóczi u. 2.
Miskolc első felháza (emeletes épülete) az
úgynevezett Rákóczi-ház, a hajdani barokk
kúria, ahová 1996-ban költözött át a Miskolci Galéria. A több mint 300 m2 kiállítóhelyen a periodikusan jelentkező kiállítások (Országos Grafikai Biennále, Téli Tárlat), a tematikus kiállítás-sorozatok mellett
kortárs hazai és külföldi alkotók, alkotócsoportok állítanak ki.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10–18 óráig.
Felnőtt belépőjegy:
310 Ft
Diák belépőjegy:
160 Ft
Nyugdíjas belépőjegy:
160 Ft

Színháztörténeti és Színészmúzeum

Miskolc, Déryné u. 3.
A mai Magyarország legnagyobb múltra
visszatekintő teátruma a Miskolci Nemzeti
Színház, melynek történetét, művészeinek
pályáját a Színháztörténeti és Színészmúzeum dokumentálja és mutatja be a közönségek. Az elhunyt teátristák emlékhelye is
itt található, ahol 1823-tól két évtizeden
keresztül az első magyar nyelvű kőszínház
állt.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 9–16:30
óráig.
Felnőtt belépőjegy:
600 Ft
Diák belépőjegy:
300 Ft
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Szinva terasz

A Szinva terasz Miskolc belvárosának
egyik tere, melyet 2005-ben alakítottak ki
és a városon keresztülfolyó Szinva patak
partján található. A tér teraszokból és lépcsőkből áll, melyek a megemelt vízszintű
Szinvához és a meder falában kialakított,
esténként megvilágított mesterséges vízeséshez vezetnek le.
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Művészetek háza

Miskolc, Rákóczi u. 5.
Művészetek Háza – ahol a művészetek találkoznak: a zene-, a színház-, a film- és a
képzőművészet. Bodonyi Csaba Ybl- és
Széchenyi-díjas építőművész tervei alapján
egy 600 fős hangverseny- illetve színházterem, egy 140 fős és egy 70 fős art mozi,
egy képzőművészeti galéria és egy kávézó
integrálódott európai színvonalú multikulturális komplexummá.
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Hermann Ottó Múzeum kiállítási épülete

Miskolc, Papszer u. 1.
Az Avas lábánál, a mára már lefedett
Szinva-patak partján helyezkedik el a
Herman Ottó Múzeum kiállítóhelye. A 15.
századi eredetű (iskola)épület több mint
száz éve múzeum: falai között kezdte meg
működését 1899-ben a Borsod-Miskolci
Múzeum, mely gyűjteményei gyarapodásával és kiállításai bővülésével a teljes
épületet birtokba vette. E múzeum jogutódja, a Herman Ottó Múzeum, ma több
kiállítótérrel rendelkezik.
Kiállítások:
 A 450 éves miskolci református
iskola tiszteletére rendezett kiállítás. A 19. századi iskolatörténeti
enteriőr mellett a látogatók megtekinthetik a Lévay József Református Gimnázium névadójának kitüntetéseit, okleveleit is.
 Állandó kiállítás: Szász Endre
gyűjtemény – A művész világa
1969–1990.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10–16 óráig.
Felnőtt belépőjegy:
600 Ft
Diák belépőjegy:
300 Ft
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Avasi református templom és harangtorony

Miskolc, Papszer u. 14.
Az avasi gótikus református templom
Miskolc belvárosának legrégebbi épülete.
A templomot a 13. században kezdték el
építeni román stílusban. Ekkor még kicsi,
egyhajós templom volt. Később háromhajós, gótikus stílusú, torony nélküli csarnoktemplommá építették át. 1544-ben a törökök felgyújtották a templomot, beomlasztva a tetőt is. Az újjáépítésére több mint
húsz évvel később kerülhetett sor.
A templom orgonáját Angster József építette 1895-ben. A kiváló akusztikájú templomban gyakran adnak orgonahangversenyeket.
A templomot körülvevő temetőben nyugszik többek között Szemere Bertalan, Palóczy László, a Latabár család, valamint
Tompa Mihály édesapja.
A templom, a harangtorony és a temető is
szerepel a műemlékjegyzékben.
A harangtornyot 1557-ben emelték. A
Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap 1941.
június 8-án Az avasi harangjáték titkai
címmel jelentett meg egy írást, amelyben
ezt olvashatjuk: „negyedóránként felcsendülnek a westminsteri, wittingtoni és
sanmichelei dómok híres harangjátékai az
avasi torony tetejéről”. Ez a híradás lett az
alapja a sokak által ismert szép legendának. Mint kiderült, ez nem igaz. A harangjáték dallamrészletei ma is minden negyedórában, a teljes dallam pedig minden
egész órában hallható. A Miskolci Nemzeti
Színházban is ezzel a hanggal jelzik a felvonások kezdetét.
Nyitva tartás: június 1.–augusztus 31. között, hétfőtől vasárnapig: 14–17 óráig; további időpontokban: bejelentkezéssel.
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Avasi kilátó

Miskolc, Horváth tető 1.
Az Avas egy vulkáni eredetű, 234 méter
magas domb Miskolc közepén és egyben a
városrész neve is.
A domb neve régi magyar szó, tiltottat jelent, ami arra utal, hogy egy időben tilos
volt itt legeltetni a jószágot, mert a borospincék beomlással fenyegettek. Az Avas
északi részén nagyszámú, homokkőbe vájt
borospince található, mivel a dombon évszázadokig szőlőt termesztettek.
Az Avasi kilátó helyén már korábban is
álltak fából készült szerkezetek, úgymint a
Rákóczi-kilátó. Amikor II. Rákóczi Ferenc
és bujdosótársai hamvait 1906-ban Kassára
szállították, a miskolciak különleges módon tisztelegtek a fejedelem emléke előtt.
Egy hatalmas, gerendákból összeácsolt kilátót emeltek (a korábban ott állt Szent
György-kápolna helyén), tetejére és oldalára Rákóczi zászlóit, jelvényeit tették ki,
ágyút is vittek fel a tetejére és fáklyát gyújtottak. Ideiglenes volta miatt 1907-ben lebontották. A Miskolc egyik legismertebb
jelképének számító Avasi kilátó tornyát
1963-ban építették Hófer Miklós és Vörös
György tervei alapján. A hetvenkét méter
magas tv-tornyon tíz méter magasságban
egy nyitott terasz szélesedik ki, ahol a Kilátó Presszó működik. Az Avasi kilátóról
hatalmas, szélesebb, mint 180o-os kilátás
nyílik Miskolcra.
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Evangélikus templom
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Miskolc, Hunyadi u. 8.
A német és szlovák származású evangélikusok a 17. század dereka táján települtek
Miskolcra. Korábbi templomuk egy villámcsapás következtében leégett, újat kellett építeni, amely 1817–1820 között készült el és napjainkban is őrzi eredeti formáját. A torony órája 1867-ből való,
Henszlman budai órásmester műve. A
templom falainak jelenlegi festése és díszítése 1941-ben készült, az oltárkép az egyik
legkiválóbb magyar történeti festő, Székely Bertalan alkotása. Ez a mű az Olajfák
hegyén a halál gondolatával viaskodó Jézust ábrázolja.
20

Szent István tér

A Szent István tér a Széchenyi út túloldalán van, itt áll Szent István király egész
alakos szobra, Jószay Zsolt alkotása. A
Szent István tér a városi és nemzeti ünnepségek színtere. A Városház téren áll
Melocco Miklós Széchenyi-szobra. Széchenyi háromszor járt Miskolcon, nagy
támogatója volt a város kulturális életének.
A főutca 1861 óta viseli Széchenyi nevét.
A Szent István téren áll a különleges színpompás kertészeti alkotás, a Virágóra,
mely szépsége mellett mindig pontosan
mutatja az idő múlását.

Mindszenti plébániatemplom

Miskolc, Mindszent tér
A templom 1728 és 1743 között épült egy
kisebb középkori kápolna romjain, barokk
stílusban. Mai formáját 1880-ban nyerte el.
A templomban barokk festmények, szobrok és szószék található. A főoltár képe
1855-ben készült, Kovács Mihály alkotása,
Szent Péter és Pál apostolokat ábrázolja. A
templom többi oltárképét szintén Kovács
Mihály festette 1879-ben. Az orgona
Angster József műve. A templom előtt áll
a barokk stílusú Csupros Mária-szobor. A
szobor felállításának célja köszönet kifejezése volt Szűz Máriának, aki a hívők hite
szerint megóvta a várost a pestistől.
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Zsinagóga

Miskolc, Kazinczy u. 7.
A miskolci zsinagóga Miskolc egyetlen
zsinagógája, egyben a megye egyetlen ma
is működő zsinagógája. 1856 és 1863 között épült Ludwig Förster tervei alapján,
neoromán stílusban. A Kazinczy úti homlokzatot rózsaablak és keskeny íves ablakok díszítik, az udvar felé néző főhomlokzaton Mózes kettős kőtáblája látható. A háromhajós épület belső vaspillérjeinek díszítései gótikus és bizánci elemeket, a falak festése keleti motívumokat idéznek.
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–16 óráig, péntek: 9–13 óráig.

Minorita plébániatemplom
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Miskolc, Hősök tere 5/a.
A templom építése 1743-ban fejeződött be.
Itt temették el Kelemen Didákot, a minorita rendház alapítóját. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom homlokzata kéttornyos, impozáns megjelenésű,
bejárata előtt háromágú, hajlított korlátú
lépcsőzet helyezkedik el. A kőkeretű kapu
bal oldalán, fülkében Szent Klára, jobb oldalán pedig Szent Erzsébet apácaruhás
alakja látható. Az emeleti hatalmas ablak
két oldalán szintén egy-egy fülkében helyezkednek el a ferences templomokra jellemző szentek szobrai: Szent Ferenc és
Szent Antal.
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 15–17 óráig.
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Kós Károly-ház

Miskolc, Görgey Artúr u. 32.
A villát Imreh Zsigmond miskolci festőművész építtette 1931-ben Kós Károly terve alapján. A népi építészetben gyökerező
magyaros szecessziós jegyeket mutat. A
Városszépítők Egyesülete otthona.
Az épület kötetlen alaprajzú, tetőzete magas, félköríves. A lábazat és a kerítés nyers
terméskőből készült. Az épületben állandó
várostörténeti (építészettörténeti) kiállítás,
valamint Kós Károly életét és munkásságát
bemutató kiállítás látható.
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 9–15 óráig, péntek: 9–12 óráig.
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Herman Ottó Múzeum

Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
A miskolci Herman Ottó Múzeum a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott megyei múzeumi szervezet központja. A múzeum 1899-ben alakult meg Borsod-Miskolci Múzeum néven.
1953-ban vette fel a sokoldalú tudós, Herman Ottó nevét. Depozitóriumaiban közel
félmillió műtárgy található. A legnagyobb
gyűjtemény a régészeti, amelynek kiemelkedő egységeit az őskőkor első tárgyi emlékei, a neolitikum bükki és bodrogkeresztúri kultúrájának leletei, a népvándorláskor és a honfoglalás korának reprezentatív művészeti alkotásai jelentik. Ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját. A képzőművészeti gyűjtemény jelentőségét – az itt
lévő műalkotások nagy számán túl – elsősorban az bizonyítja, hogy a magyar nemzeti festészet valamennyi kiemelkedő művészének remekét tartalmazza, s ezek segítségével Mányokitól Moholy Nagyig
bemutatható nemzeti festészetünk. A történeti gyűjtemény gazdag ipartörténeti emlékanyagot tartalmaz, s ehhez közel félmilliós lapterjedelmű adattár csatlakozik a 14.
századtól napjainkig terjedő írásos emlékekkel. A néprajzi gyűjtemény nemzetközileg is számon tartott része a matyóság és
a palóc népcsoport népművészeti anyaga.
Itt található az egyik legnagyobb vidéki
numizmatikai-falerisztikai gyűjtemény. A
múzeumot 1985-ben nyilvánította tudományos kutatóhellyé a kulturális kormányzat.
1999-ben az Év Múzeuma lett Magyarországon. 1997-től a Miskolci Egyetem kihelyezett Művelődéstörténeti és Muzeológiai
Tanszékének is otthont nyújt.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10–16 óráig.
Felnőtt belépőjegy:
600 Ft
Diák belépőjegy:
300 Ft

