
 
 
Mi történt 1959-ben, „amikor én még kissrác voltam”? 

                                         (... mazsolák az internetről) 
 
 
A "beat" az 1950-es években kialakuló nyugati mozgalom. A hangütést Európában John 
Osborne Nézz vissza haraggal c. drámája adta meg, az ebből 1959-ben készített film a 
Dühöngő ifjúság volt (rendező: Tony Richardson, főszereplő: Richard Burton). 
 
A Beatles együttes 1959-ben alakult Liverpoolban, akkor még Quarryman néven, majd Silver 
Beatlesre módosítottak, 1962-től folytatták Beatlesként.  
 
1959-ben a budapesti József Attila Gimnázium négy diákja (Kóbor János, Kovacsics András, 
Laux József, Varsányi István) zenekart alapított, melynek érdekessége, hogy sorsolással 
döntötték el, ki milyen hangszert tanuljon. Ezzel egy időben a Petőfi Sándor Gimnázium 
tanulói sem tétlenkedtek: Benkő László, Láng Péter és Künsztler Tamás is létrehozta saját 
zenekarát, nem sokkal később pedig a két zenekar egyesüléséből megszületett az Omega. 
 
1959-ben indult a Tinédzserparti a Szabad Európa Rádión, Ekecs Géza szerkesztésében. 
 
A világ első AIDS-es megbetegedése Kongóban történt: 1959-ben titokzatos betegségben 
elhunyt egy férfi. Évekkel később tudósok a férfitól vett vérmintában azonosították a ma már 
HIV-ként ismert fertőzés kórokozóját. 
 
Rózsa Miklós magyar származású filmzene-szerző 1959-ben megalkotta 
minden idők egyik legmonumentálisabb kalandzenéjét, a Ben Hur-t, amely 
méltó módon Oscar-díjat is hozott számára. 
 

Az 1 milliós "álomhatárt" 1959-ben lépte át az öttalálatos lottó, a 2 milliósra 1964-ig kellett 
várni. Az első húzást 1957. március 7-én rendezték. Lottó Ottó realista volt: 3,30-ra taksálta 
magát, pontosan tudta, hogy az ő helye a 2 forintos lecsókolbász és a 3,60-as kenyér között 
van, de azért közelebb a kenyérhez. 1959-ben a foglalkoztatottak havi átlagbére az állami 
szektorban 1540 Ft. 
 
1959-ben Szegeden újraindult a Dóm előtti szabadtéri színház.  

Magyarországon 1959-ben kiadott néhány bélyegsor: 
 

- Nemzetközi Geofizikai Év (7 érték) 
- A szocialista országok postai minisztereinek értekezlete (1 érték) 
- Madarak (8 érték) 
- Bp.-en rendezett XXIV. Vívó Világbajnokság (8 érték) 
- Lepke I. (7 érték) 
- Mese I. (8 érték) 
- Joseph Haydn és Friedrich Schiller (6 érték) 
- Balaton I. (9 érték) 
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A történeti borvidékek legújabb besorolása 1959-ben történt meg, mely alapjaiban ma is 
érvényben van:  

1. Alföldi, 2. Badacsonyi, 3. Balatonfüred-csopaki, 
4. Balaton-melléki, 5. Bársonyos–császári, 6. Egri, 
7. Mátraalji, 8. Mecseki, 9. Móri, 10. Somlói, 11. Soproni, 
12. Szekszárdi, 13. Tokajhegyaljai, 14. Villány–siklósi 
 
1959-es, 6 puttonyos tokaji aszú ára: 112.000  Ft br. (2007, 

http://www.italnet.hu/) 
 
1959-ben szocializálták az egészségügyet, és ez azt jelentette, hogy attól kezdve mindenkinek 
ingyen járt az egészségügyi ellátás. 
 

A tízezredik Ikarus busz 1959-ben készült el. 1959-ben a fapados teherautók (a 
Csepel D-350 ún. Fakarusz-ok) aránya 36,7% volt. 
 
A MÁVAG az első gőzmozdony megépítésétől az utolsó összeszereléséig 

összesen 7578 fekete óriást épített. Az utolsó gőzmozdonyt 1959 márciusában állították 
forgalomba.  
 
1959. március 19-én megkezdődik és 1961. február 19-re befejeződik a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 1959-ben még a mezőgazdasági aktív keresők 77,8 százaléka 
dolgozott a magánszektorban, 1963-ban már csak 4,2 százaléka. A szövetkezetek esetében a 
változás ezzel ellentétes irányú volt. A téeszek 1959-ben a mezőgazdasági aktív keresőknek 
még csak 8,5 százalékát foglalkoztatták, 1963-ban viszont már 76,2 százalékát. 
 

       
 
1959-ben indul a Szabó család, a rádió első szappanoperája. 
 
Élő Árpád (matematikus, fizikus és sakkozó, sőt üzletember is) 1959-ben dolgozta ki 
metódusát: az Élő-féle skála értékei azt mutatják, hogy egy adott pontszámú játékos egy 
másik játékossal szemben várhatóan milyen eredményt ér el.  
 
1959-ben az Algol, majd a Cobol programozási nyelveket dolgozták ki. 
 
1959-ben készült el az MTA Kibernetikai Kutatócsoportja az M3 jelű, szovjet dokumentáció 
alapján épített számítógép alapváltozatával, amelyről az akadémikusok illetékes testülete azt 
nyilatkozta, hogy „Ez a gép most hosszú időre elegendő lesz valamennyi felmerülő 
matematikai-gazdasági probléma megoldására, ezért a számítástechnika további fejlesztésére 
nincsen szükség”. 
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1959-ben indult Csillebércen (MTA KFKI) a kutatási célú nukleáris reaktor. 
 
Nobel-díjak, 1959:  

Fizikai Emilio Gino Segre, Owen Chamberlain 
„az antiproton felfedezésért” 

Kémiai 
Jaroslav Heyrovsky 
„a polarográfia felfedezésért” 

Orvosi-fiziológiai 
Severo Ochoa, Arthur Kornberg 
„hogyan kettőződik meg a DNS-molekula” 

Irodalmi 

Salvatore Quasimodo 
az ún. hermetizmus költői 
irányzatának egyik elindítója  

 
Jack S. Kilby a Texas Instruments cégnél 1959-ben szabadalmaztatja az integrált áramkört.  
 

  1959 óta a National Geographic minden száma színes borítóval jelenik meg. 
   
  Alaszka 1959-ben az Egyesült Államok 49. állama, Hawaii pedig az 50. 
  állama   lett. 
 

1959-ben győzött Fidel Castro Kubában. 
 
A kínaiak 1959-ben szállták meg Tibetet, a Dalai Láma menekülésre kényszerült. 
 
Az Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA) - Baszk Haza és Szabadság szervezet 1959-ben alakult 
meg, amikor néhány baszk fiatal kilépett az illegalitásban működő és a fegyveres harcot 
következetesen elutasító Baszk Nemzeti Pártból. 
 
1959-ben halt meg Raymond Chandler amerikai krimiíró. 
 
1959-ben a farmotoros kocsik átveszik az uralmat a Forma-1-ben. Jack Brabham, a Cooper 
gyári pilótája világbajnok. 
 
A magyar származású Barényi Béla munkássága nyomán 1959-ben alkalmazták először a 
gyűrődőzónás, biztonsági utascellás karosszériaszerkezetet az amerikaiasan fecskefarkas 
stílusúra vett új Mercedeseknél. 
 
A Volvo 1959-ben vezette be alapfelszerelésként a szabadalmaztatott hárompontos biztonsági 
övet. Az öv életmentő tulajdonságai ellenére mind az autóipar, mind a vásárlóközönség 
szkeptikus volt. 
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A Csajka, a szocializmus idején felkapott luxusautó sorozatgyártását 1959-ben kezdték meg a 
Gorkij autógyárban. 
 
Jean Seberg amerikai filmszínésznő 1959-ben Jean-Paul Belmondo oldalán Godard 
Kifulladásig c. filmjével lett világhírű. 

 
1959-ben Paul August bevezette a Blick-et, az első svájci bulvárlapot. 
 

1959-ben három hét alatt készült el Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovics egy napja c. műve. 
 
A LEGO Group szerény körülmények között született Ole Kirk Christiansen – egy billundi 
dán asztalos – műhelyében. 1959-ben alakult meg a cégen belül a Futura osztály, melynek 
feladata az új készletek kifejlesztése volt. 

Asztaliteniszben a közvetett adogatást – amikor az adogató félnek a saját térfelére kell leütni a 
labdát – Magyarországon találták ki. A sportág 1952-ben „robbantott” a szivacsütő 
megjelenésével; ekkor kezdődött a japánok „korszaka”. A következő meghatározó lépés 1959-
ben történt: megjelent a szendvicsütő, és elkezdődött a modern időszak. 

Galápagos szigetvilága 1932-től tartozik Ecuadorhoz, és 1959-ben nyilvánították nemzeti 
parkká. A szervezett turizmus az 1960-as évek végén kezdődött. 
 
1959-ben a szovjet Luna-3 lefényképezte a Hold túlsó, a Földről soha nem látható oldalát. A 
Földre továbbított fényképfelvételek alapján megindult ennek az oldalnak is a föltérképezése, 
a kráterek, síkságok elnevezése. 
 
1959-ben adták el az első, boltban árult gördeszkát. 
 
A Barbie baba 1959-ben debütált az Amerikai Játékvásáron, és óriási sikert aratott. Mára a 
világon minden 3 másodpercben eladnak egyet. 

 
Maci Laci először egy képregényben debütált 1959-ben. 
 
1959-ben Nyikita Szergejevics Hruscsovot nem engedik be 
Disneylandbe, biztonsági okokra hivatkozva. 
 
Az első xeroxgép 1959-ben jelent meg az irodákban. 1959-ben a 
Thosiba kifejleszti a helikális forgófejes videót. 

 
1959-ben Nádasdy Kálmán vette át az Operaház irányítását. A hatvanas évek elején került sor 
több jelentős magyar opera ősbemutatójára is. Közülük is kiemelkedik Szokolay Sándor 
Vérnász és Petrovics Emil C'est la guerre c. műve. 
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Az 50-es – 60-as évek: 
 
Utas-üdítő,  
 
  Bambi, 
 
 

Ikarus 60, 
Moszkvics 
402, 
 
  Chevrolet. 
 
 

 
 
Tünde tranzisztoros zsebrádió. Gyártotta az Elektromechanikai Vállalat, 

tervezte Burodics Imre. 
 
Az első Trabant, a P50 hivatalosan nem volt Trabant, bár a gépháztetőn már olvasható 
formában jelent meg ez a felirat. 1957-ben, tehát még javában a P70 gyártása idején született 
meg az 500 köbcentis, szerény 18 lóerős kisautó első 
generációja, és 1959-ben jött el a pillanat, amikor az 
ideológiai célzatú típusnév beírta magát az autózás 
történelemkönyvébe. A Trabant szó jelentése csatlós, kísérő, 
és a gondoskodó szocialista államapparátus pontosan ennek 
szánta a dallamos csörömpöléssel tömény kékes füstfelhőt 
eregető négykerekűt: a hangyaszorgalommal dolgozó 
családok hű társának. A keresztelő egyben esztétikai 
vívmányokat is eredményezett, a hátra került típusfelirat mellett többek között megjelent az 
ívelt oldalsó díszléc, kétszínű festést kapott a P70-essel bevezetett Duroplast karosszéria, 
elegáns dísztárcsa került a kerekekre, lecserélődött a kormány, és apró, de fontos részlet, hogy 
az AWZ betűket felváltotta a körbe zárt S betűs embléma, amely a VEB Sachsenring 
Automobil Werke Zwickau elnevezésből Sachsenringre utalt. 
 
Az Úttörővasúthoz 1959-ben a kocsikat a MÁV Debreceni Járműjavító Üzemében gyártották. 

A kocsik az akkor korszerű nagyvasúti személykocsik mintájára 
épültek. A kocsik négytengelyesek voltak, középperonnal nem 
rendelkeztek, peronokat csak a kocsik két végén létesítettek. A kocsik 
között összenyitható átjárók voltak. 
A lehetőségekhez mérten sok ülőhelyet alakítottak ki. A járművek 
utasterében poggyásztartót és WC-t létesítettek. A középen elhelyezett 

fa- és széntüzelésű kályhával fűtötték a kocsit. 
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1959-ben magyar férfi párbajtőrvívók a fegyvernem első magyar világbajnoki aranyérmét 
nyerték meg. 

1959-ben Leonard Schiff, a Stanford Egyetem tudósa Einstein általános relativitáselméletét 
használta fel annak kiszámításához, miszerint egy a Föld sarkpontja felett áthaladó pályán, 
640 kilométeres magasságban keringő giroszkóp kibillen eredeti forgási síkjából. (Ez a 
kimozdulás rendkívül kicsi, évente 42 ezred ívmásodperc.) 

Magyarországon 1954-ben, 1957-ben és 1959-ben okozott súlyos járványokat a gyermek-
bénulás vírusa. 
 
1959-ben Andrzej Wajda kapta a velencei filmfesztivál FIPRESCI-díját a Hamu és gyémánt c. 
filmért. 
 
A kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Egyetemet 1959-ben szüntették meg. 
 
1959-ben mennyibe is került egy motorkerékpár 100 kilométernyi futása? 
A számítás az új gépek 20 százalékos éves amortizációját is tartalmazza, valamint a 
gumikopást, átlagos szerviz-költséget, üzemanyag-felhasználást, adót és biztosítást. 
Évi 10 ezer kilométeres futásteljesítményt feltételezve a 

Danuvia: 43, Pannónia: 65, Jawa250: 75, Jawa350: 86, IZS: 72, Simson: 83, 
Berva: 24, Panni: 25, Simson-moped: 22, Pionyer: 23, K55: 33, K175: 61  

Ft-ba került 100 kilométerenként. 

1959-ben alapították a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróságot (European Court 
of Human Rights). 

Puskás Öcsi Österreicher Emil segítségével került a Real Madridba, ahol olyan társak között 
játszhatott, mint Alfredo di Stéfano, Kopa, Rial, Santamaría, Gento, Domínguez. 
Hamarosan elnyerte a szurkolók bizalmát, a kétkedő hangok elhallgattak 
Panchot illetően. Első szezonjában még nyelvi nehézségek hátráltatták, a 
beilleszkedés időszaka volt ez; ettől függetlenül szórt az idény során négy 
mester-hármast (első hazai meccsén, a Chamartínban rögtön egy triplával nyitott 
a Sporting Gijón ellen). 1959 januárjában pedig a Las Palmas elleni 10-1 

alkalmával rúgott hármat. 

A sakktörténelem egyik legérdekesebb versenye volt az 1959-es világbajnok-jelölti torna. A 8 
résztvevő négyfordulós (!) viadalon mérkőzött meg, Bled, Zágráb és Belgrád helyszínnel. A 
28 játszmából gyűjtött 20 ponttal győztes Tal lett Botvinnik kihívója és hódította el a címet. 

Az első majom 1959-ben jutott ki a világűrbe. Samet 84 kilométer magasra lőtték ki.  
A sikert egy újabb sikerrel koronázták: Miss Samet, Sam párját szintén kilőtték egy hónappal 
később az űrbe. (Lajka kutya Földön kívüli utazására 1957-ben került sor.) 
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1959-ben elkészült az észak-amerikai Nagy-tavakat és az Atlanti-óceánt összekötő Szent 
Lőrinc-hajóút. 
 
1959-ben az Invicta svájci óragyárat felkeresték az oroszok, hogy fejlesszenek a 
szovjet haditengerészet számára egy búvárórát. Mindössze 100 darab készült a 
különleges modellből. 
 
Végy egy gyereket és egy kutyát, és a siker nem marad el. Tudta ezt Békeffy István, a magyar 
színházi élet legendás alakja is, amikor 1959-ben megírta A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak 
című kisregényét. (A későbbi musical főszereplője: Latinovics Zoltán.) 
 
Tizenkét állam szerződést ír alá 1959. dec. 1-én Washingtonban az Antartktisz 
semlegességéről, s a földrészt harminc évre atommentes övezetté nyilvánítják. 

 
Gina Lollobrigida olasz filmszínésznő, közismert becenevén: Lollo, az 
50-es – 60-as évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga volt, világviszonylatban is.  
Nemzetközi karrierjének sikeres darabjai az 50-es évek második feléből: 
A világ legszebb asszonya, Trapéz, A párizsi Notre Dame, Salamon és Sába 
királynője (1959). 
 

A Kínai Népköztársaság (KNK) 1959-ben megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte. A 
nagy ugrás, a népi kohók és a népi kommunák lázában égő Kína kereste a kapcsolatokat a 
szocialista országokkal. 1959. januárban aláírták a kínai-magyar kulturális egyezmény éves 
munkatervét, márciusban a kereskedelmi egyezményt. 
 
1959-ben rendezték az első Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát. 
 

 
 
Tony Curtis ősei Mátészalkáról vándoroltak ki Amerikába. Amikor 1959-ben Marilyn Monroe 
és Jack Lemmon partnereként eljátszotta a Van aki forrón szereti csélcsap szaxofonistáját, már 
világsztárnak kijáró tisztelettel beszéltek róla. 
 
1959-ben dízelmotoros, hajócsavaros személyhajók építése kezdődik el 
az óbudai gyárban.  1959-ben épült a Balatonon használt Akali vízibusz 
típusú hajó. Első részében egy zárt, korszerű, kényelmes utasterem 
található, a hajó hátsó utastere teljesen nyitott.  
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Magyar férfi bajnok 1959-ben a 10 000 m-es síkfutásban Iharos Sándor (29:31.8), kis mezei 
futás csapatban a Bp. Honvéd SE (Iharos Sándor, Rózsavölgyi István, Sovák János, Kovács 
István, Mácsár József). 
 
Hazánkat 1959-ben felvették az IAF-be (International Astronautical Federation), 1962-ben 
pedig a COSPAR-ba (Committee On SPAce Research). 1966-től a Budapesti Műszaki 
Egyetem Űrkutató Csoportja (s ennek tagjaként Pápay Zsolt) rádiós műhold-megfigyeléssel, 
űreszközök elektronikájának és mechanikai szerkezeteinek tervezésével foglalkozott, és részt 
vett az Interkozmosz-holdak Egységes Telemetriai Rendszerének elkészítésében is. 
 
Jurij Gagarin életében a nagy lehetőség 1959-ben érkezett el, amikor Szergej Koroljov, a 
szovjet rakétaprogram vezetőjének javaslatára elkezdték az űrrepülésre alkalmas jelölteket 
kiválogatni a légierő fiatal és tehetséges tisztjei közül. Gagarin azonnal jelentkezett. A 
TASZSZ 1961. április 12-én tette közzé a hivatalos közleményt, amely szerint Gagarin 
űrhajójával egy óra negyvennyolc perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen 
földet ért.  
 
Tenesse Williams Az ifjúság édes madara c. drámája 1959-ben született, nem sokkal a koreai 
háború befejezése után. 
 
1959-ben Golde és Kogan egy tanulmány készítéséhez felkért egyetemistákat, hogy fejezzék 
be a következő mondatot:  

„A legtöbb idős ember számára a szexualitás ..." 
Majdnem mindannyian így folytatták: „már a múlté", „elhanyagolható", „nem fontos", ami 
híven tükrözi a társadalom elképzelését, vagyis hogy egy bizonyos életkor után az emberek 
közömbösek vagy közömbösnek kell lenniük a szexualitás iránt. Ha nem, akkor vén kéjenc 
férfiak (vagy vén élvhajhász boszorkányok)… 
Jegyezzék meg az angol mondást: Use it or lose it! (Berozsdásodik, ha nem használod!) 
Lakmározzunk be csípős, hagymás marhapörköltből, kísérjük le egy kis tökmaggal meg 
ginzengteával, majd vörös lepedőn feküdjünk ki madárfüttyöt hallgatni. Ezek az ősi 
módszerek külön-külön is feltámasztják a férfiasságot. 
Bár senki nem várja el az ősztől, hogy rügyeket fakasszon. 
 

Ezért: ne töltsd poharadat színültig e szesszel,  
mindig csak egy-ujjnyit tölts - fölé hajolva  
gyönyörködj illatában, aztán  
forgasd sokáig a szádban, s lassú korttyal  
nyeld le, hadd járja át tüze, zamatja  
a tested, a lelked. Hogy okosodj és ne alélj el;  
hogy százhúsz évig ihasd, s halálig  
megőrizd férfi-erődet. 

(Garai Gábor: Örmény konyak, 
                                       József Attila-díjas, 1959) 
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Eközben Miskolcon... 

 
A soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 1934-ben az újonnan megszervezett 
országos jellegű József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bánya-, kohó- és 
erdőmérnök kara lesz. A bánya- és kohómérnöki osztály ebben a szervezeti keretben működik 
1949-ig, amikor az új alapítású Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karává és 
kohómérnöki karává alakul át. 1952-ben a kohász tanszékek átköltöznek Miskolcra. A 
bányamérnökképzés 1959-ig olyképpen oszlott meg Miskolc és Sopron között, hogy az első 
két évfolyamot Miskolcon, a felsőbb évfolyamokat Sopronban oktatták. Ez a megosztottság 
1959-ben, a bányász szaktanszékek Miskolcra településével szűnt meg. 
 
Bár a miskolc-tapolcai Barlangfürdő alapjául szolgáló Tavas-barlangot már az ősember is 
ismerte, első írásos említését 1936-ban olvashatjuk. Barlangfürdővé való átalakítására hosszú 
előkészítő munka után csak 1959-ben került sor. 
 
A Thomson gyártmányú színes sugárzásra alkalmas TV-adót 1959-ben helyezték üzembe 
Miskolcon – akkor, amikor még hosszú ideig csak fekete-fehér adás volt Magyarországon. 
(1958. január 8-án kezdte meg a próbaüzemet a budapesti Szabadság-hegyi nagyadó.) 
 
A diósgyőr-vasgyári kohászatnak 1910-ben 5800, 1940-ben több mint 7000, 1959-ben több 
mint 16.000 dolgozója volt. (Diósgyőr lakosainak száma 1938-ban 21 776 fő, 1945-ben 
csatolják Miskolchoz.) 1948-ban a kohászatot leválasztják a DIGÉP gépgyártól és a 
Nehézszerszám gépgyár fedőnevű ágyúgyártól. 1960-ban Diósgyőr adja Magyarország 
nyersvastermelésének 34%-át, acéltermelésének 38,5%-át, lemezáru-termelésének 35%-át 
Lenin Kohászati Művek néven. A foglalkoztatottak csúcslétszáma 18 600 fő volt (1980-83).  
A DAM Steel Rt létszáma 
(2003-ban) 1152 fő. Dolgozót 
nem írhattunk, hiszen a termelés 
már 2002 karácsonya előtt 
megszűnt. 

Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy elhagyom
A várost, ahol élek.

Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott,
Igen, holnap, holnap indulok. 

(Edda : Elhagyom a várost / Edda Blues) 
 
A Miskolci Nemzeti Színház felújított épületét 1959. december 10-én adták át a közönségnek.  
 
Latinovits Zoltán 1956-ban diplomás 
építészmérnökként szerződött a debreceni Csokonai 
Színházhoz. Egy évvel később már Miskolcon 
dolgozott, és hamarosan a társulat vezető színésze lett. 
1960-ban kiugró sikere volt Pavel Kohout Ilyen nagy 
szerelem című drámájának férfi főszerepe. Filmezni 
1959-ben kezdett.  
 
Közel 1000 m magasságban, kedvező körülmények 
között erősödhetnek 3 éves korukig a szilvásváradi lipicai ménes csikói Csipkéskúton. 
Mezőhegyesről 1873-ban költözik a lipicai fajtájú ménes Fogarasra, majd 1912 után 
Bábolnára kerül. Az 1950-es évektől – először csikóévjáratokkal – indult meg a lipicai fajtájú 
lovak Bükk hegységbe telepítése. A csikókat 1959-ben követte az egész ménes. Évszázados 
kitérő után a fajta kialakulásához hasonló talaj- és éghajlati körülmények közé tért vissza. 
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Miért Miskolc?  
Mert ... 

• ... Miskolc Európa legrégebben – több mint 70 000 éve – lakott települése  
• ... páratlanul gyönyörű természeti környezetben fekszik a Bükk aljában, a Szinva-

patak völgyében  
• ... a legelső magyar kőszínház, az 1823-ban épült Miskolci Nemzeti Színház egyben 

Közép-Európa egyik legkorszerűbb színházi 
komplexuma  

1960    Czakó,  Gyurkó,   Kerekes 

• ... az egyetlen hely, ahol a vigalmi negyed, a híres 
borházak és pincék a város közepén levő hegyen 
(az Avason) találhatók  

• ... a Miskolci Galéria által rendezett Grafikai 
Biennálé évtizedek óta a legjelentősebb hazai 
seregszemle  

• ... a Miskolci Képtárban látható a magyar festészet leggazdagabb vidéki gyűjteménye  
• ... a Magyar Ortodox Egyházi Múzeum a keleti kereszténység páratlan kincseit mutatja 

be  
• ... itt található Közép-Európa legnagyobb és legszebb ikonosztáza (18 m magas)  
• ... a térség legsikeresebb operafesztiválja a „Bartók+…”, amelyen nyaranta 

világsztárok mutatják be a zeneszerző teljes életművét, s amely egyben Kelet-Európa 
operamustrája is  

• ... a Herman Ottó Múzeumban látható a hazai ásványok legteljesebb (17 000 darabos) 
gyűjteménye  

• ... a Miskolci Egyetem campusa hazánkban a legnagyobb  
• ... a világon egyedülállóan a miskolctapolcai Barlangfürdő működik természetes 

barlangrendszerben  
• ... a diósgyőri hazánkban az egyetlen királynéi vár  
• ... itt található Közép-Európa legtöbb szereplős történelmi panoptikuma  
• ... itt van a leghosszabb kisvasúti viadukt (64 m hosszú, 25 m magas)  
• ... a Vadasparkban áll a világon a legelső Gerald Durrell szobor  
• ... a Hámori-tó partján álló Hotel Palota az ország legszebb fekvésű szállodája  

• ... a Szinva-patak vízesése a legmagasabb (20 m) az országban  
• ... az újmassai őskohó az ország legrégibb működőképes ipari 

műemléke  
• ... egyedül a garadnai pisztrángtelepen szaporítják az őshonos 

sebes pisztrángot, és itt a legfrissebb a pisztránghús  
• ... a Bükkben van hazánk egyetlen mesterséges jégmászófala  

• ... a bánkúti síparadicsom az ország legnagyobb és leghosszabb ideig havas síterepe  
• ... Miskolc a rock városa: 1973-ban itt rendezték az első magyarországi rockfesztivált  
• ... csak itt állítottak szobrot az életmentőknek; a szobor a világhírű miskolci 

mentőkutyát, Mancsot formázza meg  
• ... itt remeg a legjobban a kocsonya, s a világon egyedül itt rendeznek kocsonya-

fesztivált és kocsonyabált  
• ... itt a legszebbek a lányok  
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