A lillafüredi
Palotaszálló
Kaposvári László Tamás
pályamunkája a
„Nem térkép e táj” fotópályázatra

A lillafüredi Palotaszálló
Miért a lillafüredi Palotaszállót választottam pályázatom témájául?
A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium tanulója vagyok. Az iskolám neve alapján úgy
tűnhet, mintha csak a számítógépek és a programok világával foglalkoznék, de ez közel sincs így. Kedvenc
tantárgyaim közé tartozik természetesen az informatika, a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, hobbijaim pedig a
közlekedési eszközök, a természetjárás és a fotózás.
A Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett pályázat rögtön felkeltette az érdeklődésemet, ugyanis az
előbbiekben felsorolt összes tantárgyból tanultakra szükségem volt ezen pályamunka elkészítéséhez: ismernem
kellett városom múltját és jelenét, földrajzi viszonyait; tudom kellett a szövegszerkesztő programot használni, hogy
dolgozatomnak szép külsője legyen; szükségem volt helyesírási és nyelvtani ismereteimre a pályamunkám
szövegének megírásához és a forrásjegyzék elkészítéséhez; el kellett jutnom közösségi közlekedési eszközökkel a
kiszemelt épülethez; valamint olyan fényképeket kellett készítenem róla, amik a zsűri érdeklődését is felkelthetik.
Szülővárosom, ahol jelenleg is élek, Miskolc bővelkedik a szebbnél szebb, különlegesebbnél különlegesebb
látványosságokban, így igazán el kellett gondolkodnom, melyik nevezetes épületről készült fényképemmel nevezzek
erre a pályázatra. Európában is egyedülálló a Miskolctapolcán található Barlangfürdő, ahová messze földről
érkeznek a különleges környezetben fürdőzni kívánó vendégek. Tapolcához közel fekszik Görömböly, ahol ma is
több mint 500 működő borospince várja a borbarátokat. Méltán híres szülővárosom főutcája, a Széchenyi utca,
melynek házai és kúriái a XIX. századot idézik. A belvárosban több híres templom is áll, például az avasi református
templom, ami még római katolikus templomnak épült a XIII. század elején. A Széchenyi utca folytatásain
továbbhaladva érhetjük el Diósgyőrt, ahol Nagy Lajos király várának kapui csalogatják az érdeklődőket egy kis
középkori múltidézésre. Innen már nincs messze Lillafüred sem, ahová az 1920-as évek végén felépült meseszép
palota, az egykor vashámorok számára energiát biztosító Hámori-tó és történelmi távlatból nézve nem túl régen
felfedezett cseppkőbarlangok vonzzák a turistákat.
Radnóti Miklós verséből idézve „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent”, de úgy gondolom, bármely
épített helyi nevezetesség méltó lett volna arra, hogy pályázatom témájául válasszam, így a döntés nehéz volt. Végül
a lillafüredi Palotaszállóra esett a választásom. Ennek talán az is oka lehet, hogy mint a természetben sokat járó
„vendég”, többször is megcsodálhattam már ezt az festői környezetben, a turistaútvonalak kiindulópontján lévő
kastélyt.

Hogyan juthatunk el Miskolc belvárosából a Palotaszállóhoz?
Ahogy Csorba Piroska és Fedor Vilmos Miskolci legendák című könyvében is olvashatjuk, ez a város keletnyugati tengelyén végigfutó út egyáltalán nem rövid: „Aki végig akar sétálni Miskolc főutcáján, annak bizony néhány
órát rá kell szánnia. A város keleti és nyugati végét összekötő utca teljes hossza ugyanis tizenkét kilométer. Méltán
mondhatjuk tehát, hogy a miénk Európa leghosszabb főutcája.”
Akik nem szeretnének végigsétálni Európa leghosszabb főutcáján, azoknak sem kell aggódniuk: bármikor
felszállhatunk a helyi közlekedési vállalat (MVK Zrt.) által üzemeltetett valamely 1-es villamosra, amelyről FelsőMajláth végállomáson 5-ös vagy 15-ös jelzésű autóbuszra szállva érhetjük el a Bükk hegység völgyeiben megbúvó
Lillafüredet, ahol a pályamunkámban bemutatott Palotaszálló is áll. Fontos megjegyezni, hogy a Miskolcon
közlekedő összes villamos és a Bükkben közlekedő valamennyi városi autóbusz modern, alacsonypadlós és
környezetbarát (az autóbuszokat sűrített földgáz hajtja).
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A Palotaszálló elhelyezkedése a térképen (forrás: google.com/maps).
Az épület helymeghatározási koordinátái: 48°6′15.3″ N, 20°37′23.56″E (é. sz. 48° 06′ 15″, k. h. 20° 37′ 24″)

Lillafüred, mint településrész története
Hámor község, melynek lakói később a Lillafürednek nevezett helyen nyaralókat építettek, a XVIII. században
jött létre, miután a mai Ómassán Fazola Henrik vasgyárat létesített, s a Szinva patak völgyében vashámorokat
(kovácsműhelyeket) épített. A vasgyártás beindítása érdekében a diósgyőri koronauradalom külföldi, főleg szlovák
mestereket telepített le a gyár közelébe.
Fazola Henrik fia, Frigyes folytatta apja mesterségét, s új nagyolvasztót épített apja kohójónak helyétől távolabb,
a mai Újmassán. A hámorok energiaellátásának biztosítására pedig víztározót alakított ki a Garadna-patak völgyében.
Ezt ma Hámori-tó néven ismerjük, mely Lillafüred egyik ismertetőjegye.
Az 1860-as évek második felében a vasgyár átköltözött a Miskolc és Diósgyőr (ekkor még különálló települések
voltak) közötti területre, így a vasgyártás véget ért a Garadna- és a Szinva-völgyében. Hámor község vidékének
szépségeit – amiről már Petőfi Sándor is írt – a XIX. és a XX. század fordulóján fedezték fel, s a környék tehetősebb
polgárai villákat, nyaralókat építettek a csendes, gyönyörű környezetben.
Hámor egyre ismertebb és kedveltebb célpontja lett a belföldi turizmusnak; egyre több utazó, költő, író és politikus
fordult meg a természeti szépségekben bővelkedő tájon. A 1900-as évek elején Hámor nyugati része már
nyaralóteleppé (villateleppé) alakult. Ekkor ez 38 db parcellát jelentett, s mivel sokan szerették volna ide építeni
nyaralójukat, kötelezettséget kellett vállalniuk arra, hogy egy éven belül felépíttetik üdülőjüket. Az akkori
parcellavásárlók között találjuk Herman Ottót, a híres polihisztort is. Az általa épített üdülőben ma a Herman Ottó
Emlékház működik.
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A kiépült, villákból, üdülőkből álló telep elnevezése a Vay családhoz kötődik. Borsod vármegye 1872 és 1894
közötti főispánjának, Vay Bélának szintén volt üdülője a hámori nyaralótelepen, így többek javaslatára a területet
Lilla becenevű leányáról nevezték el 1892-ben.

A Palotaszálló rövid története
A Palotaszálló helyén már a század elején is állt egy üdülő-villa, a Lilla szálloda. Tulajdonosai, bérlői
folyamatosan változtak, de a szálloda mindig a legelőkelőbb szolgáltatást nyújtotta.
Egy állami beruházással megvalósuló szálloda Lillafüreden való megépítésének gondolata már a XX. század
elején felmerült, de a Bükk helyett inkább a Tátra turisztikai fejlesztésébe fogtak bele, így Tátralomnicon épült fel
egy 120 szobás Palotaszálló. De miután az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés elcsatolta Magyarországtól
a Tátrát is magába foglaló Felvidéket, így Lillafüred idegenforgalmi értéke ismét felértékelődött. Felelevenedett a
régi elképzelés, miszerint építsenek állami finanszírozással egy korszerű luxusszállót, Lillafüreden, a Hámori-tó
mellett.
1925-ben kezdődött a Palotaszálló építése, Lux Kálmán (1880–1961) tervei alapján, Mátyás király korabeli
vadászkastélyt utánzó neoreneszánsz stílusban. A kastélyszálló felépítéséhez komoly tereprendezésre volt szükség,
amit Révay Ferenc erdőmérnök vezetésével végeztek el. A környezet jelentős átalakításával járó építkezésről így
számolt be a korabeli sajtó: „Felépült a Bükk legszebb pontján a Palota-szálló, a magyar építőművészet egyik legremekebb
alkotása. Teraszokkal, bástyákkal, falakkal várrá képeztek ki egy egész hegyoldalt, míg egy másikat teljes egészében elhordtak
a föld színéről, hogy megfelelő helyet teremtsenek a parkok, sétányok számára. Ezeknek virágokkal, növényekkel való ellátására
külön kertészetet, pálmaházat állítottak fel Majláthon. A Szinva patakot újonnan vájt mederbe terelték, hogy festőibb,
meredekebb vízesést nyerjenek. Alagutakat fúrtak, hogy az erdei vasutat száz méterrel odébb vigyék a Palota-szállótól.
Garadnán halastavat ástak a fürdővendégek ellátására. Hullámfürdőt építenek a hámori völgyben, golfpályát létesítettek a
vadregényes, hegyes-völgyes Hollóstetőn. Kiépítették a Bükk sziklás bércein a szerpentines, alagutas, viaduktos autóutat,
Magyarország legszebb útját Egerig. Kisgyőrben új palabányát tártak fel, hogy az építkezéshez stílszerű fedőanyagot
találjanak. Az Ortástetőn homokbányát nyitottak, hogy az építkezéshez előteremtsék a szükséges anyagot. Cseppkőbarlangokat
tártak fel, hogy a vendégeknek, turistáknak bemutathassák a magyar föld mélyében rejlő természeti csodákat.”

A Palotaszálló építésével párhuzamosan a lillafüredi kisvasúton megvalósították a személyszállítást, Miskolc és
Lillafüred között autóutat építettek, valamint alagutakat fúrtak. A korabeli Magyarország legnagyobb beruházásán
mintegy kétezer ember dolgozott.
A pompázatos szálloda 1929-re teljesen elkészült, átadását
1930. május 1-jére tervezték, Horthy Miklós kormányzó
(hivatalban: 1920–1944) és gróf Bethlen István miniszterelnök
(hivatalban: 1921–1931) részvételével. Az esemény azonban
elmaradt, s júniusra halasztották. Mivel a kormányt politikai
támadások érték a hatalmas beruházási költségek és az amerikai
Speyer-kölcsön felhasználása miatt (ez a kölcsönt a vidéki
városok igényelhették), a Palotaszálló felavatása csak
visszafogott ünnepség keretében történhetett meg 1930. június 8án, amin sem a kormányzó, sem a miniszterelnök nem jelent meg.
A minden látványosságot nélkülöző avatóra ennek ellenére óriási
tömegben érkeztek a vendégek, és a szálloda valamennyi szobáját
Az elkészült Palotaszálló, 1930-ban
birtokba vették. Horthy Miklós egy évvel később, 1931
(forrás: Dobrossy István: A Palotaszálló és Lillafüred
75 éve. Miskolc, 2005)
májusában, minden protokolláris ceremóniát nélkülözve,
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magánemberként, feleségével együtt mégis megszállt a Palotaszállóban, és a teraszról üdvözölte a fia, Horthy István
(későbbi kormányzóhelyettes) vezette nemzetközi országjáró lovastúrán résztvevők díszmenetét.
A szálló már megnyitását követően az egyik legkedveltebb nyaralóhellyé tette Lillafüredet. 1945-ig a szálló
vendégei elsősorban a gazdagabb társadalmi rétegekből kerültek ki. Gyakran rendeztek kongresszusokat,
konferenciákat, és sok híres személyt láttak vendégül a Palotaszállóban. Itt rendezték 1933-ban azt az írókongresszust
is, amin József Attila is részt vett, s találkozott azzal a múzsájával, aki Óda című versét ihlette. Nem titkolt
reklámozási célból az 1934-ben bemutatott, ma is népszerű Meseautó című film egyes jeleneteit is itt forgatták.
A Palotaszálló mögött többszintes függőkerteket alakítottak ki, ahol hazánk legmagasabb vízesése, a Szinva 20
méter magasból lezúduló vízesése is látható.
A Palotaszállót a második világháború idején német, majd orosz katonák lakták, az 1950-es évektől pedig a
Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) kezelésébe került, amely üdülőként és szanatóriumként használta. Ezen
időszakban a Palotaszálló szálloda jellege megszűnt, szakszervezeti üdülőként az ország újjáépítésében, a
munkaversenyeken kiválóan teljesítő munkások és parasztok nyaralhattak itt. Érdekesség, hogy amikor Hruscsov
szovjet vezető kíséretével Miskolcra látogatott 1964 áprilisában, úgy döntöttek, hogy a Palotaszállóban látják őket
vendégül egy éjszakára.
A Palotaszálló a rendszerváltás után ismét szállodaként funkcionál. Az épület 1993-ban a Hunguest Hotels
szállodalánc tulajdonába került, s a szálloda hivatalos neve Hunguest Hotel Palota lett. Az új tulajdonos komoly
belső és külső felújítási, rekonstrukciós munkálatokba fogott, ami közel öt évig tartott. Az addig csupán egycsillagos
szálloda ezután háromcsillagos besorolást kapott, amit 2009 őszén négycsillagosra javított. Európai Uniós források
felhasználásával 2013 őszére a függőkert teraszait is felújították.

Hogyan alakult át a Palotaszálló az évek során?

1980-as évek

2018

A Palotaszálló, mint SZOT-üdülő (képeslap)

A Palotaszálló jelenlegi állapota

(forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum)

(forrás: saját fotó)

Az 1980-as évek végére – ahogy a bal oldali képen is látható – már nagyon esedékessé vált a Palotaszálló általános
felújítása, rendbetétele. Az állagjavító felújítás 1990-ben, a szálló fennállásának 60. évfordulóján fejeződött be.
Miután 1993-ban a Hunguest Hotels szállodalánc tulajdonába került az épület, teljes felújításon esett át, ami közel
öt évig tartott. A Palotaszálló szépségével, eleganciájával ma is Miskolc egyik jelképe, melyre minden helybéli
egyformán büszke.
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A Palotaszálló jelenleg – saját fényképeim
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Forrásjegyzék
• Csorba Piroska, Fedor Vilmos: Miskolci legendák. Budapest, Kossuth Kiadó, 2009
• Dobrossy István, Fazekas Csaba: Miskolc segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák
részére. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2002
A könyv elektronikusan is elérhető a következő URL-címen: library.hungaricana.hu/hu/view/BAZM_Sk_30
• Dobrossy István: A Palotaszálló és Lillafüred 75 éve. Miskolc, Lézerpont Stúdió Kft., 2006
• A Wikipédia Lillafüredi Palotaszálló című szócikke
hu.wikipedia.org/wiki/Lillaf%C3%BCredi_Palotasz%C3%A1ll%C3%B3
• A csodálatos Palotaszálló című blogbejegyzés a Szemelvények Miskolc város történetéből nevű blogon
miskolciszemelvenyek.blog.hu/2017/09/06/a_palotaszallo
• Miskolc látnivalói – Lillafüred és környéke
miskolc.hu/turizmus/latnivalok/lillafured-es-kornyeke/palotaszallo
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