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KÖSZÖNTŐ
Jacsó Pál: Ez az Avas már nem ugyanaz az Avas… 

Tisztelt Olvasók, Kedves Barátaim!
  
Amikor Báthory Csongor, az Avasi Borút Egyesület elnöke s egyben az Avasi Értéktár felelős kiadója 
(a kiadványok impresszumát kevesen olvassák el) felkért, hogy - mint a Veres Pál polgármester úr 
által megbízott egyik avasi hegygazda - írjak néhány gondolatot az elmúlt hónapok tapasztalatairól, 
gondolatban nekiduráltam magam, hogy na majd én – mint afféle „új seprű” – úgy megírom, de úgy… 
Aztán a szerkesztők azt kérték, legyen köszöntő. Így aztán vehemenciámat egy jófajta cserszegi fröccsel 
lehűtve a legjobb az lesz, ha inkább arról írok, ami az elmúlt tíz év avasi élményeiből bennem, stílsze-
rűen szólva, leszűrődött, leülepedett.  Írhattam volna megvalósult beruházásokról, elégedettségről és 
hiányosságokról, örömteli pezsgésről és nehezebben induló új kezdeményezésekről, problémákról, 
megoldásokról, torzsalkodásokról… Aztán jött egy sugallat: arról írjak, amiről keveset szoktunk, pedig 
fontosabbak, mint az elnyert pályázati források, megvalósult projektek. Fontosabbak még a terveknél, 
ábrándoknál is. Ezek pedig maguk az avasi pincetulajdonosok, civilek, lokálpatrióták. Akik szerencsére 
egyre többen vannak, és egyre többen a fiatalabb „évjáratokból”. Szoktam volt mondogatni: amit 
a szőlővel, a borral való foglalatosságok nyelvezetével nem tudunk elmondani, az a valóságban, 
a mindennapi életben sem létezik. Így mi avasiak is – önhatalmúlag magamat is ideértve, bár az én 
pincém a Bábonyi bércen van – mint az általunk kedvelt borok, sokfélék vagyunk. Van, akiket testes, 
száraz vörösbornak képzelnék el, míg másokat könnyű, frissítő gyöngyözőként.  Vannak közöttünk 
szárazok és félszárazok, de ha jól körülnézünk a választékban, még desszertborokat is találhatunk. Mint 
ahogy az Avassal kapcsolatosan is vannak szűretlen-derítetlen gondolataink, netán indulataink, 
és olykor egy-egy üvegcse verjus-be is belekortyolunk… Olyanok, mint az a sokfajta szőlő, ami szüretkor 
az avasi présházakban-pincékben kezdi meg átalakulását, hogy aztán néhány hónap elmúltával, vagy 
még inkább egy-két év múlva borrá nemesedjen.  Életkorunkból, társadalmi és vagyoni helyzetünkből, 
élettapasztalatunkból, de legfőképp habitusunkból adódóan különbözőek vagyunk: más-más hőfokon 
adjuk ki a bennük lévő illatot, zamatot és ízeket. Az alkoholtartalom-eltérésekről már nem is beszélve…  
Savtartalmunk és cukortartalmunk is különböző, de az avasi terroir  mindent felülír, csak valakiben selymes, 
mosolyra fakasztó ízhatással, másokban dominánsan ásványos tartalommal jelenik meg. Hiszen nem 
mindegy, hogy valakire a Mélyvölgy meredekén, vagy a Nagyavas keresztirányú sorain, utcáin süt le 
nap melege. Nem is beszélve azokról, akik a Hideg sorhoz közeli helyeken vertek gyökeret, mert 
az a környék igényes szőlőnövénynek mára kevésbé alkalmas élőhely. Mégis, valamiféle sajátságosan 
egyedi cuvéeként együtt testesítjük meg a hegyet, bár egyelőre még egységes fajta- vagy termékleírás, 
eredetvédelem és földrajziárujelző-oltalom nélkül…  Szóval, amilyen összetett munka a borászkodás, 
épp ilyen összetett kihívás emberekkel foglalkozni, mert némely borhibát lehet ugyan orvosolni – vagy 
legfeljebb kiöntjük a mosogatóba –, az embereket nehezebb egymás szája ízére finomítva „ihatóbbá 
tenni”…  Mondhatná a kedves olvasó, hogy ennek az írásnak aztán se füle, se farka, és hogy mire 
gondolt a „költő”. Nos, elárulom: ahogy lassan – akár jól felfogott érdekük, akár a kölcsönös szimpátia, 
barátság okán, vagy csak a hely (a hegy) szelleme miatt – összefognak az avasiak, ez talán példa 
lehetne az egész városnak. Mert ebből a szempontból is, ez az Avas már nem ugyanaz az Avas, mint 
volt, de ez a város – legalábbis szerintem – még mindig „ugyanaz” a város…
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15 éves az Avasi Borút Egyesület!
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1 Csáth Géza: Fekete csönd. Poket Publishing, Budapest. 2021. 108. 

Kapusi Krisztián: Utcák az avasi pincesorokon

„És beszélni csak szavakkal lehet, amelyek úgyszólván semmiféle kapcsolatban nincsenek az agy 
fogalmaival.”
           Csáth Géza1

Majdhogynem értelmetlen cím. A két közterület jelleg alapvető különbsége, hogy az utcáknak páros 
és páratlan számozású oldalai vannak, a sorok viszont csupán az egyik oldalukon beépítettek, ezért 
a jelölésükkel hiánytalanul folyamatos számsorozatot alkotó ingatlanok előtt vezetnek. Pontosan 
hol kezdődik egy domb, jelen esetben a miskolci Avas emelkedése? Bizonyára meghatározható tu-
dományos egzaktsággal, a városlakók vélekedése viszont sokféle lehet, a hétköznapok gyakorlata 
pedig történelmi fejlődés eredménye. 

Az Avas pincesorai:
• a keleti részén kiépült sorok (Első, Második, Harmadik és Negyedik sor) a Kálvária kápolnától 

és a Görgey-villától (Görgey utca 26. szám) a Mélyvölgyig együttesen alkotják a mindszenti 
templom fölötti Kisavas városrészt;

• a Mélyvölgy választja el egymástól a tőle keletre fekvő Kisavast a nyugati Nagyavastól.  
A Mélyvölgy utca alsó szakasza városias, valóban utca jellegű beépítés páros és páratlan oldallal. 
A domb emelkedésével egyre meredekebbé válnak a Mélyvölgy oldalai és az utca pincesorokká 
szűkül: keleten a Kisavas felé eső Zsolcai és Arnóti, nyugaton a Nagyavasra felmászó Sziget, 
Csabai és Győri sorral. Az Arnóti sor saját alsó szakaszán utcává szélesedik: ez a Lonovics József 
utca;

• az Avas északnyugati részén a Mélyvölgytől a zsidótemetőig húzódnak pincesorok, úgymint 
Csáthi, Rácz, Petőfi, Lajos, Latabár. Pázmán, Alsó, Középső, Felső, Csonka, valamint a nyugati 
véget képező Hideg, Tóth és Lövei sor. Tárgyalni fogjuk: a nagyavasi pincesorok rendszeréhez 
jelentős részben hozzá tartozó közterületek a Domb utca, Csalogány utca, Toronyalja utca 
és a Papszer. Kezdjünk is nyugatról!  

Nagyavas – Domb utca 
Perifériája a dombnak és szociális tekintetben a városnak is, nincs valódi utca jellege, de pincesornak 
sem tekinthető. Kifejező a neve: valóban meredeken köszön be az Avas mindazoknak, akik a Vasgyár, 
Szent Anna-templom vagy a Meggyesalja felől itt érik el a dombot. Kelet felől torkollik oda az Avasalja 
utca, de ugyanígy a nagyavasi Alsó és Középső, Csonka és Felső sor is, a Domb utca felső része pedig 
maga a zsidótemetőt övező Hideg sor. A képlet tehát a következő: az Avas felső részén vezető Hideg 
sor ereszkedésével utcává terebélyesedik azáltal, hogy alsóbb részein már mindkét oldala beépíthető.

A Pipis – majd a XX. század második harmadától Domb nevű – utcán, a Hideg sort elérve 
és mindezeken felkapaszkodva vezet közel két évszázadon át a helybéli zsidó ember utolsó útja a 
temetőig. Lovat, gyalogost egyaránt próbára tévő gyászmenet.

A világhírű miskolci születésű tudós, Ferenczi Sándor (1873–1933) édesanyja Nyíregyházán halt 
meg 1921 nyarán, utolsó kívánságai közé tartozott, hogy férje oldalán, a miskolci Avas zsidótemetőjé-
ben legyen végső nyughelye. Pszichoanalitikus f ia, Sigmund Freud barátja és kollégája ellenezte 
a körülményes szállítást, véleményével alulmaradt testvérei eltökéltségével szemben. A tetemet fém-
koporsóban kellett Miskolcra juttatni… 
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Akkoriban tehát az Avas északnyugati oldalán, a Hideg soron lehetett a belvárosból leghamarabb 
elérni a dombtetőn lévő temetőt. Hőség volt, a lovak kímélése végett kisebb kocsira tették a súlyos 
fémkoporsót, de az nem feküdt stabilan, vissza kellett helyezni a nagyobb és nehezebb kocsira. 
Lassan haladt a menet. A sírásók hagyományos fakoporsóhoz méretezték a gödröt. Leeresztésnél 
derült ki az anomália és valóságos horrorként állt fel a koporsó, mivel a láb felőli vége elérte a gödör 
alját, a fejhez eső viszont megakadt! Egy órába tellett az újraásás, egészen egyedi körülmények között 
került özvegy Ferenczi Bernátné teteme az avasi zsidótemető első parcellájának 57/3. számú sírjába…2

A Hideg sor, Domb utca és a Törkölyösi református temető között évszázadok óta Miskolc 
egyik nyomortelepe, a Danyi-völgy (Tóth sor, Lövei sor) éli hétköznapjait. A „pipisdombi boszorkány” 
haragjának tulajdonítja a helybéli szegénynép az 1926. júniusi kőzáport, amely Liptai Ferenc családját 
kiüldözi szerény hajlékából, lehullott a ház vakolata, ablakai betörtek a megfejthetetlen helyekről 
és folyamatosan zúduló, ökölnyi kődaraboktól…3 

Fájdalmasan gyönyörű zsidótemető, a pipisdombi boszorkány, de mindenekelőtt és évszázados 
tartóssággal: arcpirító mélyszegénység a történelmi Avas nyugati oldalán.

Csalogány utca
Hagyományos neve Patkány sor volt, 1900-ban viszont már Csalogány utca névvel szerepelt  
a hivatalos jegyzékben. A XX. század első felében még mindig inkább a Danyi-völgy nyomortelepéhez 
tűnt közelebbinek, mintsem mondjuk az illusztris nagyavasi Csáthy sorhoz. Neve ellenére manapság 
is inkább sor, mint utca, mert csupán a páratlan oldala beépíthető (keletről nyugat felé emelkedő 
számozással 1-től 53. számig). Nincs páros oldala, annak helyén az Avasalja utca páratlan oldalához 
tartozó meredek telkek felső kerítései határolnak. Az utca minősítésre talán azzal szolgál rá az egyko-
ri Patkány sor, hogy a borházaknál lényegesen méretesebb épületek, ma már kifejezetten nívós 
lakóházak sorakoznak egyetlen, azaz páratlan oldalán. Esetében tehát egy adottságaiban a domborzat 
által kétségtelenül pincesornak determinált közterület „városiasodását” tapasztaljuk.  

Toronyalja utca
A 9–15. számú ingatlanok előtti közterület – éppen az utcának nevet adó avasi harangtorony alatti 
kezdőszakasz – manapság inkább sor jellegű, hiszen nincsen szemközti páros oldala, hanem a Szinva 
patak felé lejtő rézsű a belvárosra nyit kilátást. Nehéz ma már elképzelni, de nem volt ez mindig így!

A XX. század első évtizedeiben a városrendezési kezdeményezések egyike Kun Pál református 
főgimnáziumi tanár Toronyalja utca 1. szám alatti házának és telkének kisajátítása volt.  Elbontásával 
a dombról kilátás, a belváros felől rálátás nyílt arra az eredetileg utcaként zárt rézsűre, amely Szemere 
sírja alatt ereszkedik a Szinva felé.  Maga Szemere Bertalan (1812–1869) miskolci diákként 1822 és 1825 
között a Kishunyad utcai evangélikus gimnáziumban tanult. Adatolt, hogy megfordult az Avason, ha 
nem is mindig mintagyerekként. Levéltári irat tanúsága szerint a harangtorony alatt társaival meg-
dobálta a református gimnázium egyik hallgatóját, aki éppen tette a szépet, saját szavaival „a kapuban 
álló három fejér személyeket” köszöntve. A vizsgálati jegyzőkönyv az alábbiakat rögzítette:

„1825-ik esztendő böjt elő havának 22-ik napján Miskólczon tartatott Senatus előtt ki vett önként való vallás.

– Kinek hívják?
– Szemere Bertalan 13 esztendős vatai születésű az itt helybeli Evangelica oskolába retoricát tanuló ifjú vagyok.
– Beszélje el Tomka Lászlónak a folyó hólnap 20-ik napján történt meg hajintatása mi képpen történt.
– Kádár Pálhoz menvén vasárnap dél után ottan mulattunk, arra menvén Tomka László, mindnyájan fel ugrottunk 

s hozzája lugzott hamuval hajingáltunk. Sem én, sem pedig a testvérem (Szemere László – K. K.) nem állottunk fel 
a palánkra, hanem tsak Boros, Kádár és Galambos állottak fel, de azt, hogy ki hajintott kővel, valamint azt sem, hogy 
utoljára ki hajintott, nem tudom (…)” 4

2 Kapusi Krisztián: Róza mama – Ferenczi Sándor édesanyjáról. In: Thalassa, 2008/3. szám. 84–90.

4 Magyar Nemzeti Levéltár B-A-Z Megyei Levéltára, VIII. 55. A Miskolci Református Főgimnázium iratai. 1. doboz: 60. Tanulók fegyelmi ügyei 1825–1887.  
3 Miskolci Napló, 1926. június 18. 
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A mai jelzőpontok tekintetében mindez a Kühne emlékpad és a harangtorony között történhetett,  
cirka kétszáz éve. Kühne Adolf (1868–1912) alapító tagja volt a Borsodi Bükk Egyletnek. Korán megöz-
vegyült feleségével (született Rostetter Erzsébet) szőlőbirtokosok voltak az avasi Felső-Szentgyörgy 
dűlőben, vagyis a jelenlegi sportpályát és a kilátót összekötő közút déli lejtőjén. Halála után ott állították 
fel a kőből faragott díszes Kühne-emlékpadot, mely utóbb lekerült az Avastetőről jelenlegi helyére,  
a harangtorony alatti Toronyalja utca elejére.

A míves kőpadtól jobbra az utcai beépítést impozáns méretű, háromemeletes lakóház indítja, 
melyet a XX. század első felében Gyémánt internátus (Toronyalja u. 9. szám) névvel emlegettek  
a miskolciak. Tulajdonosáról nevezték, a második világháborúig Gyémánt Béla fiúkollégiumot mű-
ködtetett az épületben, nyaranta pedig privát szállásént adta ki az iskolai szünidőre elnéptelenedett 
szobáit.5 Keleti oldalfalán a mai napig fennmaradt egy mestertábla arról, hogy az épületet Hevesi 
Lajos tervezte, kivitelezője Bloch Ármin és Stimm Lajos építőipari vállalkozása volt valamikor az 1920-as 
és 30-as évek fordulóján.6 Az avasi kuriózumok sorát gazdagította, hogy a Gyémánt internátus az első 
városi kollégiumok közé tartozott: megépülése előtt jellemzően magánházakkal alkudtak meg 
kosztban, kvártélyban a vidéki diákok szülei.  

A szomszédos épület valamivel visszafogottabb méretű, homlokzatának részleteivel a szecessziót 
idéző emeletes ház, egyik vállalkozása ekképpen hirdette magát a Lillafüredi Fürdőújság 1933. június 
10-i számában: „Üdülését, nyaralását használja fel arra, hogy Ön és családja tanulja meg a gyorsírást 
és gépírást Varga Gyula miniszterileg engedélyezett nyilvános jogú gyorsíró- és gépíróiskolájában, 
Miskolc, Toronyalja utca 13. szám (Gyémánt internátus mellett)”.    
A Toronyalja manapság leginkább városias, valóban utca jellegű része a 17–29. számozású szakasz, 
hiszen annak van páros oldala is (14–30. szám), az választja el a Szinvával párhuzamosan haladó 
Meggyesaljától. 

Az utca nyugati szakaszai kifejezetten pincesor jellegűek, gyakorlatilag páros oldal nélkül, 
annak helyén a Belvárosra néző meredek lejtőkkel. A Toronyalja 45. szám útelágazás: a felső rész  
a nagyavasi Középső sorba torkollik, a Toronyalja utca pedig az alsó ágban folytatódik az utolsó, 
95. számú ingatlanig. Ez a nyugati vég a máig domináns jellegének megfelelőn, eredetileg csaku-
gyan pincesor volt, a nagyavasi Jézus kútja sor. A jelenlegi számozás szerinti Toronyalja utca 69–95. 
szakaszon lévő egyik borház és pincéje volt Lévay József avasi pihenőhelye a Jézus kútja feletti soron. 

Lévay József (1825–1918) költő, műfordító, Borsod vármegye alispánja avasi pincésgazda is volt. 
Sajószentpéteren született ugyan, de az Avas alatti református gimnáziumban (még az eredeti épü-
letben, ami manapság a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai kiállítóépülete) érettségizett, utóbb 
tanított. Arany János, Tompa Mihály barátja volt a költő, aki első verseit gimnazistaként az Ava-
son írta. Megbecsült polgárként, mint helybéli pincésgazda látogatta a domboldalt, ahogyan ezt 
a naplójában is megörökítette: (1906. szeptember 12.) „vendégeim voltak az összes szentpéteri  
és miskolci atyafiak a Jézus kútja felett levő szép kis pincémben. Kellemesen töltöttük ott az estét 
szinte tíz óráig. A múlt évben elmaradt ez az összejövetel, melyet pedig én évenkint egyszer igen örö-
mest óhajtok megtartani, annyival inkább, mert az a kis kedves hajlék, mely ezelőtt sok ideig vidám 
barátkozások úgynevezett „kis Kápolnája” volt, az idő mulandósága miatt lassankint mindig némább 
és elhagyatottabb lesz. Azok, akiket ott gyakran dalra gyújtott a jókedv, örökre elhallgattak, elköltöztek, 
a még élő kevesek kivénültek. Legtöbbször egyedül látogatok már ide, s magam elé idézgetem itt 
a múlt emlékeit”.7  Maga a borospince tehát a Jézus kútja felett, korabeli számozás szerint a Nagyavas 
704. szám alatt volt, haláláig naponta feljárt oda. No jó, mindez enyhe túlzás, hiszen a Porkoláb Tibor 
irodalomtörténész által igényesen publikált Lévay-naplók vonatkozó bejegyzéseiből az is kiderült, hogy 
1914 nyarán – halála előtt négy évvel – másoknak engedte át használatra a pincét, Lévay József élete 
utolsó esztendőiben már aligha járt fel az Avasra: (1914. július 20.) „A múlt napokban Nyusztay Vilmos 
öcsém tulajdonába bocsátottam avasi kedves pincémet egy fiktív adásvételi szerződés alapján. 
Nekem már nincs szükségem erre a birtokra, neki nagy van. Végrendeletemben is úgy intézkedtem, 
hogy nagynénje halála után az övé legyen. Szőlője van, s foglalkozik borkezeléssel és üzlettel”. Majd 
1915. június 6-án: „e tavaszon Nyusztay Vilmos tulajdonába bocsátottam Miskolcon a Jézus kútja felett 
levő kedves pincémet. Sok kedves emlékem köt hozzá. Szinte állandó menedékhelyem volt hosszú 
időn keresztül. Szinte apai örökségemnek mondhatom azt a vonzódást, mely engem odavezetett. 
Gyülekező helye volt a vidám barátkozásnak. A boltozatos, tiszta, szép helyiséget „kis kápolnának” ne-
vezték. Pompásan hangzott benne az összhangos danolás, melynek néhány szép hangú mestere volt 
barátaim közt. Ha a távolból kedves vendégem érkezett, én csak odavezéreltem őt, s ott halmoztam 
el vendégszeretetemmel. Szőlőbirtokra sohase tudtam szert tenni, de borral, sokszor finomabbal is, 
mindig örömest láttam el magamat. A késő vénség rám nehezülő napjai s azokkal együtt az állandó  
és költséges bajom elzárták tőlem a pincei örömöket. Ezért váltam meg az oly kedves helyiségtől. 
Ezért adtam át azoknak, akiknek nagy szükségök volt rá, s régóta használni is engedtem azt nekik. 
Most már csak a hozzákötött régi emlékekkel mulatok néha. Eszembe jutnak a különböző alkal-
mak, az ott töltött órák, az ott megjelent jóbarátok és ismerősök. Itt jegyzem az egyszer-másszor ott 
megfordult jelesek nevét, akik ott velem hajdan poharat koccintottak: Görgei Artúr, Szilágyi Dezső, 
Horváth Lajos, Kozma Sándor nagyemlékű állami főügyész, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Vadnay Károly, 
Melczer Gyula alispán, Kun Bertalan, Kiss Áron, Fejes István püspökök”.8

8 Porkoláb Tibor (szerk.): Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója (1908-1917). Miskolc, 2001. 290. és 330.

5 Lillafüredi Fürdőújság, 1933. június 10.

7 Porkoláb Tibor (szerk.): Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója (1908-1917). Miskolc, 2001. 367.

6 Bloch és Stimmről részletesen, Bereczki Zoltán: Bloch és Stimm műépítészek Miskolcon a két világháború között. In: Tamáska Máté (szerk.): Változó 
szerepek, változó városképek: Kassa és Miskolc a 20. században. Budapest, 2019. 133–146.
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Marjalaki Kiss Lajos írta 1938-ban, hogy „Koszorús költőnk, Lévay József még késő öregségében is, 
nyolc évtizeddel a vállán, naponta felkereste a Jézus kút során levő, ma 704. számot viselő pincéjét. 
Azért élt 93 éves koráig – így mondják az Avason a borozgató öreg cimborák”.9 A XX. század első 
felének köztudata még evidenciaként ismerte Lévay József pincéjét és borházát. Aztán a Jézus kútja 
sor elnevezés az államszocializmus domináns ideológiája felől problémásnak bizonyult, a pincesort 
hozzácsapták a Toronyalja utcához, átnevezték és átszámozták. Hiába maradt fenn például újságcikk 
Leszih Andor tudós múzeumigazgatótól, hogy a Lévay-borház szomszédságában, az egykorú 706. 
számú pince az előző évszázadokban Borsod vármegye puskaporraktára volt.10 Ma már nem tudjuk 
pontosan megmutatni, hogy a Toronyalja utca 69–95. számozású szakaszán, a Jézus kútja felett 
pontosan hol volt a Lévay-pince és a vármegye puskaportára… 

Közel azokhoz, Novák János borházáról sikerült adatokhoz jutni, persze úgy, hogy a mai Toronyalja 
utcán azt sem sikerült lokalizálni. Novák nyugalmazott iskolaigazgatóként a Tokaj-hegyaljai borvidékről, 
Mádról települt Miskolcra az 1920-as évek derekán. A nagyavasi Jézuskút sor akkoriban 698. számmal 
jelölt rozoga, lényegében összedőlt borházát a pincével együtt 1926 januárjában vásárolta meg. Novák 
tehetős ember lehetett, a nagynevű Bloch és Stimm műépítész duóval terveztette meg újonnan 
felépített borházát, amelyre 1929 októberében italmérési engedélyt is kapott.11 Miskolc város 1929-ben 
kiadott monográfiája kávéház-tulajdonosként és bornagykereskedőként említette Novák Jánost, aki 
tehát a nagyavasi Jézuskútja soron tárolta és árulta a hegyaljai borokat.12   A szakirodalom 1935-ös adatként 
még Zsebesi Pál vendéglőst örökítette meg Jézuskút sori vállalkozóként.13

Papszer
Máig őrzi dominánsan sor jellegét a Papszer, bár közkeletűn úgy emlegetik, mint Papszer utcát. Páratlan 
oldalát lényegében a domb és a Szinva között álló régi iskola, 1899-től múzeumépület (Papszer 1.) 
alkotja, a páros oldal méterekkel magasabban, szemközti beépítés nélküli sorként vonul a gonddal 
emelt támfal fölött. Palóczy László síremlékétől Mindszentig vezet a páros oldal (2–28. szám  
a Mélyvölgyig, onnan 30–48. szám a Lonovics utcáig). 

Miskolc történetének meghatározó területe a Papszer, részletes ismertetése nem célja ezen írásnak, 
annál inkább, mert Gyulai Éva vonatkozó publikációi szinte minden felmerülő kérdésre választ adnak. 14 

Hasonló fejlődési irány, mint újabb keletűn a Csalogány utca esete, de a Papszer mint avasi sor váro-
siasodása már legalább ötszáz éves folyamat.

Mélyvölgy – Mélyvölgy utca
A Kisavast és Nagyavast elválasztó völgyet 1800-ban Szrogh Sámuel verse, Miskolcznak a javai még 
hagyományos nevén Angyalvölgyként említette („Itt az Avas, az Angyal-völgy, s a kedves Bábonyi-bércz 
/ Olly Kintset tart, melly könnyebben ád pénzt, mint az arany-ércz. E Depositoriuma a híres 
Hegyallyának, / Mellyből az északi nemzet nectárt hord ki magának”). Neve 1880-tól már Mélyvölgyként 
rögzült, de változatlanul nagy presztízsű pincék között ereszkedett a Papszer felé. 

Leszih Andor örökítette meg, hogy Palóczy László (1783–1861) Borsod vármegye országgyűlési követe, 
a reformellenzék jeles szónoka avasi pincetulajdonos volt a Mélyvölgy felső részén. (Leszih Andor: Régi 
miskolczi pincék. Miskolczi Napló, 1921. május 15.) Reformátusként az Avasi templom egyházközségének 
1825-től a segédgondnokaként sokat tett a gyülekezetért. Palóczy gyakran elnökölt az egyháztanácsi 
üléseken és az iskolaszék vezetőjeként, iskolai főkormányzóként is kiemelkedő szerepet vitt a helyi 
református közéletben.15 Az Avasi templom társadalmi eseményeknek is teret adott, Karacs Teréz 
tanítónő növendékei 1847 júliusában az első vizsgájukat éppen a templomban teljesítették. Jelen 
volt Palóczy László segédgondnoki minőségében, és a sikeres vizsgáztatást követő ünnepséget az-
zal zárta, hogy „csak oly ország és nemzet mondhatja magát szabadnak, hol a nő egy fokon áll a 
férfival neveltség tekintetében”. 16 Az avasi Mélyvölgyben pincéje volt, Palóczy kiváló társasági ember, 
remek adomázó hírében állt. A miskolciak kaszinóinak nevezte és a közösségi események kiemelt 
helyszíneinek tekintette az avasi pincéket. 17

12 Halmay-Leszih (szerk.) 1929. 537.

9 Marjalaki Kiss Lajos: Az Avas. In: A Miskolci M. Kir. II. sz. Állami Polgári Fiúiskola Értesítője az 1937-38. tanévről. Miskolc. 1938. 3-6.

14 Gyulai Éva: Papszer. In: Szakály Ferenc – Tóth Péter (szerk.): Miskolc története II. 1526-tól 1702-ig. Miskolc. 1998. 123–124. Valamint, Faragó Tamás (szerk.): 
Miskolc története III/1. 1702–1847-ig. Miskolc. 2000. 112–114.

11 MNL B-A-ZMLt. IV. 1906/b. 6903/1933.

13 Dobrossy 1993. 360.

15 Deák Gábor: Temetkezési helyek a templomban, sírok a templom környezetében, emlékművek a temetőben. In: Dobrossy István (szerk.): Református 
16 Idézi: Novotny Gyula: Az avasi templom. Miskolc, 1984. 35.
17 Dobrossy István (szerk): Szűcs Sámuel naplói (1865-1889). 2003. Miskolc. 208.

10 Leszih Andor: Régi miskolczi pincék. Miskolczi Napló, 1921. május 15. 
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Halálát követően Palóczy László fővárosból Miskolcra szállított földi maradványai fölé, 1869. augusztus 
másodikán Borsod vármegye állított emlékművet az avasi templom oldalában. Obeliszkként, piramisként 
emlegették az alkotást, melynek tömbjét Wasserburger Antal udvari kőfaragó bécsi műhelyében 
formázták szürkegránitból. Vay Miklós mindenféle díjazást visszautasítva, a saját költségén véste carrarai 
márvány domborműre Palóczy vonásait. Nagylelkűségét követve, az ózdi vasmű ingyen szállította 
az emlékművet övező rácsozatot.18 Ugyanazon év elején, 1869. január 18-án hunyt el Szemere Bertalan. 
Az államférfi földi maradványait 1871. május elsején szállították haza Budáról, és Palóczy emlékművétől 
néhány méterre hantolták el, az Avasi templom északi oldalában. A középkori temető és a temp-
lom mellett e két jeles síremlék létesítése volt lényegében az első modernizáló lépés afelé, hogy  
a város és a vármegye irányítása direkt módon intézkedjen a domboldal rendezéséről, közterületeinek 
tervszerű használatáról. Palóczy emlékműve lényegében közelebb hozta a domboldalt és a belvárost, 
ottléte közéleti-politikai-történelmi érdeklődést ébresztett az Avas iránt. 

Palóczy valahai pincéjének környezetében, az avasi Mélyvölgy felső végén – korabeli számozással  
a Zsolcai sor 198. számmal jelölt pincében és borházban – fedett terasszal és kerthelyiséggel bővített 
vendéglőt működtetett Görömbey Géza. Levéltári dokumentáció konzerválta saját sorait Görömbey 
kérvényében leírta 1939 februárjában, hogy a „világháborúban frontharcosi minőségben tel-
jesített katonai szolgálatomból kifolyólag olyan betegséget szereztem, amely miatt iparágamat 
folytatni nem tudom. Rokonaim áldozatkészségével a múlt év őszén a Nagy Avas Mélyvölgy Zsolcai 
sor 198 szám alatti nyári mulatót Mercz Istvántól örök áron megvettem, azonban az italmérési 
engedély csak oly feltétellel adatott meg felsőbb helyről, ha folyó év március hó végéig a jelenlegi 
épületet átalakíttatom. Ezen mulatót a múlt év nyarán már bérbe használtam s ezen idő alatt 
tapasztaltam, hogy jelenlegi kerthelyiségem nem képes befogadni az érkező vendégeket s ennek 
megnagyobbítása megélhetésem biztosítása érdekében igen kívánatos volna”.19

A Mélyvölgy valóban kiemelten forgalmas helye volt az Avasnak, viszont a pincesorain több zugkimérés 
működött, mint törvényesen adózó vendéglő. A rendőrséghez, pénzügyigazgatósághoz, polgármesteri 
hivatalhoz is eljuttatták 1942. július 16-án keltezett panaszos beadványukat azok a pincetulajdonosok 
és vendéglősök, akiket jelentősen megkárosítottak az illegális kimérések működtetői. Ezt írták: 
„az Avas mélyvölgyi részében a zugkimérők annyira elszaporodtak, hogy azoknak megszüntetése ma 
már, nem csak a tisztességes ipart űző és adófizető vendéglősök érdeke, hanem egyenesen városi  
és állami érdek, hogy Miskolc városának ez a gennyes, erkölcstelen, züllött, veszekedős, lármás  
és veszélyes helye, a legszigorúbb hivatali hatalommal véglegesen felszámoltassék”. A tiltakozók lajstromba 
foglalták a leginkább gátlástalanul tevékenykedő pincésgazdákat: „zugkimérést az Avas mélyvölgyi 
részében az alábbi helyeken űznek: Mélyvölgy, Csabai sor 221. és 223. sz. alatt Kátay. 243. szám alatt 
Arénás, volt mozigépész állásnélküli. 229. szám alatt nyugalmazott csendőrtiszthelyettes. Sziget sor 
170. szám alatt egy vadházastárs, munkanélküli. 160. szám alatt MÁV vasúti kalauz. Arnóti sor 117. szám 
alatt Harsányi nyugalmazott MÁV altiszt. 119. szám alatt megbízottja Németnek ki most katona. 121. 
szám alatt Lengyel volt vendéglős. Zsolcai sor 180. szám alatt Lukács nyugalmazott mozdonyvezető. 
Győri sor 269. szám alatt Görömbeyné volt századosné, vendéglősné. 266. szám alatt Velencey MÁV 
műhelyi munkás. Szigetsor elején a Harsányi volt helyén ismeretlen új egyén. 163. szám alatt Juhász 
nyugalmazott vasutas”. 20 Egyetlen irat alapján sosem volt stílusos statisztikai következtetéseket levonni, 
mindenesetre feltűnt a Mélyvölgy említett pincetulajdonosai között az aktív és nyugalmazott vasúti 
alkalmazottak jelentős száma. Tisztviselők, katonák, csendőrök és az említett vasutasok megfelelő 
egzisztenciával rendelkeztek ahhoz, hogy pincét szerezzenek az Avason, annyira viszont nem voltak 
jómódúak, hogy mindannyian ellent tudjanak állni az adómentes jövedelemszerzés lehetőségének. 
Katona volt Görömbey Géza is, aki a Mélyvölgy, Zsolcai sor 198. szám alatt engedéllyel árusított italt,  
a felsorolt zugkimérések között említett „Győri sor 269. szám alatt Görömbeyné volt századosné, 
vendéglősné” vonatkozásában a névazonosság valószínűleg korántsem volt véletlen. 

19 MNLB-A-ZMLt. 1906/b. 3765/1939.

20 MNL B-A-ZMLt. IV. 1906/b. 30214/1942. 

18  Borsod, 1869. július 29. Szerencsére, napjainkban is sértetlenül áll az emlékmű, a tömb jobb alsó sarkában – aranyozott betűkkel – még Wasserburger 
cégjelzése is olvasható. A vasrács azonban mára elkerült a rendeltetési helyéről. 
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A mélyvölgyi Csabai sor 221. és 223. számú pincéjének tulajdonosa, bizonyos Kátay. A panaszos 
beadvány leírói szerint „mindannyiszor benépesül a pincéje lányokkal, kétes kinézésű emberekkel  
és katonákkal. A katonákat ezek a kétes alakok destruálják, a lányok fertőzik és Kátay ebből él, hosz-
szú idő óta munka nélkül”.21  Hasonlóan, több más zugkimérés is halmozta az erkölcstelenséget:  
„Az Arnóti sor 121. sz. alatti Lengyel pincéje a lányok és züllött társaságok kimondott találka helye. Jelenleg  
ez a pince bűnös üzelmekben még a Kátay féle pincét is felülmúlja. Ide is sok katona jár és különösen 
sok fiatal ember az éjfél előtti részben, éjjel záróra után pedig benépesül mindenfelől odacsődült 
nőkkel és férfiakkal. A Sziget sor 170. sz. pince kimondottan találkahely, női tanya, onnan mennek 
szét a nők a különböző pincékbe. Katonaság jár még az Arnóti sor 117. és 119. sz. pincékbe. A Győri sor 
243. sz. pince kimondottan rossz nők közönséges lebuja. Az elől felsorolt pincék legtöbbjében bor, 
sör, pálinka mérés, hideg sőt néha meleg étel kiszolgálás és nem csak trafik, de saját gyártmányú 
cigaretta árusítás is folyik. Ezek közül némelyik pince több bort elad, mint egy kisebb vendéglős. 
Ezt a város javadalmi hivatalának, vagy a pénzügyőrség nyomozásának meg kell tudni állapítani. 
Nem fizetnek adót, italmérési illetéket, forgalmi adót s így kereseti és jövedelemadót sem. Nem 
nyilvántartott helyek, rezsijük úgyszólván alig van. Mint ilyenek, semmiféle társadalmi megmozdu-
lás alkalmával nem áldoznak semmilyen célra s úgy a várost, mint az államkincstárt károsítják meg”. 22  
Az aláírók (Veres János, özv. Tóth Béláné, Hajdu Endréné, özv. Fábián Ferencné vendéglősök és ifj. 
Majoros Jánosné borozóműködtető) csalatkoztak a hatóságokban, hiszen a vonatkozó ügyirat azt is 
rögzítette, hogy az elrendelt vizsgálat megállapítása szerint „a jelentett pincék társas pincék, hol a 
társak már évek óta járnak a pincékbe és a közösen megvett bort fogyasztják”.23 Az 1940-es években 
az avasi Mélyvölgy frekventált helyszíne volt a miskolci prostitúciónak, és a tiltott szolgáltatást nyújtó 
hölgyeket illegálisan szeszes italt mérő pincetulajdonosok fogadták borházuk falai közé.

Lonovics József utca
Elnevezése körül vegyes érzelmek kavarognak, mert az államszocializmus idején és még a rendszer-
váltás után is két évtizeden át ugyanarról a Földes Ferencről (1910–1943) nevezték, akinek Miskolc egyik 
legjobb gimnáziuma ma is öntudatosan viseli a nevét. Az utca páratlan oldalán jelen sorok írásakor 
még látható Földes Ferenc utca feliratú tábla két ház falán. Hiába, a politikai küzdelmek fontos  
és már-már tradicionális ütközőpontja a közterek elnevezése. Az adott utca neve 1955-ben változik 
Lonovicsról Földesre, majd 2010 körül vissza, Földesről Lonovicsra… A régi-új név tulajdonosáról kevés 
ismerettel bír a helybéli köztudat, sajnálatosan. 

A miskolci születésű Lonovics József (1793–1867) egri, majd kalocsai érsek, aki 1848 tavaszán a római 
katolikus püspöki kar nevében lemondott az egyházi dézsmáról és szívvel-lélekkel kiállt a magyar 
szabadságharc mellett, be is börtönözték a bukás után. Leszih Andor tudós múzeumigazgató írta meg  
a Miskolczi Napló 1921. május 15-i számában, hogy Lonovics Józsefnek volt pincéje az Avas mindszenti, 
tehát kisavasi részén. Adatolt, hogy már 1880-ban az érsek nevét viselte a mai Lonovics utca, tehát 
halála után alig pár évvel – és nem kizárt, hogy éppen azért, mert ott volt pincéje – kisavasi utcát 
neveztek el a hazafias főpapról. 

A Lonovics utca elhelyezkedése a Mélyvölgy utca és távolabb, a Domb utca kapcsolatrendszerére 
emlékeztet, tehát azt tapasztaljuk, hogy a Mélyvölgy keleti oldaláról vezető Arnóti sor alsó, lankásabb 
részein már lehetséges mindkét oldal beépítése, az említett pincesor ekképpen válik Lonovics utcává. 
Északi portái gyakorlatilag a Papszernek a domb felé eső részét lakják be, a Lonovics utca páratlan 
oldala viszont az Arnóti sorral folytonosságban jelentős pincékkel bíró ingatlanokból áll össze.

Egészen kivételes érték a Lonovics utca 9. szám alatti Avasi Présház. Példaértékű a tulajdonos 
történelmi érzékenysége: a XVIII. századi barokk épület az 1950-es évekre elpusztul, néhány fotó 
és grafika marad az árkádos borházról, azok alapján építik újjá a 2010-es évek végén e grandiózus 
„műemléket”. Elképesztő a borház alatt nyíló pincerendszer, melyről tudomásomra jutott egy nem 
mindennapi morbid epizód…

Tátongó fejsebű holtan találják 1928 júniusában a korabeli tulajdonost, egy református lelkészt  
a borház pincejáratában. Részletek a korabeli sajtó híradásából: „A borzalmak labirintusában. Öt-
vennégy lépcső visz lefelé. Kopott, korhadt, régi alkotmány ez a grádicssor. Csak úgy csetlik-botlik az 
ember a pincegádorban, amely levezet a sötét, titkos labirintusba. Mert amikor leérünk, valóságos 
labirintusba kerülünk. Jobbra, balra, előre és mindenféle irányba egymásba fonódó, egymásba futó 
sötét, tátongó pinceüregek fogadnak. Azt sem tudjuk merre induljunk. Mindegyik egyformán sötét 
és borzongató. Az egyik lakó vezet. Ez mondja, hogy a labirintus kilenc rekeszből áll. Mindegyik lega-
lább 30–35 méter hosszú. A hatalmas pincébe két lejárat vezet”.24 Bűncselekmény vagy öngyilkosság 
– ettől hangos a korabeli város. 

Erről ennyit. Vidámabb adottság volt a Borsodmegyei Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok 
Beszerzési Vállalata Részvénytársaság helyi kötődése. Közgyűléseit a két világháború közötti évtizedek-
ben a Lonovics utca 11. szám alatt tartotta, borpincészete is ott működött. Tevékenységét sajtó útján 
még 1947-ben is hirdette, ekképpen: „Vendéglősök, italkereskedők, figyelem! Tisztán kezelt hegyaljai, 
verpeléti, daróci, erdőteleki fajborok. Békebeli minőségű pálinkák, likőrök és szikvíz üzem. Szolid, pontos 
kiszolgálás. Borsodmegyei Vendéglősök R. T. Lonovics utca 11.” 25 Az avasi pincék akkoriban még folyó-
borral látták el a miskolci vendéglátást…  

22 MNL B-A-ZMLt. IV. 1906/b. 30214/1942. 

23 MNL B-A-ZMLt. IV. 1906/b. 30214/1942. 

24 Reggeli Hírlap, 1928. június 9. 

25 Miskolci Hírlap, 1947. augusztus 10. 

21 MNL B-A-ZMLt. IV. 1906/b. 30214/1942. 
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Spóner Péter: „…Miskolcnak megvan a maga adottsága 
a szabadtéri színpad felállítására” 

Az avasi szabadtéri színpad terve

 
A két világháború közötti Miskolcon a közbeszédben egyre nagyobb teret kapott az Avas, illetve annak 
turisztikai fejlesztése. Többek között ennek apropóján hangzott el a címben is szereplő mondat a kor 
kiemelkedő íróegyéniségének, Móricz Zsigmondnak a szájából. A Trianon okozta sokk, majd a nagy 
gazdasági világválságot követő visszaesés után különösen nagy érdeklődést kapott e téma. Mind  
a miskolci civil szervezetek, mind a város korabeli politikai vezetése egyre komolyabban kezdett el 
foglalkozni az Avas „hasznosításával”. Ugyanakkor amíg az előzőek a miskolciak számára kívánták 
ismét vonzó célponttá tenni az Avast, utóbbiak szeme előtt végső célként egy országosan is ismert 
és kedvelt turisztikai látványosság kialakítása lebegett. A civilek kapcsán meg kell jegyezni, hogy 
a 19. század végén, a filoxériát követően az Avas sokat veszített népszerűségéből, a helyi pincék ára 
csökkent, már nem jelentettek komoly vagyoni értéket, nem képezték a társadalmi státusz elen-
gedhetetlen részét. Összességében egyre kevesebb miskolci polgár tekintette a szabadidő-eltöltés 
kívánatos helyszínének az Avast.

A világválság Miskolc polgárait is súlyosan érintette. Az 1930-as évek elején a legfontosabb feladat 
a város gazdasági életének újraindítása volt. 1934-ben elsősorban e cél érdekében került megszer-
vezésre a Miskolci Hét nevet viselő nagyszabású rendezvénysorozat. Az egyhetes programsorozat 
megrendezésének apropóját egy kerek évforduló szolgáltatta: a város negyedszázaddal korábban, 
1909-ben nyerte el a törvényhatósági jogú városi címet, mely a korban a legmagasabb közjogi beso-
rolást jelentette. Tulajdonképpen közel másfél százados küzdelem után ekkor vált önállóvá Miskolc, 
került ki a megyei fennhatóság alól.

A jeles dátumra emlékezve a város elöljárói különösen fontosnak tartották, hogy az Avasra ismét 
visszaköltözzön az élet és mind a helyiek, mind a városba érkező turisták számára kívánatos, pezsgő 
desztinációvá váljon. Ennek keretében született meg a döntés egy impozáns kilátó megépítéséről, 
illetve tervbe vették egy szabadtéri színpad kialakítását. Utóbbi megvalósításától, ahogy a korabeli sajtóban 
megfogalmazták, az idegenforgalomnak az Avasra koncentrálását várták és azt, hogy ott minden 
tekintetben értékemelkedést idézzen elő és természetszerűleg megindítsa az ottani építkezéseket.
A Miskolci Hét rendezvénysorozat előkészítő munkálatai az 1930-as évek elején kezdődtek meg, melynek 
során számos, korábban már megfogalmazott, megálmodott tervet vettek újra elő. Így többek között 
ismét napirendre került az az elképzelés, hogy az Avastetőn egy szabadtéri színpadot alakítsanak ki. 
Az éveken át zajló előkészítésben nemcsak a helyi gazdasági és kulturális élet meghatározó szereplői 
vettek részt, hanem bekapcsolódtak a munkába országosan ismert szakemberek is. Utóbbiak közül 
külön ki kell emelnünk Márkus Lászlót, az akkori Magyar Királyi Operaház európai hírű főrendezőjét. 
Márkus hosszú időn keresztül keresett az országban egy olyan helyszínt, mely alkalmas lett volna egy 
grandiózus méretű szabadtéri színpad megépítésére. A rendező ugyanakkor nemcsak egy színpa-
dot álmodott meg, de elképzelései szerint ahhoz kapcsolódóan állandó társulat is működött volna, 
mely egész nyáron át elsősorban magyar tárgyú színdarabokat vitt volna színpadra. Az ideális terület 
megtalálása nem volt könnyű feladat, hiszen Márkusnak olyan helyszínre volt szüksége, ahol egyrészt 
a színpad megépítéséhez, illetve az állandó társulat működtetéséhez a helyi vezetők elő tudják 
teremteni a szükséges anyagi forrásokat, másrészt ahol várhatóan biztosítani lehet a megfelelő számú 
közönséget. Így találkozott a 30-as évek elején a miskolciak és Márkus elképzelése.

A rendező 1934 tavaszán személyesen is találkozott a város prominens személyiségeivel: a polgár-
mesterrel, a főispánnal és a városi tanács tagjaival. A megbeszélések és a terepbejárás után a tervezett 
szabadtéri színpadról szakvéleményt is készített, melyben többek között ezt írta: „…a terv igen komoly 
és figyelemreméltó. Az avasi színtér kitűnő, aligha akad mása az országban. S ha ezen a színtéren 
a kezdeményezők elgondolása megvalósul, az a szabadtéri színjátszás történetében európai vonat-
kozásban is rendkívül figyelemreméltó fejlődést jelent.”

Az avasi plató, illetve a mögötte fekvő terület valóban ideális helyszín lehetett volna a tervezett 
szabadtéri színpad megépítéséhez. A plató nemcsak gyönyörű természeti környezetével keltette fel 
Márkus érdeklődését, de abból a szempontból is különösen előnyös volt, hogy közel feküdt Miskolc 
belvárosához és alkalmas volt nagy tömegek mozgatására.  Ugyanakkor a megvalósítás előtt még 
számos akadályt kellett volna leküzdeni. Ezek közül a legjelentősebbet a szükséges anyagi erőforrások 
előteremtése jelentette, még úgy is, hogy a plató mögötti terület amfiteátrumszerű kiképzése a földrajzi 
adottságoknak köszönhetően viszonylag csekély összegből kivitelezhető lett volna. Az elgondolás szerint 
a földmunkákat döntő részben az ínségmunka keretében, állami forrásokból tervezték finanszírozni.
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Az írás bevezetőjében a korszellemnek megfelelően, politikai áthallásokat sem nélkülözve összegzi 
a szabadtéri színjátszás jelentőségét. Újszerűségét és elsősorban a németországi tapasztalatokat tartja 
példamutatónak, követendőnek. Ahogy a szerzők fogalmaztak: „A színházi kultúra világszerte új 
megnyilatkozási formákat keres. Sokat emlegetett válságának egyik oka talán az, hogy a szűkre határolt 
zárt színpad inkább az egyén drámájának kerete, az egyén drámája pedig vesztett jelentőségéből. 
Ma a tömegek drámájának korát éljük, vagy legalábbis azokét az egyénekét, akik tömegek inkarnációi. 
A mai szem tömegmozgalmakat, tágabb horizontot kíván, s talán ezért ösztönösen egyre erősebb 
a tapogatódzás a nagyvonalú, tágkeretű, szabadtéri színjáték felé.” Ugyanakkor a német gyakorlattal 
szemben az Avason egy olyan szabadtéri színházat kívántak megvalósítani, mely egész elgondolásában, 
darab, rendezés, kifejező eszközök tekintetében szervesen összeforr a természettel, amely mintegy 
a természetbe van ágyazva. Erre akkoriban sem itthon, sem Európában nem volt példa, de ehhez az 
Avas természeti adottságai tökéletesen megfeleltek. Ugyanakkor a dokumentum megfogalmazói 
tágabb kontextusba helyezték a színpad felállításának jelentőségét és magának az Avasnak a város 
életében elfoglalt helyére, szerepére is kitértek, egyúttal rávilágítva arra, hogy az 1930-as években 
hogyan látták a kortársak az Avast, annak jelenét és jövőjét. E vonatkozásban a következőket olvas-
hatjuk: „Az Avas jóformán a város jelképévé nőtt. Kétségtelen, hogy a város szívébe nyúló, szépfekvésű 
hegy kínálkozik arra, hogy Miskolcnak stílust adjon és a figyelmet magára koncentrálja. Elhanyagolni, 
parlagon hagyni nem lehet, csak az a kérdés, milyen jelentősége van, mit adhat a városnak?

Ma nem több, mint kellemes sétahely, pompás kilátással a környékre és különösen a Bükkre, esetleg 
nyári korcsmáival és ősrégi borpincéivel a helyiérdekű romantika reprezentánsa. A figyelmes szem 
azonban csakhamar felfedezheti, hogy ennél sokkal többet jelenthet és adhat a városnak: hírt, forgal-
mat, gyarapodást, fellendülést!” Ennek egyik lehetséges módját a szabadtéri színpad megépítésében 
látták, hiszen az Avas-platón, a pergolákon túl, a déli leejtőn ugyanis egy természetadta, arénaszerű 
képződmény fekszik. Kész nézőtér és színjátszótér, amelyet a háttérben dús lombfüggöny és mögötte 
ugyancsak zöldellő domb zár el.

Ide álmodtak meg egy 8-10 ezer férőhelyes nézőteret és egy 160 méteres színpadot. A tervezett 
szabadtéri színpadnak a látványterve is elkészült. A Miskolc Avasi Történelmi Szabadtéri Játékszín 
Rajzát Menner László, a kor jeles építésze készítette el. A gigantikus méretek már jelezték, hogy egy 
teljesen új típusú színjátszás valósult volna meg, hiszen a tervek szerint esetenként 5-600 szereplő 
is részt vett volna egy-egy darab színpadra vitelében. Ez az elgondolás ugyanakkor megkövetelte volna 
magának a lakosságnak, a népnek a bekapcsolódását, aktív részvételét a színpadkép kialakításába.
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A hagyományos színházi keretekkel szakító 
elképzelés megvalósításához nagyon fon-
tos volt a megfelelő darabválasztás. Elsőként 
Arany János 1863-ban írt művét, a Buda halá-
lát kívánták színpadra állítani, mellyel az avasi 
színjáték megteremti a népi színjátszás alap-
jait, egyúttal egy magasabb, nemzetnevelési 
célzatú kultúrpolitika tényezőjévé vált volna. 
Az említett Márkus László szerint a kiszemelt 
mű oratóriumszerű feldolgozásban hatásos  
és magas színvonalú előadásra ad lehetőséget.

Ugyanakkor a már létező darabok mellett 
azt is tervbe vették, hogy kortárs szerzőket 
kérnek fel arra, hogy kifejezetten a szabadtéri  
színpad adottságaihoz igazodva írjanak műveket.  
A korabeli városvezetés elsőként a már említett 
Móricz Zsigmondot kérte fel a munkára. Az írót 
a város konkrét témával kereste meg, hogy 
írjon színpadi darabot az avasi ősember törté-
netéről. A felkérés alapjául szolgált, hogy Móricz 
szoros baráti kapcsolatot ápolt a Borsod-Mis-
koczi Múzeum akkori múzeumőrével, Leszih 
Andorral. Rajta keresztül az író ismerte az avasi 
ősember történetét, az avasi lelőhelyekről előke-
rült és a múzeumban őrzött tárgyi emlékeket.
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A szervezők a szabadtéri színpad méretéhez hasonló nagyarányú gazdasági, turisztikai fellendülést 
reméltek nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is, amit közel száz év távlatából nyugodtan 
nevezhetünk túlzónak. A dokumentumban erre vonatkozóan ezt olvashatjuk: „Az avasi színjáték (…) 
nemcsak helyi tömeget foglalkoztat, de az ország minden részéből nézőtömegeket vonz, ezzel elő-
segíti az általános népművelést, egy tisztultabb művészi megnyilatkozás felé irányítja a figyelmet. Ez 
a jellegzetes magyarságával a külföldi érdeklődést szintén felkelti, ami nagy hatással lesz az ország 
annyira kívánatos idegenforgalmára is. A friss szellemi áramlatot pedig nyomon követi a gazdasági 
megmozdulás. A színjáték látogatottságának beszervezése természetszerűen növeli az államvasút, 
a közlekedési eszközök, a posta forgalmát, s általában hathatósan idézi elő a fogyasztás emelkedését.” 
A terv megálmodói által várt érdeklődés mai szemmel inkább tűnik vágyálomnak, mintsem realitásnak.

A dokumentumban megfogalmazott elvárások alapját a szegedi szabadtéri előadások, illetve  
a tokaji szüreti napok példája, tapasztalatai szolgáltatták. Ugyanakkor az avasi színpad ezekkel szemben 
egész nyáron várta volna a nézőket. Hosszabb távon egy-egy nyári szezonra minimum 10-12 előadást 
terveztek, melyekre az ország minden tájáról, illetve külföldről ún. filléres gyorsok jutányos áron szállí-
tották volna az érdeklődőket Miskolcra. Ez a tervek szerint egy turistaszezon alatt mintegy 40-50 ezer 
látogatót vonzott volna a városba, jelentősen fellendítve nemcsak Miskolc, hanem a környező Tapolca 
és a gyógyfürdő, illetve Lillafüred és a Palotaszálló idegenforgalmát is. Az ideérkező több tízezer turista 
a szervezők szerint mintegy 250.000 pengő plusz bevételt generált volna a város számára.

1934 tavaszának végére a tervezett szabadtéri színpad művészi tartalma kialakult, de a megvalósításhoz 
elengedhetetlen anyagi források még mindig csak részben álltak rendelkezésre. Ekkor már nyilvánvaló 
volt, hogy város saját költségvetéséből nem képes elegendő pénzt biztosítani, a megvalósításhoz 
szélesebb társadalmi összefogásra lesz szükség. Ennek jegyében elsőként a miskolci gazdasági élet 
egy csoportja, az ún. „TAKARÉKOSSÁG” cégei ajánlottak fel 25 ezer pengőt. Ezzel a gesztussal – ahogy 
a korabeli sajtóban megfogalmazták – megtörtént a szabadtéri színpad képzeletbeli alapkőletétele. 
A kezdeményezéshez elvben csatlakozott a szintén helyi vállalkozásokat tömörítő „KÖZÉRDEK” nevű 
csoport. Ugyanakkor esetükben konkrét, számszerű összeg felajánlásáról nem tudunk, ami jelzi, hogy 
az építkezés körül sok volt a bizonytalanság.

A Miskolci Hét 1934 augusztusára tervezett kezdete azonban rohamosan közeledett. A szorító 
határidő, illetve az anyagi források még mindig meglévő hiánya miatt a nyár elején a szabadtéri 
színpad építésének elhalasztásáról döntöttek. Egy évvel később már az országos sajtó is kész tényként 
tálalta a színpad építésének megkezdését. Januárban a Miskolc Avashegyi Térszínjáték Szövetkezet 
megalakulásáról szóltak a tudósítások, melynek a szükséges anyagi források összegyűjtése volt a fel-
adata. Márciusban a Budapesti Hírlap közölt interjút Sipos Géza mérnökkel, a kivitelezés felelősével.  
A cikkben többek között a következőket olvashatjuk: „Az idei tavasz, most már egész bizonyosra vehető, 
végre közel hozza a miskolciak nagy álmát a megvalósuláshoz: az avasi pergolák alatt, a teknőszerű 
völgyben, amelyet szinte az Úristen is szabadtéri színpadnak teremtett, április első napjaiban megtörténik 
az első kapavágás, megindulnak a földmunkálatok a miskolci hatalmas amfiteátrum megépítésére. 
Az Avas déli lejtőjén szinte kész nézőtér és színjátszótér várja ezeket a munkálatokat, amelyek 
egy-két hónapon belül megteremtik első nagy amfiteátrumát.” Azonban annak ellenére, hogy már a 
nyitóelőadásra tervezett darabot, Petőfi Sándor János vitéz című művét és annak dátumát, június 29-et 
is beharangozták, az építkezés mégsem kezdődött el.

Egy évvel később, 1936 nyarán került sor ismét a Miskolci Hét rendezvénysorozat megrendezésére, 
de ekkor már nem jött szóba a szabadtéri színpad megépítésének lehetősége. A második világháború 
idején végképp lekerült a napirendről az impozáns amfiteátrum ügye, és oly sok más megálmodott 
avasi fejlesztési tervhez hasonlóan idővel ez is a feledés homályába veszett. Az 1970-es években ugyan 
a korabeli városvezetés, illetve a KISZ ismét foglalkozott ezen terület hasznosításával, de már a korszak 
ideológiájához illeszkedő tartalommal és funkcióval: a fiatalok számára alakítottak ki sportlétesítmé-
nyeket, melyek napjainkban már csak nyomokban láthatóak.
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Spóner Péter: A miskolciak szívéhez az avasi  
pincéken keresztül vezet a legrövidebb út 
– Szent-Gály Gyula, az „okos muzsikus” 

Szent-Gály Gyula nem tartozik a magyar és egyetemes zenetörténet legkiemelkedőbb alakjai közé, 
a Miskolcon eltöltött egy évtizedes tevékenységével mégis beírta magát a helyi zenei élet történetének 
arany lapjaira. Ennek ellenére napjainkban városunkban sajnos már alig néhányan emlékeznek a kiváló 
zenész emberre. A századfordulón azonban ismert és elismert hazai zeneszerző, zenepedagógus volt, 
akit kortársai nagyra becsültek művészi, oktatói, zeneelméleti kutatói tevékenységéért, illetve önzet-
lenségéért, emberségéért.

Szent-Gály 1909 szeptemberében, 46 évesen vette át a miskolci Zeneiskola vezetését. Annak  
az intézménynek az irányítását, melyet 1901-ben alapított a város és hamar országos hírnévre tett 
szert. Első igazgatója a köztiszteletben álló Lányi Ernő volt, akit Sassy Csaba publicista úgy jellemzett 
mint nótateremtőt. Visszaemlékezésében dúsan rakott fához hasonlította, aki minden szertelenül 
csapongó és rapszodikus kedélyhullámzásra, a hangulat minden változására ontotta magából a dalt. 
Lányi mintegy fél évtizeden keresztül szolgálta Miskolc polgárait, lerakta a zenei oktatás alapjait  
és az itt töltött évei során a helyi közélet egyik népszerű és meghatározó alakjává vált. Őt követte  
az iskola élén Szent-Gály Gyula, akinek kinevezését a Szabadkára távozó Lányi is támogatta, hiszen 
utódját „okos muzsikusnak” tartotta. Neki is imponált az a sokoldalú tudás, mely Szent-Gályt mint embert 
és mint muzsikust jellemezte. Mindezzel együtt Szent-Gály nehéz örökséget vett át, hiszen a miskolciak 
nemcsak azt várták tőle, hogy továbbvigye a Lányi által megkezdett sikeres munkát, hanem elődjéhez 
hasonlóan a város kulturális életében is meghatározó, közösségszervező szerepet töltsön be. Ahhoz, 
hogy megfeleljen az elvárásoknak, elengedhetetlen feltétel volt, hogy mihamarabb beilleszkedjen, 
elfogadtassa elképzeléseit és személyiségét. Ez nem volt könnyű feladat az ízig-vérig alföldi zenész 
ember számára. Meglepő módon abban, hogy Miskolcon Szent-Gály gyorsan népszerű közszereplővé 
vált, kulcsszerepe volt az Avasnak, az avasi pincéknek!

De ne szaladjunk ennyire előre! Előbb elevenítsük fel a napjainkra szinte teljesen elfeledett muzsikus 
alakját! Szent-Gály Gyula Szegeden született, de családjával hamarosan Kecskemétre költözött. A már 
említett Sassy Csaba a zenész-iskolaigazgató halálának 10. évfordulóján írt visszaemlékezésében 
pályakezdéséről azt jegyezte fel, hogy Szent-Gály fiatalon úgy indult, mint akiből „szabályos ember” lesz. 
Mai szemmel visszatekintve mégis azt mondhatjuk, hogy kalandos úton vált belőle muzsikus, majd  
a miskolci Zeneiskola igazgatója. A jogász édesapa azt szerette volna, ha fia követi a pályán. Sokáig úgy 
látszott, hogy vágya valóra válik. Majd két évnyi jogi egyetemi tanulmány után mégis átnyergelt egy 
másik szakra: classica philológiát kezdett el hallgatni. Itt se találta a helyét, ismét váltott, és műszaki 
területen folytatta tanulmányait, technikusi diplomát szerzett. Azonban a diploma megszerzése sem 
hozta meg számára a várt megnyugvást. Ezek az évek az útkeresés jegyében teltek, sokáig nem találta 
a neki tetsző életpályát. Az egyetemet elhagyva előbb a jászói premontrei szerzetesrendbe állt, majd 
két évre rá, engedve zenei érdeklődésének, már egy vándor színtársulathoz szerződött. A társulattal 
bejárta az országot, hosszabb időt csupán a közeli Kassán töltött el. Abaúj vármegye „fővárosában” 
már elsősorban zeneoktatással, illetve részben zeneszerzéssel foglalkozott. Az itt elért sikerei ösztönöz-
ték arra, hogy beiratkozzon a budapesti Zeneakadémiára. 1893-ban diplomázott, majd hazaköltözött 
Kecskemétre, családot alapított és az akkor éppen megnyílt zeneiskola első igazgatója lett. Munkáját 
nagy megbecsülés övezte mind szűkebb pátriájában, mind országos viszonylatban. Irányításával  
a kecskeméti zenei oktatás, illetve a város zenei élete elnyerte a hazai zenésztársadalom elismerését. 
Azonban a zeneiskola a századfordulón már komoly anyagi gondokkal küzdött. Szent-Gály egyre 
kevesebb sikerrel tudta megvalósítani elképzeléseit, így éppen kapóra jött Miskolc elöljáróinak 
megkeresése: 1907-ben Lányi Ernő lemondott posztjáról. Az immár törvényhatósági jogra emelkedett 
város frissen megválasztott vezetői egy Lányihoz hasonló formátumú zenészt, zenepedagógust 
kerestek az iskola élére.

Szent-Gály Gyula tudása, munkabírása, személyisége predesztinálta arra, hogy sikeresen folytassa 
az elődje által megkezdett munkát. Ugyanakkor ennek elengedhetetlen feltétele volt, hogy a város 
közönsége a frissen kinevezett igazgatót el- és befogadja, megszeresse. Hogy ez mihamarabb 
bekövetkezzen, első lépésként Szent-Gály maga is bekapcsolódott a város által elképzelt új zeneiskolai 
épület tervezői munkájába. A Zárda utcába elképzelt kétemeletes iskola első tervét – kamatoztatva 
technikusi végzettségét – maga Szent-Gály készítette el, mellyel megdöbbentette a helyi mérnököket. 
Amint Sassy Csaba visszaemlékezéseiben olvashatjuk, ezzel a gesztussal sikerült maga mellé állítania 
a miskolci műszaki értelmiséget, a mérnöki kar lelkes barátja és híve lett. Ez azonban még kevés lett 
volna a gyors beilleszkedéshez. Mindemellett igazgatói, oktatói, zeneszerzői feladatain túl társadalmi 
munkában átvette az országos hírű Miskolci Dalárda irányítását is, mai szóhasználattal élve annak 
művészeti vezetője lett. Kórusvezetői munkájának elismerését jelzi az a számos díj és oklevél, melyet 
a dalárda az országos megmérettetéseken szerzett. Egymást követték a fellépések, a karitatív rendez-
vények, melyekben Szent-Gály szervezőként és fellépőként egyaránt közreműködött.
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Ahhoz azonban, hogy a miskolciak gyorsan befogadták, jelentősen hozzájárult személyisége, nem 
utolsósorban az Avashoz való viszonya. Mert bizony a miskolciak szívéhez akkoriban az Avas jelentette 
a kulcsot! És hogy miként? Idézzük fel Sassy Csabának, a századelő kiváló publicistájának, a jó barátnak 
– vagy ahogy önmagát jellemezte, Szent-Gály „házi szövegírójának” – a visszaemlékezését:

„Szent-Gály Gyula hamar kedvence lett a miskolci „bennszülötteknek”, mert igen az Avashoz illő 
kedélye volt. Lehet az ember akármilyen nagy művész, költő, színész, a miskolci társaságban 
mégiscsak az Avason keresztül férkőzhet be. Májustól szeptemberig ott történik minden barátkozás. 
Ott tanulnak új nótát. Ott cserélik ki a legújabb, legízesebb anekdótákat. Odahordja minden ember 
a kedélye fölöslegét. Akinél pedig híján van a jókedv, az onnan hozza haza a megfelelő mennyiségűt.

Aki ezt belátja – mint ahogy Szent-Gály Gyula belátta – az hamar összemelegedik a miskolciakkal. 
Az mind népszerű ember lesz Miskolcon.

Az Avast – májusi estéken, nyáréjszaka – nem kerülhette el Szent-Gály Gyula sem. Annál inkább 
nem, mert a nagy dalárdának is ő volt a karnagya. A miskolci dalárdák hagyományai között pedig nem 
utolsó helyen áll az Avas kötelező látogatása estidőben.

Eleinte nehezen ment neki a pincézés megszokása. Nehéznek találta a Miskolc vidéki hegyiborokat. 
A darócit, a gesztit, sályit, patakit. De hát Istenem! Mit meg nem szokik kényszerűségből az ember! 
Pláne, ha a hivatalával jár!

Megszokta Szent-Gály Gyula is a pincézést, a társaságot, az avasi vacsorákat, a nótaszóval és tréfaszóval 
fűszerezett kedves, kedélyes, hangulatos barátkozásokat. Bírta a hegyibort is, később és nyáron, amikor 
vakációzni hazament Kecskemétre, mindig különös esetei voltak a fehér asztalnál.

A Kecskeméti Polgári Dalosegylet régi karnagyát – Szent-Gály Gyulát – rajongásig szerette. Nyáron, 
amikor hazament, rendszerint társasvacsorát rendeztek a tiszteletére. Ezeken a vacsorákon azután 
nem győzték csodálni, mennyire bírja Szent-Gály a Szikrába való könnyű, kecskeméti homoki bort, 
amiből azelőtt ő sem ivott többet a kecskemétieknél.

Az persze nem jutott eszükbe, hogy Miskolcon nehéz hegyi borokhoz szokott Szent-Gály és így 
a homoki bort bizony csak lőre számba vette.”

Szent-Gály egy sikerekben, eredményekben gazdag évtizedet töltött el Miskolcon, bebizonyította, 
hogy egykor helyesen esett rá a korabeli városvezetés döntése. Nem véletlen, hogy halála után Sassy 
Csaba így fogalmazott: a városi zeneiskola Szent-Gály regnálása alatt élte a reneszánszát. Ami nem 
történhetett volna meg, ha nem sikerült volna gyorsan elfogadtatnia magát a „miskolci bennszülöttekkel”.

Igaza volt tehát Lányi Ernőnek, Szent-Gály Gyula a szó szoros és átvitt értelmében is valóban „okos 
muzsikus” volt, aki azonban nemcsak a hangjegyek, de az emberek nyelvén is kiválóan értett. Hamar 
felismerte, hogy a miskolci polgárok szívéhez az Avason, az avasi pincéken keresztül vezet a legrövi-
debb út.

Sikerek, elismerések övezték miskolci tevékenységét, melyre azonban súlyos árnyékot vetett 
az első világháború borzalma. Családjából többen is a fronton harcoltak, a hátországban pedig 
maga is szembesült a hátramaradottak szenvedéseivel. A háború négy éve alatt megszámlálhatatlan 
karitatív eseményt, gyűjtést szervezett, saját egészségét sem kímélve. A megfeszített munka azonban 
nagy árat követelt. 1919 őszén, hosszan tartó betegeskedés után elhunyt. Miskolc polgárai egy köztisz-
teletben álló és közszeretetnek örvendő művészembert gyászoltak.
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Offertáler-Havasi Béla: A miskolci bor a Felvidéken 
– és azon túl
Az Avasi Értéktár V. (2018) és XII. (2021) számában olvasható két írás a XIX. századi európai reformkor 
időszakának egy érdekes szeletét villantja fel: a cseh széppróza egyik megteremtőjének, Božena Němcová-
nak 1851-ben tett magyarországi látogatását, az ekkor szerzett tapasztalatait, helyszíni benyomásait 
mutatja be. Ebből született meg első irodalmi munkája "Spomínky z cesty po uhrích – Magyarországi 
útiemlékek" címmel. Ezen belül Miskolc és térségének (Edelényi kastélysziget, Ó-Huta – Bükkszent-
lászló, Kisgyőr és Harsány), szűkebb pátriánknak vallott krónikaszerű bemutatása olvasható a Herman 
Ottó Múzeum által 1963-ban kiadott kötetben. Annak bővített kiadása, a "Božena Němcová miskolci 
levelei" című kiadvány oldalain szerzőnk dokumentarista jelleggel mesél az avasi pincesorok-
ról és az azokban rejtett föld alatti kis- és nagyméretű boroshordókat tároló zugok világának eddig 
át nem élt gyönyöréről. Váratlan odaadással ír a pohárban aranyló miskolci borról, annak mámorító 
hatásairól. Božena még négy alkalommal járt a mai Szlovákia területén gyógykezelés céljából, egy-
ben folytatta a falvak népének etnográfiai tárgyú kutatásait, amelyben nagy segítségére volt Gustáv 
Kazimír Zechenter-Laskomerský breznóbányai körzeti orvos, aki szintén kutatta az írót is érdeklő 
témaköröket, különösen a népi gyógyászat évszázados tapasztalatait, illetve a gyógyvizek és gyógy-
növények hatásait. Életútjának ezen szakaszáról is olvashatunk az „Életem" című önéletrajzi irodalmi 
munkájában, amely 1974-ben jelent meg Rozsnyón.

Az orvos-író naplószerűen számol be életének fontos állomásairól (család, iskola, Besztercebánya, 
Vác, Pest, Bécs, Breznóbánya), az 1848-as bécsi forradalom barikádharcairól, a magyar szabadság-
harc eseményeiről, melyet orvostanhallgatóként élt át, éjt nappallá téve gyógyítva a sebesülteket.  
Ez követően – már az elcsendesedett Európában – sikeresen zárta orvosi tanulmányait Bécsben, 
majd mint körzeti orvos kapott kinevezést Breznóbányára 1850-ben. A korábban említett Božena–
Kazimír kapcsolat is megjelenik a visszaemlékezésekben, amely akkor sem szakadt meg, amikor 
1853-ban mindketten a bécsi titkosrendőrség megfigyelési listájára kerültek. 1857 karácsonyi ünne-
peiről így ír Kazimír: „Apósom borral kereskedett, főleg porosz és lengyel területen, vagyis kedvére 
való borok álltak rendelkezésére. A karácsonyi ünnepi asztalra négyfajta bor került, hogy mindenki 
az ízlésének és szokásainak megfelelőt tudja kiválasztani. Én a miskolci zöld árnyalatú savankás bor-
nál kötöttem ki, amely egyébként mindegyikünknek ízlett, és a borosok a legihatóbbnak tartották. 
Ezen felvidéki borokhoz a „selinka" nevű termál gyógyvíz passzolt, úgymond, a szódavizet helyettesítő víz. 
Egyébként a vilia esti vacsorán gombás savanyúkáposzta-leves, rántott hal és kalács került elfogyasztásra.

Ezt követően baráti hangulatban folytatódott a beszélgetés. A savankás vízzel háza-
sított miskolci bor mellett éjszakába nyúlva beszélgettünk a mindennapok dolgairól."

Tovább olvasva az emlékiratot, még egyszer találkozhatunk a miskolci borral, mikor egyik vendégét 
otthonában ezzel kínálja. Mindebből arra következtethetünk, hogy orvosunk kamrájának polcáról nem 
hiányozhatott a miskolci bor, amivel néhányszor valószínűleg Bozena barátnőjét is jó szívvel megkínálta. 
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Jacsó Pál: Enklávé az Avason X.  
A főépítész meglepetésében még arról is megfeledkezett, hogy a polgármester éppen külföldön tartóz-
kodik. A hét elején egy kisebb küldöttséggel San Sebastianba utazott, hogy a majdani testvérvárosi 
kapcsolatokat megalapozza. Amióta kitudódott, hogy az Avasi kilátó kisöccsét néhány évvel később 
Spanyolországban, a baszkföldi San Sebastianban építették meg, jó apropót szolgáltatott arra, hogy 
végre szorosabbá fonják a két város mindennapjait is.   

A polgármester ezer százalékig megbízott a főépítész értékítéleteiben, aki híres volt higgadtságáról, 
és miután munkaidő volt, szóba sem kerülhetett, hogy valamilyen hét közbeni névnapi vagy születésnapi 
ünnepségen lenne. Ezért nem tudta mire vélni munkatársa felettébb szokatlan viselkedését, mert 
a telefonból is kiérezhető volt tétova tanácstalansága.   

Néhány perce még sűrű köd lepte el a várost, de mostanra már kitisztult az ég, így a látótávolság 
is visszaállt a novemberi borongós délelőttökön megszokott szintre. 

- Jó! Persze, hogy felmegyek és személyesen is meggyőződöm róla! – szólt a főépítész kissé kelletlenül  
a telefonba, mert maga sem tudta, mitévő legyen. Levette a fogasról a már szinte védjegyévé vált sildes 
sapkáját és sálját, öltözködés közben arra gondolva, miért pont vele történnek meg ezek a dolgok. 
Mintha vonzaná a kihívásokat ebben a sokáig viszonylagos nyugalomban élő városban. Már persze 
ha ebből a nyugalomból kivesszük a napi politikai csatározásokat, amiket természetéből és hivatali 
beosztásából kifolyólag is igyekezett elkerülni. 

Hogy addig is kiszellőztesse gondolatait, gyalog indult lefelé az aulába. Szaladóra vette lépteit,  
és hivatalszerte híres udvariassága ellenére, a szembejövőket – a máskor megszokott széles mosoly 
helyett – csak biccentéssel üdvözölte. 

A téren is sietősen vágott át, lopva azt figyelve, mások is észrevették-e a különös jelenséget.  
Az Avasi templom alá érve még jobban megszaporázta, olykor kettesével véve a lépcsőfokokat. Közben 
azon gondolkozott, csakis valamilyen szemfényvesztés vagy „kandi kamerás” átverés áldozata lehet, 
miközben körülötte mindenki beavatott – talán még a polgármester is –, és ha felért a dombtetőre, 
mindnyájan nevetnek majd egy jót, és ő nem fog senkire sem haragudni…       

Aztán ahogy végre felért az Avastetőre, csak egy üres teret talált ott, ahol a kilátónak lennie kellett 
volna. Egyelőre még csak néhány futó meg kutyasétáltató állta körbe azt a helyet, ahol néhány órával 
ezelőtt még a kilátót tartó talapzat magasodott. Legnagyobb meglepetésükre azonban semmilyen 
nyom nem utalt arra, hogy korábban ott bármilyen épület állt volna. Ha egyszerűen csak úgy kidőlt 
volna – ami felettébb valószínűtlen –, akkor a környező aszfaltburkolatnak és fáknak is meg kellett volna 
sérülniük, és legalább egy kisebb bombatölcsérnyi lyuknak kellene a talapzat helyén éktelenkednie, 
mint amikor egy többszáz éves öreg fát gyökerestől csavar ki a vihar. És még távolabb sem lehetett arra 
utaló nyomot találni, hogy innen egy hetvenkét méter magas, többezer tonnás monstrumot valakik 
az éjszaka és a köd leple alatt elszállítottak volna. 

Mintha a föld felett elmetszették volna a talapzatot, a lépcsőket pedig egy pattintással kitörték 
volna a helyükről, majd egy hatalmas légi járművel nyom nélkül elszállították valahová. Vagy pedig 
egyszerűen csak magától felszállt az égbe, mint egy rakéta, ahogy manapság az Átjárósok által készí-
tett pólókon és pulóvereken látható. De annak meg éktelen nagy robajjal kellett volna járnia, amit  
– a tejszerű köd ellenére is – az egész városban hallottak volna. 

A kör ezzel be is zárult, a tanácstalanság viszont ott maradt. Az egyre sokasodó bámészkodók lassan 
már tömeggé sűrűsödtek, miközben megjelentek a televíziós stábok is, hogy hírt adjanak a történtekről, 
amit aztán főműsoridőben, még az ukrajnai háborús eseményeket és az aktuális világvége-jóslatokat 
is megelőzve, világszerte vezető hírként vettek át a legnagyobb TV-csatornák Tokiótól Los Angelesig, 
Kalkuttától Johannesburgig Miskolcot, ha csak néhány órára is, a világhírig repítve.

A főépítész, mint a hivatal jelen lévő rangidős korifeusa, ismét hívta a polgármestert, aki a híreknek 
köszönhetően baszk földön is képben volt a miskolci történésekről, és sebtében adott is egy interjút 
az ottani hírcsatornáknak. A helyiek – kihasználva a váratlan reklámlehetőséget – minden tudósításba 
bevágták az Avasi kilátó hasonmásának tartott San Sebastian-i tornyot is. Az ingyen reklám a helyi 
vendéglátósoknak is jól jött, azért az ottani polgármester hálából felajánlotta, hogy két utánpótláskorú, 
válogatott szintű játékosukat egy évre ingyenesen kölcsönadják az idén is az NB I-be való mihamarabbi 
visszakapaszkodásért küzdő Diósgyőr együttesének.  

Eközben Miskolcon már sötétedni kezdett, s bár a helyszínen megjelentek a honvédség, a tűz-
oltóság meg a katasztrófavédelem sugárzásmérési egységei is, előrébb ők sem jutottak, miután  
a helyszínen semmiféle erre utaló rendellenességet nem találtak. Nem volt hát mit tenni, le kellett 
fújni a készültséget, és a néhány órája már szintén a helyszínen tartózkodó jegyző, a főispán támoga-
tó egyetértésével mindenkit megkért arra, saját biztonsága érdekében még sötétedés előtt hagyják 
el az Avastetőt. A hivatalos szervek pedig gondoskodjanak a helyszín körbekerítéséről és őrzéséről, 
miután holnap délelőttre bejelentkezett az Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ 
Vegyi, Biológiai, Radiológiai és Nukleáris Terrortámadás elleni Védekezés Munkacsoportja, akiket illett 
nagyon komolyan venni.  

Az utolsók között a főépítész is elhagyta a kísértetiesen üresen árválkodó dombtetőt, de már nem 
ment be az irodájába. Ezt a napot nagyon ki kell pihennie. Másrészről nem tudhatta, mire számítson 
másnap. Éppen ezen járt az esze, amikor SMS érkezett a telefonjára, melyben értesítették, hogy a 
jegyző holnap reggel hat órára összehívta a helyi operatív törzset. Ha már előrébb jutni nem tudtak, 
legalább fundáljanak ki valamit, mielőtt megérkeznek az EU szakemberei.
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Hazaérve, némileg pótolva az egész napi folyadékveszteségét, engedélyezett magának egy rozé 
fröccsöt, ami egy picit talán jobb kedvre deríti és felfrissíti a koncentrálóképességét is. Az e-mailjeit 
még mindenképp át kell néznie, mert a megszokott napi rutinja nem borulhat fel, bármilyen különös 
nap volt is a mai. Bekapcsolta a TV-t, ahol a tudósításokban – szinte a világ minden részén – még mindig 
a miskolci kilátó rejtélyes eltűnése volt a vezető hír. 

Miközben a rozéját kortyolgatta, felesége nyitott be az ajtón egy könnyű, késő esti vacsorával, arcán 
lemondó mosollyal nyugtázva, megint olyan napok következnek, amikor a férjének nem lesz percnyi 
magánélete sem.

A főépítész eközben néhány percre felnézett a Facebook-oldalára is, amit ezres nagyságrendű 
kommentcunami árasztott el, ezért inkább visszatért az e-mailjeihez. Meglehetős gyorsasággal 
görgetve a beérkezett üzeneteket, rutinszerűen válogatott a fontos és kevésbé fontosnak tűnő levelek 
között, mígnem egy „Üzenet átadni teneked San Sebastianból” kezdetű bejegyzésen akadt meg 
a szeme. Hirtelenjében arra gondolt, talán a polgármestertől jött a levél, de magyartalansága miatt 
ez igencsak furcsa lett volna. Azonban a szöveg elég kirívó volt ahhoz, hogy megnyissa és beleolvasson 
a vélhetően Google fordítóval, tört magyarsággal írt szövegbe: 

Tisztelt építész főuraimék! 

„Én vagyok innen San Sebastianból, Bastian Garcia Sánchez Fernandes Munoz – rövid becézésem 
szerint Bastiano – aki főfoglakozás nekem, mint nálatok városüzemeltetési és be ruházási osztályoknak 
hívtok, vezetőjének helyettese. Lényegre fordulva: Személyem, mint jómagam felügyelete alá tartozik 
itt annak a városrész summa ügyei, ahol a Ti Miskolcotokon uralkodó látképpen magas épület, vagy 
ahogy ti mondjátok Ki? látó, hasonmása épült és van tegnapi, meg a mai napon is természetesen. 
Nos. Utolsó időben, miközben dolgozni itteni toronyunk karban tartottuk eleget, figyelni meg nem 
szokásos zúgásokat, serc-egészeket, amik hasonlítani a kivételesen nem magyari Morse Sámuelról 
elnevezett jelekre. 

Én korábban volt spanyol hadiflotta parancsnok vezérladikján, ami ment tenger alatt is, rádiót 
kezelője, így érteni és kiképezni minket az M. Sámuel által szült jelek meg kódok értésére. Ezért 
második alkarom, amikor járni mi kisöccs tornyunk lába, írtam jeleket sebes módon kis füzet, hogy 
majd otthon kódolni vissza, ha tud. És örömmel jelentem neki, hogy tud. Már elején pozícióban voltam 
biztos, hogy a titkos Morse Sámuel üzenetei a széles Északról 48 fok 6 perc és metszi Keleten 20 fok 
47 perc környékén vannak folyton. Ez pedig nem más hely, mint keres a térképen Hunok országában, 
ahol mondják: Csak a Diósgyőr! Vagyis Miskolc valahol.

A kóros dináták szűkebbre húzva, megjelent nekem otthoni, kezek alól kapott és házam garázsához 
ragadt kis lakomban, tenger alatt menő ladik monitorján az a pontja, honnan furcsa jelek, furcsa 
szavakkal csak jöttek-jöttek. Az üzenő legtöbb mondani sokat, ő 72 méterre nőni 59 év óta, és már 
úgy érezni, nagyon öregebb, mint szekér az úton, ahogy mondják nálatok megyeriek között régen. 
Hittem, beszél Gyűrűk urában, ne tán Trónok harca óriásai közül egy, aztán rájönni, hogy mai TV-ben 
látott tornyotok rezegi olyan jeleket, amik még nekem is nehéz ferdíteni. Nem is rabolom időd. Tudd 
össze meg vissza is írtam Ki? látótok üzeneteit, és én azt is tudni, talán mi történt valóság. És meg is 
írnom késztetve felétek, ha kapok biztos jelzés, levelem talált pontos címet, akit én akartam.

Ölel és?: Bastian Garcia Sánchez Fernandes Munoz (San Sebastianból)
Utóírni még: Másolat küldés volt Balogh előneve Attila úrnak címe is, hogy minden is meg kép 

is biztos célba érjenek." 
A főépítész háromszor is átolvasta levelet, és a klasszikus vicc jutott eszébe az egyszeri 

parasztbácsival meg a műrepülő-pilótával. Mármint, hogy a mai nap végén sok mindenre számított, 
de ami ebből a levélből zúdult a nyakába, arra aztán végképp nem. S bár hajnali két órára járt az idő, 
és korán reggel már az operatív törzset kell tájékoztatnia a fejleményekről, elalvás előtt még küldött 
egy sms-üzenetet a Bastiano levelében néven nevezett Balogh Attilának. Ha eddig nem tette volna 
meg, amint felébred, azonnal nézzen rá az e-mailjeire. 



24

Fecske Csaba: A kilátó tövében (emlékeim az Avasról)

Rejtvényekben így határozzák meg: Miskolc hegye. Nem hegy persze, dombocska csak, úgy bukkan 
elő a hajnali ködből, mint női mell a melltartóból. Mondjuk hát így viccesen, Miskolc melle. Púpja? 
Púp a város hátán? Ne legyen az! 

Az Avasi kilátó messziről látszik, olybá tűnik, mintha valamit föl akarna írni az égre. Amikor Szögligetről 
jövet a Tiszai pályaudvaron leszálltunk a vonatról, rögtön szemembe ötlött. Akkor még nem gondoltam, 
hogy a kilátó tövében fogok életemben először csókolózni. Honnét tudhattam volna. Még tojáshéj 
csörgött a fenekemen. Mégpedig télen került sor a dologra, Platón szerint lélekcserére, józanabb 
ismerősöm szerint nyálcserére. Hó ropogott a lábunk alatt, szánkon a lélegzet krizantémcsokra nőtt. 
De egy kamaszban télen is virágba borulnak a fák, télen is tavasz van. Volt egy söröző a kilátó tövében, 
megboldogult úrfikoromban oda jártunk a cimboráimmal iszogatni és az Exvér együttes zenéjét hall-
gatni. Meg a nyári csillagok zizegését. 

Ünneplőruhát vásárolni jöttünk nagy ritkán Miskolcra, olyankor meglátogattuk Gyula bátyámékat, 
akik a kun béla és a Vörösmarty utca sarkán laktak. Büntetésből írtam kis betűvel kun béla nevét, 
sokkal inkább megérdemli ezt a büntetést, mint a szegény kis Nemecsek. Sarokházban laktak, furcsa 
ház volt, a bejárati ajtó nem a ház oldalán, hanem a ház sarkán volt. Gyula bátyámnak szőlője volt  
az Avason, benne nagy cseresznyefa.  Segítettem neki cseresznyét szedni, folytattam, amit nagy buzgón 
már megkezdtek a seregélyek. A meglehetősen gazos szőlőt megkapálni nem ajánlkoztam, kapásnak 
felfogadott egy arrafelé lézengő embert. Előre kifizette őt, és hogy kedve legyen a munkához, egy 
üveg bort is adott az illetőnek. Persze az első pillantásra látszott rajta, hogy nincs nagy barátságban  
a kapanyéllel, szinte sírt kezében a szerszám. De fő a bizalom, meg a gaz is nagy volt már.

Gyula bátyám legendásan jóhiszemű ember volt, magára hagyta kapájával a kétes kinézetű figurát. 
Mikor visszament a szőlőbe, kapásnak és kapának hűlt helyét találta, csak az üres borosüveg emlé-
keztetett arra, hogy járt itt valaki. Aki persze egy kapavágást se csinált. 

Az avasi lakótelepen laktam negyven évig, sokan laktunk ugyanolyan panelházakban, egyforma 
körülmények között, talán még a gondolkodásunk is egyforma volt. Csereszabatosak voltunk,  
a szocializmus szorgalmas méhecskéi. Nem virágport, hanem a füstölgő gyárkémények szálló porát 
szívtuk A lakótelep helyén valamikor szőlőskertek és gyümölcsösök voltak. Nagyjából azon a helyen, 
ahol a házunk áll, a feleségem szüleinek is volt szőlője. 

Valamikor a hetvenes évek elején szerelmi ügyben arrafelé akadt dolgom. Már megindultak  
a földmunkák, munkagépek, dózerek és markolók acsarkodtak, mint a vadállatok. Félelmetes volt 
a gyökereiket égre meresztő fák látványa. Madarak jajgattak a levegőben, kiűzettek a paradicsomból. 
Áldozatokat követelt a kétes jövő.

Nemrégiben meghívott egy verskedvelő borosgazda a pincéjébe. Borozgattunk, verseket olvastunk 
fel. Mindig is tudtam, hogy a bor megszépíti az életünket, a versről nem is beszélve. Nagy költők, nagy 
borivók: Vörösmarty, Ady, Weöres. Ha a bor felől nézzük a dolgot, nekem sincs szégyenkeznivalóm.  
A bor a képzelet kerozinja, a felhőkig tud repíteni vagy az árok aljára. Tavaly az Avasi Présház vendége 
voltam Vass Tibi barátommal Jacsó Pál meghívására, ő vezette a beszélgetést is. Finom borok mellett, 
szép számú közönség előtt beszélgettünk versekről irodalomról. Bor és vers jó barátok. Legyenek  
a pincék a Múzsák szülőszobái, a kultúra műhelyei.

Az Avas ma még nem igazán a város része, kiemelkedik belőle, egyszersmind el is távolodik. Könnyen 
megközelíthetővé kéne tenni. Hogy nehézkes lábak, ziháló tüdők is megbirkózzanak vele.

Ne eresszük el, próbáljuk belakni! Ahol bor terem, ott kultúra is. In vino veritas.
Hogy mennyire fontos oly sokunk számára ez a szemrevaló dombocska, azt tavaly az Avasi Borút 

Egyesület kiadásában megjelent Mesék a dombról című kiadvány is bizonyítja, amelyben kiváló 
költők és írók vallanak versben és prózában avasi élményeikről, a mi háztáji Parnasszusunkról. Azokról 
az eltéphetetlen szálakról, amelyek ide kötik őket. 

Ha otthon érezzük magunkat itt, nyugodtan ide csábíthatjuk az idegeneket is, hogy ne legyenek 
többé idegenek. Szeressük együtt az Avast. Mert szerethető, már csak azért is, hogy szerény. Lehetne 
akár Himalája is.
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Béres Tamás: Avas
A harangjáték ütemére
ugrasz éppen kőről kőre
szürke az út macskaköve
labirintus sírok köze
Zsolti képe síró köve
az elhunytak szemfedője
Csorgó vizek követője
bor-patakok ihletője
hideg pincék útvesztője
szüret édes bor felhője
szerelmes szívek kikérője
szép leányok kísérője
ivászatok nyakra-főre
búbánatok felejtője.

S ha már léptél kőről kőre
felértél a hegytetőre
fent a torony város őre
beleszúr egy kék felhőbe
elfáradtál szegény pőre
gondoljunk a szenvedőre!

Adjunk áldást a felérőre.

2015.10.23.
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Vajda Csilla: Avasi krónikák V.

Az Avasi Borút Egyesület

A Nagyavason 2007-ben létrejött egyesülethez 2009 januárjában csatlakoztunk, és azóta is aktív tagjai 
vagyunk.

Egyesületünk sokoldalú tevékenységet folytat: képviseli az avasi borosgazdákat, jelzi a hegyen 
támadt problémákat az illetékesek felé, a helyszínek egy részét biztosítja a Borangoláshoz és a Fröccs-
fesztiválhoz, pályázatokon vesz részt, és az elnyert támogatásokat közösségépítésre, kulturális, az Avas 
népszerűsítését szolgáló rendezvényekre fordítja. Kiadványokat jelentet meg, részt vesz a Nagyavas 
fizikai rendjének fenntartásában, együttműködik hazai és külföldi társszervezetekkel. Mindeközben 
nagyon jól elszórakoztatjuk magunkat, hiszen egy borutas rendezvényen, ha valami mindig van, 
az a bor, és az ebből fakadó jókedv.

Nagyon jó csapat verbuválódott össze, a Mélyvölgyből és a Kisavasról is vannak tagjaink. Hagyomá-
nyos, önállóan vagy a Miskolczi Pincék Asztaltársaságával (MIPA) – amiben többségünk szintén tag 
– és az Észak-Keleti Átjáró Egyesülettel közösen szervezett és lebonyolított rendezvények kötődnek 
nevünkhöz. Ilyen a saját tagjainknak rendezett Avasi Ínyességek Bor- és Főzőverseny – bort persze egye-
sületen kívüli avasi gazdák is nevezhetnek –, a farsangi közös kocsonyaevés, a Mikulás-est gyerekeknek 
és felnőtteknek, a Luca napi vigasság a BRS-pincében, vagy a Bélajárás a MIPA-val közösen. A két 
decemberi ünnep között az Avasi Református Templom lelkésze, Hangó István tiszteletes úr áldja meg 
borainkat, aki feleségével, Melinda tiszteletes asszonnyal együtt tiszteletbeli tagja egyesületünk-
nek, rendszeresen részt veszünk egymás programjain. Igen jó kapcsolatot ápolunk az Agyagbanda, 
a Zivatar és az Ildi Rider zenekarokkal, rendezvényeinken ők szoktak muzsikálni, mondhatni, hogy házi 
zenekaraink. Egy biztos, akármelyik banda húzza a talpalávalót, másnap mindannyian be vagyunk 
rekedve és izomlázunk van. A MIPA-val közös Dalárdánk is van, a férfikórus már meghívásokat is kap 
városi, környékbeli rendezvényekre. A kíséretet az Agyagbanda vagy a Zivatar adja. A 2019-es Borangolá-
son például a Zivatar kísérte a kórust, minden tekintetben: nemcsak a fúvósok harsogtak, hanem  
az égzengés is, és a leszakadó esők kívülről áztatták el a Nagyavas pincéit körbelátogató muzsikusokat.

Bármelyik rendezvényről sokat lehetne sztorizni, hiszen mindig történik valami, ami emlékezetessé 
teszi az eseményt.

Mikuláskor például – amit hagyományosan a Zsoldos-pincében tartunk – a csapat egy része beöltö-
zik: krampusz, manócska, rénszarvasborjú kíséri a Trudi rénszarvas által vontatott Mikulást, aki hol  
a túlméretezett szakállába akar belefulladni, hol meg azért szédeleg, mert pocakban elszorítja az öve. 
Vagy csak szomjas egy kis borocskára. Aztán visszavedlik Sityuvá, előveszi a gitárt, és az egész csapat 
vele énekli az átköltött slágereket, jókat mulatunk a paródiákon. A buli zárásaként pedig az udvaron 
együtt meggyújtjuk a nagy adventi koszorú gyertyáit, verset mondunk és elénekeljük a Mennyből  
az angyalt.

Az Avasi Ínyességek Bor- és Főzőversenyen az ételek zsűrizését mostanában nem séfek, hanem  
a tagságból álló bizottság végzi. 2017-ben nem főttétel-, hanem sütiverseny volt, és a zsűriben kizárólag 
olyan urak kaptak helyet, akiknek felesége nem volt a versenyzők között. Élvezet volt nézni, ahogy nyolc 
pasi ülte körbe nálunk a süteményekkel megrakott asztalt, és óriási komolysággal és szakértelemmel, 
fontosságuk és felelősségük tudatában kóstolgatták és minősítették a finomságokat. Ilyen „szakvé-
lemények” hangzottak el: „Ez a karamellás ízhatását tekintve kiváló, de a textúrája… az valahogy nem 
tökéletes”. A teremtés koronái körülbelül egy órán át tanakodtak, és persze alaposan besütiztek, mire 
megszületett az eredmény. Nagyon aranyosak voltak, és nekünk asszonyoknak igen jólesett, hogy 
ilyen komoly munkával tisztelték meg fáradozásainkat.

Egy másik évben az eredményhirdetést követő bulin egyszer csak megjelent egy rendőrjárőr. 
Történt, hogy az Alsó soron Sityuéknál Ildi Rider-házikoncert volt, vagy harmincan énekeltünk-tán-
coltunk. Mindez persze nem csekély hangerővel zajlott, így esett meg, hogy úgy este 9 körül közibénk 
pottyant egy fiatal rendőrfiú a társnőjével. Miután meggyőződtek róla, hogy nem duhaj, tök részeg 
fiatalok randalíroznak a pincesoron, hanem jól szituált, bár kissé kapatos, és tinédzsernek éppen nem 
nevezhető közönség mulatozik, csak annyit kértek, hogy vegyük egy kicsit lejjebb a hangerőt. Meg-
tettük, de így már nem volt az igazi, tehát maradt a pinceház udvarán történő éneklés. Magunkban 
pedig elátkoztuk a bejelentőt, aki – bár még nem járt későre  – nem volt képes elviselni a jókedvünket. 
Vagy csak irigy volt.

A Bélajárás alkalmával végigjárjuk a két egyesületben lévő Bélák pincéit, ami nem kis feladat egyetlen 
napra, mert a pincék a Bábonyibércen, a Tetemváron, a Nagy- és a Kisavason találhatóak. Hogy ne 
a gyaloglástól fáradjunk el, a nagyobb távolságok megtételére járművet veszünk igénybe: 2017-ben 
például egy városi autóbuszt, amire az Agyagbandával együtt tuszkoltuk fel magunkat. Ezzel  
a nótázástól és muzsikaszótól majd szétrobbanó járművel körbeautóztuk a várost, nem kevés feltűnést 
keltve a lakosság, főleg a buszmegállókban várakozók körében: a busz járatszáma helyett ugyanis  
az villogott a fényújságon, hogy „Boldog Névnapot!”.
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Öt éve, hogy trónra léptek királyként a Bélák,
Köszönti most Őket népük, nem maradunk némák.

Uralmatok öt év alatt hullámzott egy kicsit,
Mert sorszámotok adásánál változott a licit.

Ki hányadik attól függött, hogy honnan indultunk,
Első pince-királyságból merre is vonultunk.
Jó királyként nem volt vita ezen Tiköztetek,

de itt az idő, öt év után mind elsők legyetek.
Nem számít, hogy hol a pince, nem számít korotok,

egy a fontos, hogyha jövünk, legyen jó borotok.
Éltessen hát a JóIsten minden Első Bélát,

Tóthot, Bertát, Nagyot, Bejczit, Bencsiket és a Gömörit!
Vivát, vivát, vivát!

Ne higgyék azért, hogy az egyesület csak a rendezvényeken, bulikon tart össze. Ha szükség van 
rá, mindenben segítünk egymásnak: egyik tagtársunk betegsége idején a pincéjüknél, a leszüretelt 
szőlő lepakolásánál, feldolgozásánál segítettek a fiúk a családnak, az asszonyok pedig a Bokályosban 
főzték a halászlét és a túrós csuszát a megfáradt munkásoknak. A Bokályos-, a Sityu- és a Csöpi-pincék 
tulajdonosai közösen szerzik be és fuvarozzák a pincékhez a Bükkalján lévő szőlőbirtokok termését, 
és szakképzett, tapasztalt borász tagjaink rendszeresen segítik tanácsaikkal az olyan amatőr borászokat, 
mint például mi vagyunk. A bulik másnapján „morzsabálozunk”, ami azt jelenti, hogy segítünk  
a háziaknak a romok eltakarításában, a mosogatásban. Na meg elfogyasztjuk a maradékokat, legyen 
az pásztortarhonya, zsíros kenyér, gulyás vagy sütemény. A bontott borosüvegek tartalmát is élvezettel 
elkortyolgatjuk, ha kevésnek bizonyulna, irány a pince. Mert jó munkához nemcsak idő, hanem egy 
kis folyékony ösztönzés is kell. Húgom révén pedig kedvezményes áron gondoskodhatnak a gazdák 
a növényvédelemi és egyéb kemikáliák, a szőlőműveléshez és borászkodáshoz szükséges eszközök 
beszerzéséről, ingyenes házhoz szállítással és használati tanácsadással együtt. Ha kell, konyhai felsze-
relést, székeket, asztalokat adunk kölcsön egymásnak, és egyik tagtársunk többünk lakását-nyaralóját 
újította már fel. Úgy gondolom, hogy ez a kölcsönös segítség és összetartás az igazi közösség ismérve.
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Dr. Tóth László: Jó helyen az életben, jó helyen 
a Miskolci Pincegazdák Dalárdájában

Az életünk két biztos pontja között nem csak arról van szó, hogy megszületünk, felnövünk, majd 
lepusztul a test és eltemetnek bennünket, legjobb esetben a „szőlőhegyre”, hanem párhuzamosan 
van egy másik folyamat is az emberben, ami a lélekben zajlik. Ez egy érési folyamat, aminek mentén 
finomabb szövetűvé válik az élet, mélyülnek a lélek térfogatai, mert az idő nemcsak múlik, hanem telik 
is, azaz telítődik. Egy idő után meggyőződése lesz az embernek, hogy a lényeges dolgok a lélekúton 
történnek, ami azon kívül van, az a számok hideg világába tartozó, nagyrészt közgazdasági kérdés. 
Ami a lelkünkben nem ér le a földig, az megtörténik ugyan velünk, de nyomot nem hagy bennünk. 
Több úton eljuthatunk mély nyomot hagyó élményhez, az egyik minden bizonnyal a dalárdán át vezet. 

A dalárdatagokkal beszélgetve kirajzolódik, hogy az életútjuk finomabb szövetű létében lévő 
emberek csatlakoznak dalárdákhoz.  A zene, a dal normál esetben és normál körülmények között 
változó hangsúllyal ugyan mindig része az életünknek, de finomabb szövésű lélek kell ahhoz, hogy  
a dalokban, nótákban ne csak a dallam, a ritmus, az illeszkedő szöveg, hanem a dalt fakasztó lét és a benne 
élő ember is meg tudjon jelenni. Tapasztalati tény, hogy mikor énekeljük ezeket a dalokat, kimon-
datlanul összeér a lelkünk az eleinkkel, akiknek szintén fontos volt az adott dal, és összeér azokéval 
is, akikkel együtt énekeljük. Nem véletlen az, hogy ennek során néha csordultig töltődik a lélek és 
esetenként opálos lesz a szem.

Ezen túl, a dalárda tagjai az alapításkor vagy a csatlakozáskor nem gondolták, hogy amikor  
a Teremtő a biliárdgolyóba zárt életüket legurította a földre, olyan golyóállást is teremt majd  
az asztalon, amiben éppen őket sodorja össze a dal ernyője alá, és az éneklésen túl még új barátságok 
születésének is helyet fog adni.      

Miért tartottam fontosnak a fenti gondolatot megosztani? Hát azért, hogy meggyőzzem 
magunkat is és a kedves olvasót is, hogy nemcsak térben és időben vagyunk jó helyen, amikor  
a „Bélák” (Tóth Béla, Bejczi Béla, Berta Béla, vagy Gömöri Károly Béla) pincéjében énekelni összejö-
vünk, vagy éppen más dalárdákkal együtt énekelünk, hanem a saját életünk, a saját lélekutunkon is.  
Jó mederben folyik az életünk útja, azaz normálisak vagyunk, hisz ez az élet rendje! 




