KÖSZÖNTŐ

A MOTTÓ
A miskolci polgár az akinek az a tulajdonsága, hogy szereti a függetlenséget, lelkesedik
a szabadságért, tiszteli az egyéniséget, meleg érzéssel gondol a nemes múlt kötelező
hagyományaira, szívesen nyújt segédkezet a tegnap értékeinek átmentésére, okul a tradíciók tanulságaiból és mindig előre néz, eleme: az önállóság; életformája: a szabadság.
Szabadság az elvek követésében, a nézetek hirdetésében, a versenyben, az élet gigantikus küzdelmeiben.
						
/Reggeli Hírlap, 1934. augusztus 5./

HELYEK ÉS HAGYOMÁNYOK…
Állandóságot sugalló, örök érvényűnek remélt szavak és mondatok a fentiek, melyek
azonban hasonlóan minden máshoz az életben – így az épített és földrajzi környezetünkhöz való viszonyunkhoz is –, ki vannak téve az idő múlásának, a változásnak. Az Avas történetében is elkülönülnek periódusok, erők és rendszerek olykor mostohán viszonyulnak az egyházi létesítményekhez, nehezen ellenőrzés alatt tartható pincesorokhoz. Más
idők óvják, respektálják a lélek szabadságát és a magántulajdon szentségét. Változnak
a szokások is: egyfelől alapvetően és óvhatatlanul, másrészt viszont lehetséges, hogy
egy hagyomány gyengül és eltűnik bizonyos időre, majd újjászületik, felfedezi és ismét
felmutatja értékeit a szerencsésebb utókor. Vidám asztaltársaságok, felelős polgárok,
MISKOLCI HÉT… igen, voltak már effélék a városban, az Avason, és most újra! Helyek,
hagyományok, változások és újjászületések varázslatos dinamikája ez a történelemben,
a mi életünkben, és nyilvánvalóan utánunk is formálódik, fennmarad és hat mindaz, ami
maradandó értékkel bír a közösség önazonosságában. Nagy a felelősségünk! Nekünk,
mindnyájunknak, ”miskolci polgároknak”!
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MESÉLŐ MACSKAKÖVEK

VASZARY GÁBOR

KISLÁNY A LÁTHATÁRON
regényrészlet – 1939.

„… elhatároztuk, … megnézzük Miskolcot.
Kellemes szép meleg idő volt.
Az Avas nagyobb domb, vagy kisebb hegy, ahogy
vesszük. Mindjárt a temetővel kezdődik és egy öreg
templommal, amelynek tornya külön épült. Jelenleg a sírásó és harangozó lakja. A templom 1400-ból
való, a tornya 1557-ből. … Bekopogtunk a harangozóékhoz. Egy kisgyerek totyogott elénk, szegényes,
elnyűtt ruhában, két ártatlan szeme mint drágakő
csillogott (síron nőtt mezei virág). A harangozó felesége kinyitotta előttünk az öreg templomot. Furcsa
misztikus szaga volt a bent rekedt levegőnek. Szú
rágta, megrepedezett padok szorosan egymás mellett, alig fél méternyi utat hagyva, hogy közöttük
elmehessen az ember. Némelyiknek az ülése betört
és úgy maradt, mintha hosszú évek óta nem járt
volna itt senki. Egy másik oldalán elkopott festés és
évszámok: ano 1751, ano 1762, ano 1765…
… A harangozó felesége alighogy meglátott a sírok között nézelődni, bezárta a templomot.
– Hé, be ne zárja. A barátom még bent van.
Ez az eshetőség egészen felüdítette. Éppen a napokban történt vele, hogy véletlenül bezárt valakit.
…
– Mikor volt itt utoljára istentisztelet?
– Most is van, kérem. Csak szegény az egyház és
nem tudja rendbe hozatni a templomot.
Amint Vomicsek is napvilágra került, felsétáltunk
az Avasra. A temető után pincesorok következtek,
mint megannyi kis házikó, némelyiknek parányi
kertje is volt, az ablakokon vasrács vagy pókhálós
piszkos üveg.
A pincék után a felfelé kanyargó út mentén vendéglőket láttunk, azontúl pedig az Avas tetején félkör alakú vadrózsával befuttatott függőkertféléket.
Erre már szőlők húzódtak el és az Avas vadon része,
a maga rendezetlen szépségében.
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Visszatérve a hotelba éppen reggelinél találtuk
a hölgyeket és a színészt. Jaj, ők is látni akarják az
Avast, menjünk fel velük újra, nem árt a séta, eleget
ültünk az autóban.
– Pár évvel ezelőtt az Avas sokat szerepelt az újságokban – mesélte Köles –, állítólagos szatírok
tanyáztak itt, akik a gyanútlanul sétáló fiatal hölgyeket megtámadták a nyári esték álmodozó hangulatában. …

– Na és elfogták őket? …
– Amint ezek a sajnálatos incidensek napvilágra
kerültek … rögtön elmenekültek ezek az alakok.
– Megijedtek, ugye? – érdeklődött Madge.
– Igen. Egyszerre rengeteg öreg nő sétált az esti
órákban az Avason, szinte félelmetes forgalom volt.
Ez vicc akart lenni.”
„Visszajövet az Avas lábánál elhúzódó kerítés falán
a következőket olvastam:
Valaki Elek ügyvéd – ifj. Valaki Elek szobafestő.

Az apa ügyvéd, a fia szobafestő. A régi világban
pontosan fordítva volt; a szobafestő ügyvédnek
adta a fiát, hogy többre vigye, mint ő. Most az ügyvéd neveli szobafestőnek a fiát, ugyanazon okokból. Íme, a mai idők.
Ahogy végignéztem az álmos szagú, csendes, kanyargó utcákon, az egymás mellett tétlenségben
megbékélt, földszintes és egyemeletes házakon, fogalmat alkothattam arról, mit jelent itt élni. És mi az
őrület? Vénkisasszonynak lenni Miskolcon.”
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"SZÜRETTŐL A HAVAS AVASIG

ÚJ BOR, ÚJABB KUTATÁSOK A PINCESOROKON"

SPÓNER PÉTER

MISKOLCI HÉT 1934. AUGUSZTUS 5–12.
„A miskolci polgár ünnepe”
A kiegyezést követően megtörtént a magyar közigazgatási rendszer teljes átszervezése, egységesítése. Miskolc polgárai, akik generációkon át küzdöttek
azért, hogy a város elnyerje a szabad királyi városi
rangot, csalódottan szembesültek a ténnyel, hogy a
reményeik nem váltak valóra: továbbra is a vármegye alá lettek rendelve. A korban egy településnek
a közigazgatási rendszerben elfoglalt helye nem
pusztán formális jelentőséggel bírt. A kiváltságos
szabad királyi városi cím – melyet az átszervezést
követően a törvényhatósági jogú városi besorolás
váltott fel – jelezte a települések fejlettségét, gazdasági, kulturális és kereskedelemi súlyát, regionális szerepkörét, az országos hierarchiában betöltött
helyét. A kedvező közigazgatási besorolás ugyanakkor arra is módot teremthetett, hogy önállóan
intézhesse jogi és igazgatási ügyeit, megszervezze
gazdálkodását, melyek alapvetően befolyásolták
egy település fejlődési lehetőségeit, hosszú távon
meghatározták jövőképét.
Az 1871. évi 18. tc., az ún. „községi törvény” azonban minden olyan települést, mely nem kapta meg
a legmagasabb közigazgatási besorolást, a törvényhatósági jogú városi státuszt, rendezett tanácsú
várossá nyilvánított, tulajdonképpen a községek
közé sorolta. Miskolc önkormányzata, igazgatása és
gazdálkodása, mint rendezett tanácsú település továbbra is mindenben a megye, illetve annak szakhatóságai alá volt rendelve. A következő évtizedekben
az ekkor már közel ötvenezer lakosú város vezetőinek, országgyűlési képviselőinek nem lehetett más
a célja, minthogy Miskolc rendezett tanácsú városból önálló törvényhatósági jogú várossá alakuljon,
a polgári vármegyéhez hasonló besorolást, jogkört
nyerjen el. E törekvés sikerét azonban alapvetően
befolyásolta az 1878-as „nagy miskolci árvíz”. A természeti csapás háttérbe szorította a város önállósulási igényét, Miskolc újjáépítése minden tekintetben
elsőbbséget élvezett.
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elé beterjesztette Miskolc kérelmét. Az országgyűlés 1907. november 26-án tárgyalt a város közigazgatási átminősítéséről, melyet nagy többséggel elfogadott. Az 1907. évi 51. tc. szentesítette a döntést,
amely 1907. december 17-én jelent meg nyomtatásban. A két politikus támogatását és közbenjárását a
város díszpolgári cím adományozásával ismerte el.
A törvény hét pontban rendelkezett a törvényhatósági jogú városi státuszhoz szükséges feltételekről, amelyek teljesítésére egy évet határozott
meg. A következő évben többek között meg kellett
választani a város törvényhatósági bizottságát és
tisztikarát, írásba kellett foglalni a város működéséhez elengedhetetlen szabályrendeleteket és le
kellett folytatni a megyével a közös vagyon és az
adósságok terheinek megosztását. A törvényi feltételek teljesítését követően – amelyet már Soltész
Nagy Kálmán utóda, Szenpáli István polgármester
irányított – Miskolc 1909. január 1-jétől kezdhette
meg „önálló” életét, működését.

nálatát, illetve május 11-ét, a címeradományozás dátumát választotta a város ünnepévé. Az első ünnepségre 1993-ban kerület sor és azóta hagyományosan
ezen a napon emlékezünk meg Miskolc függetlenné
válásáról, illetve ezen a napon ítélik oda az arra érdemesek számára a város kitűntetéseit és a díszpolgári
címeket.

A "Miskolci Hét" katalógusa

gróf Andrássy Gyula

A 19. század végén Soltész Nagy Kálmán polgármester irányításával – a város helyreállítása mellett
– megkezdődött az a munka, mely előkészítette a
törvényhatósági jogú városi rang megszerzését.
Több mint két évtizeden át folytak a tárgyalások,
egyeztetések a gyakran változó kormányok illetékeseivel. A századfordulón az ország vezetői közül
Wekerle Sándor miniszterelnök és gróf Andrássy
Gyula belügyminiszter különösen sokat tett azért,
hogy Miskolc erőfeszítései sikerrel járjanak. Utóbbi
volt az, aki nemcsak előkészítette, de a parlament

A város legmagasabb közigazgatási besorolásáért folytatott évszázados küzdelem sikerrel járt:
ahogy a kortársak fogalmaztak, Miskolc nagykorúvá vált. Az önálló törvényhatósági jog megszerzése
vitathatatlanul utat nyitott a polgári fejlődésnek. A
jogi eljárás akkor vált teljessé, amikor a város 1909
tavaszán elnyerte új, a heraldika szabályai által megkövetelt módon megrajzolt címerét. A címer tervét
gróf Zichy Aladár, a király személye körüli miniszter
nyújtotta be az uralkodóhoz, melyet Ferenc József
május 11-én látott el kézjegyével. A város nevében
Szenpáli István polgármester 1909. november 2-án
vette át a címeres királyi adománylevelet.
Miskolc ezt a címert használta a 20. század első
felében. A szocializmus évtizedeiben a település vezetői új, a kor szellemének és elvárásainak megfelelő címert terveztettek. A rendszerváltást követően
Miskolc város közgyűlése arról döntött, hogy ismét
visszaállítja az 1909-ben adományozott címer hasz-

A törvényhatósági jog elnyerése – melynek idén
ünnepeljük 110. évfordulóját – kapcsán rendezett
legnagyobb szabású megemlékezésre 1934-ben
került sor. A negyedszázados évforduló alkalmával
a város vezetői egyhetes, „Miskolci Hét” címet viselő
rendezvénysorozatot szerveztek, kettős céllal: egyrészt méltóképpen kívántak megemlékezni a várostörténet szempontjából korszakos jelentőségű dátumról, illetve mindazokról, akik a törvényhatósági
jog elnyerésében kiemelkedő szerepet vállaltak,
másrészt szerették volna megmutatni az ország
nyilvánosságának Miskolc gazdasági, kulturális és
turisztikai értékeit. Utóbbi különösen nagy jelentőséggel bírt, mert bár a közeli Lillafüreden 1929-ben
megnyitott a Palotaszálló, illetve a pihenni vágyók
számára Tapolca is egyre vonzóbb célponttá vált,
a Miskolc kínálta lehetőségek azonban országos
viszonylatban továbbra is ismeretlennek számítottak. Nem véletlen, hogy a szervezők nagy hangsúlyt
fektettek a reklámra: az érdeklődőkkel számos országos terjesztésű, színvonalas kiadvány ismertette
meg a „Miskolci Hét” programjait, illetve mutatta be
a település vonzerejét, látnivalóit. A Város ünnepének teljes és részletes programjának előszavában a
szerző többek között így írt: „…Kedves vendégeink!
Be fogják járni a város tereit, utcáit.
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avasi platóra, a Te tiszteletedre emelt kilátótoronyba és nézz körül! Amit látsz – gyönyörű, lenyűgöző,
szemkápráztatóan szép. Látod a Kárpátok ormait,
a tokaji hegykúpot […] és köröskörül a lenyűgözően szép festői panorámát, tengelyében: Miskolcot.
[…] Teleszívod magad az Avas ózondús levegőjével,
végig andalogsz a romantikát sugárzó, régi időkről
mesélő avasi pincesoron, át az avasi történelmi patinájú temetőn, melynek örök csendjében nemcsak
városunk, de nemzetünk számos nagyjai is pihennek és megtekinted az avasi ősi református templomot […] majd leérsz az Erzsébet térre…” A térről
visszapillantva pedig a vendég lentről csodálhatta
meg az Avast, előtérben a templommal és a harangtoronnyal, tetején pedig a frissen átadott kilátó impozáns épületével.

A "Miskolci Hét" tájékoztató füzete

Azt tapasztalják majd, hogy a régi kisvárosias Miskolc helyén olyan pezsgő forgalmú, friss lüktetésű
közület terül el, amely már igen közelről érinti a metropolis fogalmát…” A látnivalók közül pedig mindenekelőtt az Avast ajánlja az idelátogatók figyelmébe: „…Az első utad az Avastető legyen! Sétálj föl az

Természetesen a rendezvénysorozat – az idegenforgalmi célok mellett – mindenekelőtt az emlékezésről, a századforduló óta elért eredmények számbavételéről, tulajdonképpen arról szólt, hogy mit is
jelentett 1934-ben „miskolcinak lenni”, milyen értékekkel büszkélkedhetett a település, és annak polgára. Nem meglepő módon a korabeli sajtó is nagy
terjedelemben, túlzásoktól sem mentesen foglalkozott az eseménnyel. A legnagyobb hatású publicisztika a Reggeli Hírlap augusztus 5-ei, vasárnapi számában jelent meg. A Lőcsei Elemér által jegyzett,
„A miskolci polgár ünnepe” című cikkében, eképpen írt Miskolcról, a miskolciakról: „…a mostani
Miskolc városi kövezetével, modern bérházaival,
virágos kertjeivel, városias karakterének markáns
vonásaival, elevenségével és lüktetésével, az alkotó munkának e szép költeményét írta és életének
zenéjét a maga eredeti melódiájával szerezte:

a névtelen miskolci iparos, kereskedő, munkás, hivatalnok, orvos, ügyvéd, háztulajdonos ’a’ városi
polgár. Akinek az a tulajdonsága, hogy szereti a függetlenséget, lelkesedik a szabadságért, tiszteli az
egyéniséget, meleg érzéssel gondol a nemes múlt
kötelező hagyományaira, szívesen nyújt segédkezet
a tegnap értékeinek átmentésére, okul a tradíciók
tanulságaiból és mindig előre néz, tanul és minden
idegszálával igazodik a fejlődés vágtázó iramához.
Politikában, irodalomban, művészetben a művelt
ember érzékenységével reagál a korszerűre; eleme:
az önállóság; életformája: a szabadság. Szabadság
az elvek követésében, a nézetek hirdetésében,
a versenyben, az élet gigantikus küzdelmeiben.
Erre gondolj, hogy megértsd Miskolc ünnepének
jelentőségét, törvényhatósággá alakulásának jelentőségét…”
A „Miskolci Hét” eseményeit, ahogy a kortárs
fogalmazott: „csodáit” jelen írásunkban nem célunk hiánytalanul számba venni. A teljesség igénye nélkül azonban mégis érdemes felsorolni az
egykor legnagyobb figyelemmel kísért programokat. A rendezvénysorozat nyitónapján került
sor a jubiláló törvényhatóság díszközgyűlésére,
amelyen Hodobay Sándor dr. polgármester ünnepi beszédével kezdetét vette a hétnapos esemény. Az első nap két kiemelkedő programja volt
Lévay József szobrának – melyet Bindász Dezső
szobrászművész készített – felavatása valamint az
ipari kiállítás és vásár megnyitása a monumentális
Fráter György kir. kat. gimnáziumban és felsőkereskedelmi iskolában. A számos kulturális rendezvény közül itt csak hármat emelnénk ki: a „Miskolci
Hét” második napján nyílt meg az idén alapításának 120. évfordulóját ünneplő Borsod-Miskolczi
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Közművelődési és Múzeum Egyesület papszeri
épületében – melyet napjainkban Herman Ottó
Múzeumként ismerünk – az új, időszaki várostörténeti kiállítás. A tárlat 1878-tól mutatta be
Miskolc fejlődését, polgármesteri korszakonként.
Még ugyanezen a napon nyitotta meg kapuit a
Lévay József Közművelődési Egyesület által szervezett reprezentatív képzőművészeti kiállítás,
melynek a Nemzeti Kaszinó termei adtak otthont.
Augusztus 7-én, kedden került sor a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Miskolci Daláregylet
nagyszabású hangversenyére a Miskolci Nemzeti
Színházban. A koncertet a rádió élőben közvetítette. Igen gazdag volt a sportprogram: a nagyérdemű szórakoztatásáról többek között motor- és
lóverseny, futball- és bokszmérkőzés gondoskodott. A „Miskolci Hét” keretében átadott köztéri
alkotások közül – a már említett szobor mellett –
ki kell emelnünk a Népkertben felavatott országzászlót és a több mint húsz éven keresztül Miskolc
városképét alapvetően meghatározó Avasi Kilátót.
Anno a korabeli sajtó is nagy terjedelemben foglalkozott Miskolc legújabb, a közvéleményt némiképp megosztó látványosságával. A toronyról az
ide látogatók egyértelműen elragadtatással nyilatkoztak, ugyanakkor a miskolciak körében már
vegyes volt a fogadtatása. A kortárs publicisták
azonban inkább elismerően nyilatkoztak a kilátóról. A Felsőmagyarországban arról írtak, hogy
„fönn, az Avas-tetőn oly méltóságteljesen áll az
új kilátó, mintha tudatában volna annak, hogy ő
Miskolc legmagasabb pontja, s a város legújabb
és egyik legnagyobb nevezetessége. Körülötte az
Avas zöldellő oldala és patinás múltú pincéi. […]
S a torony mintha mindezek fölött őrködne, óriási csőszként, aki mindent tud, mert mindent lát,
mindenhová bekukucskál.”
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Hasonlóan irodalmi stílusban fogalmazott a Magyar Jövő zsurnalisztája is, de már alaposabb leírását adva a toronynak: „A színvaparti metropolis
felett némán őrködik az Avas csodákat váró ifjú
kilátótornya, míg fehér rámás ablakai révedezve néznek a távolba, zöldzsindelyes, karcsú derekára ráfeszül az augusztus esti verőfény. […]
Az ifjú kilátótorony némán, megilletődve áll őrt
Miskolc felett. Apró, bogárszemű ablakai szinte
beleszédülnek a gyönyörű látványba, karcsú dereka már-már megroppan az egésznapos, nehéz
szolgálatban, mikor hirtelen lebukik a nap vörös
koronája, az alkony ráteríti sötét fátylát a vén avasi fák koronájára, a csillogó villanylámpák egymás
után kigyulladnak, s a mesterséges fényözöntől
megmámorosodott avasi kilátótorony nyugovóra
tér… Álmodik stílusában hazájáról, szép Erdély
felől.” A Reggeli Hírlap tudósítója az előbbiekkel
ellentétben már tárgyilagosabb, szárazabb stílusban, a kritikai észrevételeket sem mellőzve vetette papírra sorait: „A Miskolci Hétnek egyik legmaradandóbb alkotása az avasi kilátótorony volt. A
város felett méltóságteljesen kiemelkedő székely
őrtorony, amelyik […] jelenti a Miskolcra érkező idegennek, hogy ez a város élni akar. […] Ez a torony
az idegenforgalom hasznos objektuma, a titkos
Avasimádók testet öltött régi álma. Ettől várták a
régen követelt és magától értetődően kínálkozó
avasi kultusz megteremtését. De a torony, mint
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a királyvíz, két rétegre bontotta az Avasimádók
sokat emlegetett táborát. Kiderült, hogy kétféle
Avasimádót termelt ki Miskolc: néhány aktív szerelmest, aki fel is megy a hegyre és sok olyat, aki
csak alulról, szóbelileg imádja az Avast. […] Utóbbiak elméletileg szeretik tovább az Avast, melyet
csak a Széchenyi utcáról látnak.”
Ezt követően a szerző pontokba szedve sorolja fel észrevételeit, illetve véli meglelni az okát a
fenti jelenségnek. Alapvetően három nyomós érvet említ: a megfelelő propaganda és reklám hiányát, az ingyenességet, és meglepő módon magának az Avasnak a városhoz való közelségét. A
felsorolt indokok értékelése, azok megítélése nem
feladatunk, de tény, hogy a kortársak az átadást
követő hónapokban meglepően ellentmondásosan ítélték meg a kilátó épületét.
Végezetül idézzük fel dr. Zsedényi Bélának, az
evangélikus jogakadémia – mely éppen idén 100
éve költözött át Eperjesről Miskolcra – jogászprofesszorának a „Miskolci Hét”, illetve az Avas kapcsán írt sorait: „Az Avas, amely a várost mintegy
félkörben körülöleli, a város szívébe könyököl
bele. Az út a város főteréről a Szinva hídján keresztül, az Avas oldalán büszkélkedő régi avasi
templom, az Avas árnyékában alvó régi temető
és a régi praechisztorikus múltra visszatekintő
avasi pincesorok között, egy pár röpke perc alatt
vezet a tetőre és a legnagyszerűbb panorámában
mutatja be a várost. Maga az Avas a város drága
dísze különben és legmarkánsabb jellegzetessége
is, amely nélkül Miskolc és a miskolci élet el sem
képzelhető. Az ősi templom, a régi harangtorony,
mögöttük a hangulatos temető és fölötte a dalos
pincesorok, a torkuk mélyén erjedő s érő avasi
borral, nemcsak a város arculatára raknak színeket, de a város életébe is valami különös zamatot
lopnak bele. […] Itt áll az Avas tetőn a Miskolci Hét
emléktornya.”
A „Miskolci Hét” zárását követően egyöntetű
volt a vélemény, hogy minden tekintetben sikeres volt a rendezvénysorozat, a város méltóképpen ünnepelte meg a törvényhatósági jog elnyerésének negyedszázados jubileumát. A sikert mi
sem bizonyítja jobban, mint a minden várakozást
felülmúló látogatószám. Ugyanakkor a szervezőknek nemcsak a múlt és jelen értékeit sikerült
igényesen és színvonalasan megmutatni, de egy
olyan város képét tárták a nagyvilág elé – ne feledjük, hogy ekkor még alig több mint tíz évvel
vagyunk az első világháborút lezáró békekötés és
alig néhány évvel a világválság után –, mely hisz
a jövőben és amely a szebb jövőért tenni is hajlandó. Tulajdonképpen mintegy alátámasztva és
megerősítve Móricz Zsigmond 1930-ban megfogalmazott, gyakran idézett gondolatát: „Miskolc a
legnagyobb jövőjű magyar város.”

KAPUSI KRISZTIÁN
HALMAY BÉLA ÉS A POLGÁRMESTER PINCE
A MISKOLCI NAGYAVASON III.

„Tudod, a temetőtől meg a Bortanyától felkanyarodsz balra, és ott szemben, a sarkon, az a
vörös tégla falú, tornyos borház” – leginkább a
látvány közismert. A cím (Rácz sor 370.) leolvasható az épület falára erősített tábláról. Kevesebben
tudják, hogy tradicionálisan Polgármester pinceként emlegetik a helyiek, szomszédos borosgazdák. Hogy miért Polgármester pince a neve? Kis
híján egészen feledésbe merült. A válasz: Dr. Halmay Béla (1881 – 1953) miskolci polgármester volt
tulajdonosa a XX. század első felében. Róla szól
cikksorozatunk!
A világháborút és hét évnyi hadifogságot megjárt 10-es honvéd főhadnagy, Halmay Béla 1935
és 1938 között volt Miskolc város polgármestere, több tárgyat ajándékozott a korabeli 10-es
honvéd múzeumnak, mindezért a 2017-18-as I.
világháborús centenáriumi rendezvénysorozat
kiemelkedő feladatának éreztük személyisége
megidézését. Törekvéseinkhez a sors is kegyesnek bizonyult, váratlan segítséget kaptunk egy
aktuális, számunkra csakugyan szenzációs múzeumi felismerésnek köszönhetően.
A Fortepan online fotóarchívum rengeteg csodával örvendezteti meg az internet használóit.
Bánovszky Miklós (1895 – 1995) festőművész pesti műtermében werkfotókat készített a portréfestéshez. Halmay Béla is járt nála, és a Fortepan
által publikált Bánovszky fotókon szereplők kilétét firtató kutatás eredménye, Pirint Andrea művészettörténész (Herman Ottó Múzeum) felismerése
éppen a centenáriumi 10-es honvéd hét előkészületeivel egyidőben jutott tudomásunkra, miszerint
a Herman Ottó Múzeumban őrzött „Díszmagyaros
férfi arcképe” Halmay Béla portréja! A Fortepan
által közzétett fotó és a festmény egyértelműen
összetartozik, Bánovszky előbb lefényképezte,
majd a fotó alapján megfestette Halmay Bélát,
mindössze a ruházatán változtatott.
Minderről részletesen:
http://index.hu/fortepan/2017/11/12/werkfotok_
es_festmenyek_banovszky_miklos_dravai_utcai_mutermebol/
A Herman Ottó Múzeumban őrzött Halmay portré:

Nem semmi, és ez még nem minden! A 2000-es
évek elején kezdett kutatásom a két polgármester, Halmay Béla és vője, Honti Béla igen sokszínű,
a végkifejlet tekintetében sajnálatosan tragikus
életútjának feltárását célozta. Az első olyan témám
volt, ahol közvetlen leszármazottak, Halmay unokái
- Honti Béla gyermekeinek köszönhetően, a levéltári forrásokon túl rengeteg, máshonnan aligha megismerhető információ (fénykép, irat, személyes emlék) kényeztetett engem. A bőség zavarában utóbb
módfelett fontos részletek csak említés szintjén, némileg talán bizonytalan megfogalmazással kerültek
a publikált kiadvány lapjaira. Halmay Béla édesapja
volt az, aki pincét szerzett az Avason, mindezt így
foglaltam össze: „Törekvő ember volt Halmay György,
az adódó lehetőségeket tehetségéhez és szorgalmához mérten, maximálisan kihasználta. Jó példa, az
avasi pincéjének „genezise”: Rácz Ádám, neves miskolci nyomdász szomszédságában, lényegében csak
egy pince lyukat szerzett, jog szerint így a körül bekeríthetett öt négyszögölnyi területet, s miután ezt
megtette, a maga 18 négyzetméternyi avasi portájával már 1879 őszén pincetulajdonossá avanzsált”.
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A forrásul szolgáló levéltári irat (MNL B-A-Z Megyei
Levéltár, IV. 1905. b. Miskolc város tanácsülési iratai,
1133/1879.) nem lokalizált ennél pontosabban, viszont Halmay Béla évtizedekkel később felfektetett
háztartási számadáskönyvében a családi tulajdonban lévő javak között már egyértelműen a Nagyvas,
Rácz sor 370. számú pince boroshordóiról, pálinka
és bor készletéről rögzített adatokat. Nem tudhattam, hogy a második világháború óta változott-e az
avasi borházak számozása, és a kiadós kutatási feladatnak mindez akkor összességében csupán mellékes kérdésköre volt.
Az Avasi Borút Egyesület az Észak-Keleti Átjáró
Kulturális és Tudományos Egyesülettel 2014-ben
indított „Avasi Disputa” című kutatási programjának köszönhetően közvetlen és baráti kapcsolatba
kerülhettem pincetulajdonosokkal és feltűnt, hogy
a temető és a Mélyvölgy közötti terület talán leginkább meghatározó látványelemét, a vöröstéglás,
tornyos saroképületet a helybéliek tradicionálisan
Polgármester pince névvel emlegették. Számozása
pedig mind a mai napig Rácz sor 370. és ahogyan
a leszármazottak megerősítették, Halmay Béla polgármester tulajdona volt az eszményi pince és borház, az egészen különleges hangulatú nagyavasi
épület! Jelenlegi tulajdonosa nagy gonddal viszonyul a történelmi előzményekhez: 2018 őszén borházát megnyitotta az Avas látványosságait végig
járó múzeumi rendezvény népes közönsége előtt
és személyes tapasztalataim alapján állíthatom, elismerésre méltó érzékenységgel és önzetlenséggel

tesz azért, hogy illusztris elődje, Halmay Béla emlékezetét erősítse és színesítse a mindannyiunk számára kiemelkedő értékű Polgármester pince.
Egykori tulajdonosa is jól ismerte és imádta az
Avast, nem csoda, hogy a nyilvános szereplésein,
előadásain igen hangulatosan tudott beszélni a pincesorokról. Miskolc idegenforgalmát elemző 1936
őszén tartott előadásában Halmay Béla kedvenc hegyéről mondta, hogy „közel 2000 pincével, melyek
felett szebbnél szebb miniatűr villák, melegszínekre
festett előkertes borházak virítanak. És mint a bécsi
Heurigerekben, úgy az Avason is kedélyes, kedves
kis kocsmák, vendéglők hívogatják az idegent. A
vendég fölé ráborul a hársfaillat levélkoronája. Fülemile csattog egész június végéig, versenyt muzsikálva a füstös kis cigánygyerekekkel, akik ütött-kopott hegedűikkel az asztalok között settenkednek
és igyekeznek eltalálni a vendégek kedvenc nótáját.
Az Avas oldalában az évszázados temető és az őszi
avasi templom, mely hatodfélszázad éves. Ez az ország leghangulatosabb temetője, mert az a kétezer
miskolci polgár, akinek itt visz el az útja pincéjébe
és vissza, mindig rózsás hangulatban halad át a temetőn és esze ágában sincs az elmúlásra gondolni.
Az Avastetőn tágas plátók, futórózsákkal befuttatott pergolák, székely stílusú kilátótorony, honnan
áprilisban és novemberben – amikor a legritkább
a levegő, a Magas Tátra hófödte csúcsai is láthatók.
A kilátótorony szomszédságában az ősember szerszámpadját ásta ki a miskolci múzeum tudós vezetője. Ezen a kovakőből formált szerszámpadon pattintotta ki a nyílhegyeit, kovakőbaltáit a történelem
előtti idők ősembere. Ezt az országszerte ismert és
emlegetett ősi hegyet szántuk a jövendő Miskolc
legnagyobb idegenforgalmi attrakciójának. Kitűnő
sétautakat építünk rajta. Vendéglőket, kávéházakat,
a miskolci állami borpince borkóstoló falatozóját
tervezzük a pincék fölé, hogy az itt pihenő és üdülő
idegen igazat adjon az egyik miskolci költőnek, aki
azt írta az Avasról:

Ki napjait már megszámláltnak érzi
S aki fölött a gond kuvikja szól,
Mámort tetézni, bánatot felézni,
Töltsön az Avas ó-boraiból”

(Halmay Béla: Miskolc város idegenforgalmáról. Miskolc,
1936. / Herman Ottó Múzeum HTD. 53.3562.1).
Irodalom:
Kapusi Krisztián: Keresztezett életutak. Halmay Béla és
Honti Béla miskolci polgármesterek. Miskolc, 2005.
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KAPUSI KRISZTIÁN
SZEMÉLYES EMLÉKEK AVASI SZÜRETEKRŐL I.
SZEMERE BERTALAN

Eltelt több mint harminc év azóta, hogy a Mendikásra épült sportpályán sok időt töltöttem napközisként. A tanítónénik valamiért nem engedtek bennünket a zsidótemetőhöz, de elgyalogolhattunk a
másik irányba, az Avasi Kilátó alá, ahol jégkrémet és
üdítőt árultak a Panoráma presszóban. Útba esett
az egyik századfordulós – akkor még nem ismertük a nevét – Pfliegler villa romja, naná, hogy bemerészkedtünk, gyakran még a csigalépcsőjén is
felmásztunk a semmibe. Mindez tiltott és titkos
akció volt, a mai Pattantyús utca helyén berendezett haditechnikai park harckocsijára és ágyúira
viszont teljesen legálisan kapaszkodhattunk fel.
Mondták persze sokszor, hogy nem is olyan régen még szőlőbirtokok és gyümölcsösök voltak
a lakótelep helyén, rengeteg szilvát, almát és
körtét szedtünk az elvadult és megvénült fákról,
mégsem tudtuk elképzelni az Avast paneltömbök
nélkül.

a Ferenc nevű fivére 1586-ban örökjogon eladta a
miskolci kúriát és a hozzá tartozó avasi szőlőt Belléni András helybéli nemesnek (Gyulai Éva: Balassi
Bálint miskolci öröksége. In: Szerk. Darázs Richárd:
Mesés Avas. Avasi Értéktár VI. Miskolc, 2018. 13 –
15. old.).
Valójában csak néhány éve, a pszichoanalitikus Ferenczi Sándor életrajzát kutatva tudatosult
bennem, hogy az őszi kertek cefreszaga a mai napig nem bírt egészen kipárologni az Avas földjéből. A gazdák – köztük Ferenczi könyvkereskedő
apja is –, inkább a lankás Mélyvölgyön, vagy még
délebbre Mindszenten, túl a Kálvárián keresztül
közelítették meg az avasi szőlőbirtokokat. Aligha
jártak napi rendszerességgel a templom és a pincék feletti meredek északi oldalon. Szekerekkel
különösen elkerülték az északi oldal magasztos
síremlékeit, Palóczyét, Szemeréét és a többieket.

Borsod. Miskolczi Értesítő, 1872. november 7.

Déli oldalán, a Szentgyörgy dűlőben 1453-ban
már adatoltan létezett szőlőbirtok, amely a diósgyőri vár uradalmának tartozéka volt. A Ruzsin,
Középszer és mindenekelőtt, a Szentgyörgy neve
bekerült 1549-ben a miskolci szőlőhegyeket ös�szeíró lajstromba, 1567-ben pedig már az Avastető is megjelent a dűlőnevek sorában (H. Szabó
Béla: Miskolc város szőlőmonográfiája 1313 – 1963
és a felújítás lehetőségei. Miskolc, 1964. 7-8. old).
A Szentgyörgy egyik leginkább közismert szőlőbirtokosa a költő Balassi Bálint (1554 – 1594) volt.
Nagybátyja és édesapja után, 1577-ben örökölte
meg a miskolci javakat, a bortárolásra és kocsmaként használt városháztéri kúriát, valamint az
avasi szőlőbirtokot. Becsesek lehettek számára a
borsodi örökség tartozékai, mert egy szűk évtizeddel később felháborodottan sérelmezte, hogy

Borsod. Miskolczi Értesítő. 1872. július 11.

(A Magyar Jövő című miskolci hírlap 1939. augusztus 12-i száma leközölte az avasi szőlőbirtokosok
és pincetulajdonosok nyílt levelét, mely adatolta,
hogy az északi oldal csak a II. világháború előtti
években vált forgalmassá: „a Petőfi és Lajos pince-
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sorok előtt elhúzódó út, amely a tetőre vezet fel,
a folyó év tavaszán elkészült (kikövezték – K. K.),
ezzel egy igen régi kívánságunk teljesült is. Ezen
út ma már fő közlekedési úttá fejlődött, mert szelíd emelkedése miatt autóval és kocsival is járható”. Másfelől panaszra adott okot, hogy a kilátótól
délre és nyugatra bajosan haladhattak tovább:
„1934-ben már tervbe volt véve a zsidótemető
és a Rákóczi-torony (az avasi kilátó elődje – K. K.)
közötti út kővel való megcsináltatása. Nagy lendülettel szállították fel a követ, apró kavicsot és
homokot, ma is ott hever az út egyik oldalán, a
homok és apró kavics benőve tüskével és bozóttal, az utakat nem gondozza senki, ha egy kis eső
esik, a sár olyan nagy, hogy nemcsak kocsival, de
még gyalogosan sem lehet járni.”)
Szemere… Nevét mostanság iskola viseli az
Avason, így napi szinten emlegeti őt a város.
Maga Szemere Bertalan (1812 – 1869) miskolci
diák egy időben, 1822 és 1825 között a Kishunyad
utcai evangélikus gimnáziumban tanul. Adatolt,
hogy megfordul az Avason, ha nem is mindig
mintagyerekként. Levéltári irat tanúsága szerint
a harangtorony alatt társaival megdobálja a református gimnázium egyik hallgatóját, aki éppen
tenné a szépet, saját szavaival „a kapuban álló három fejér személyeket” köszöntené. A vizsgálati
jegyzőkönyv az alábbiakat rögzíti:
„1825-ik esztendő böjt elő havának 22-ik napján Miskólczon tartatott Senatus előtt ki vett önként való vallás.

Borsod. Miskolczi Értesítő, 1871. október 5.
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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 (…)” (Magyar Nemzeti Levéltár B-A-Z Megyei Levéltára, VIII. 55.
A miskolci református főgimnázium iratai.
1. doboz: 60. Tanulók fegyelmi ügyei 1825 –
1887).

A szünidőket persze otthon, a dél-borsodi Vattán tölti és gyermekkori élményei alapján alakul
ki Szemere meggyőződése, miszerint „a szüret
sehol nem viseli magán azon vendégünnepi jellemet, melyet az Magyarországban magán visel.
Déli s műveletlenebb tartományokban, milyen
Görögország, a szőlőtő úgyszólván munka nélkül
magában nő fel s termi borát, s a birtokos vagyonnak alig azt tekintvén, rá nem nagy becset helyez;
északi iparos hazákban, milyen Francziaország, a

szőlőművelés egy neme az iparnak és pénzkeresésnek, igy az csak annyiban fontos, a mennyiben
hasznot hajt. Amott a szüret nem tartatik méltónak arra, hogy vígabban megünnepeltessék,
emitt minden gerezd egy-egy pénzdarabot képviselvén, a gazda minden szőlőszemben egy fillért,
minden gerézdben egy pénzdarabot lát, s a ki
ezekből eszik, azt úgy nézi, mintha pénzét enné;
ezért a szőlőskertek kapui az utasok, vendégek,
látogatók, sőt atyafiak előtt is zárva maradnak,
még a szedőnek is tiltva van a rá mosolygó szemekből ennie. Nálunk ellenben a szüret az adakozó természet közös ünnepe és a hegyek megannyi
terített asztalok, mikhez szegény és gazdag, barát
és idegen, boldog és boldogtalan egyképen hivatalos. Ama riadó zaj, ama vigadó zene, ama visszhangozó dalok, ama tűzi játékok, ama puska- és
mozsárlődözések mind megannyi híradó hangok,
melyek a jóságos isten áldásához a vendégeket,
t. i. a föld összes lakosait meghívják. Fáradságos
munkájáért borát a gazda magának igényli, de
a szőlővel, mint az ég választott gyümölcsével,
mindenkinek kínálkozik. Ez azon szellem, mi nálunk a szüreti ünnepet átlengi, s mely azt nép és
gyermekek előtt, kikben az ösztönszerű bőkezűség romlatlanul él, oly becsessé, kedvessé es kívánatossá teszi” (Szemere Bertalan: Szépirodalmi
dolgozatok és szónoklatok. Pest, 1870. 15-16. old).

Sajnos a bérezés szűkös volta miatt nehezen lehetett megfelelni az esküvel fogadott kötelezettségnek. Stuncz József hegyi rendőr hadnagy 1871.
januárjában panaszolta a városi képviselőtestületnek címzett jelentésében, hogy a „leköszönt hegyirendőrök helyébe a csekély fizetések miatt a
mai napig senki sem vállalkozik. Télen nyáron, éjjel nappal hegyi őrjárat, mely miatt lábbeli s ruha
neművel magukat nem győzik. A legkevesebb 600
rossz gyepűs szőlőbirtokost gyepűje rendbe hozására felszólítani, útigazítás, kúttisztítás, közkapuk
csináltatása tárgyában legalább 3000 szőlőbirtokos felhívása, azoktól a költségek beszedése…”
(Magyar Nemzeti Levéltár B-A-Z Megyei Levéltár,
IV. 1601. b. A miskolci képviselőtestület közgyűlési
iratai, 14/1871).
Végül még egy passzus arra vonatkozólag,
hogy Szemere reformkori filantrópiája mennyire
elhalványult, kevéssé hatott a dualizmus korszerűsödő gyakorlatára… Az idézett szabályrendelet
azt is deklarálta, hogy a „böngészet vagy mezgerlés, mint szőlő tulajdoni jog elleni vétség, tilalmas”
(Magyar Nemzeti Levéltár B-A-Z Megyei Levéltár,
IV. 1601. a. A miskolci képviselőtestület közgyűlési
jegyzőkönyve 1868 (3. kötet), 68/1868)!

Az érzelmesen megénekelt, nagyvonalú hagyományok ellenére Miskolc városának a dualizmus
első évében már a szőlőbirtokok védelméről kellett gondoskodnia. A helybéli hatóság hegyi rendőrséget szervezett, melynek kebelében a hegyi
rendőr hadnagy irányítása alatt hegybírák, tizedesek és pásztorok (lényegileg csőszök) ügyeltek a
szőlőkre, gyümölcsösökre. Együtt kellett működniük a tulajdonosokkal, a szabályrendelet szerint
évente „kétszer, a szükség úgy kívánván többször
is összehívják a gazdákat hegy gyűlésbe s ott magok elnökölvén a jó rendre felügyelnek, a határozatokról jegyzőkönyvet vezetnek”. A szabályozás
egészen részletesen rögzítette a munkakörülményeket, előírta például, hogy a pásztornak nevezett csősz „köteles a hegybíró sípjára éjjel nappal
sípjával felelni és megjelenni”. A pásztorok a hegyi
rendőr hadnagy előtt esküt tettek az alábbiak szerint: „esküszöm az élő Istenre, hogy a gondviselésemre bízott szőlő hegyre, abban található minden árokra, kerítésekre, garádokra, épületekre,
kutakra, edényekre, szerszámokra, ültetvényekre
(…) minden tőlem kitelhető szorgalommal és hűséggel fogok vigyázni” (Magyar Nemzeti Levéltár
B-A-Z Megyei Levéltár, IV. 1601. a. A miskolci képviselőtestület közgyűlési jegyzőkönyve 1868 (3.
kötet), 68/1868).
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VÁMOSI KATALIN
KANONOKI PORTRÉSOROZAT A MISKOLCMINDSZENT RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIÁN II.

A reprezentációs céllal készült hivatali portrék
közül kiemelkedik művészi kvalitásával, ábrázolásmódjával, méretével is a háromnegyed alakos
– kilencedik – képmás, amit Halász-Hardil Elemér
festett Blazsejovszky Ferenc egresi apátról, főszékesegyházi mesterkanonokról és íróról.
Az egyházi méltóságot nagyon egyszerű viseletben: fekete reverendában, fölötte fekete körgallérral, mucétummal, nyakában mellkereszttel pectoráléval, bal kezének gyűrűs ujján apáti
gyűrűvel, semleges háttér előtt, ülve ábrázolja
a festő. A fej és váll körüli egységes hátteret a
fény megtöri és ezzel a művész az ábrázolt személyiségére irányítja a figyelmet: élénk figyelő
tekintetére, nyugodt, méltóságteljes, bölcs, tiszteletreméltó alakjára. A kép szuggesztív erővel
és kiváló technikai tudással megfestve közvetíti
a művészi szándékot.
1877. augusztus 30-án nevezték ki Blazsejovszky
Ferencet plébánossá a Diósgyőri római katolikus
plébániára, majd 16 évvel később, 1893-ban az alsó-miskolci plébánián folytatta szolgálatát közel
ugyanannyi ideig. A kép megfestésének évében
már 21 éve szolgált Miskolcon, így egyértelmű,
hogy ismerte a cseh származású Hradil családot,
annak fejét, Hradil Vince (egyes források szerint
Venczel. MNL B-A-Z ML IV. – 1905. c. Miskolc Város
Tanácsának iratai 2234/1898., 3492/1902) táblaés címfestő mestert, – akinek szolgálatát a város
számos esetben igénybe vette – és gyermekeit is,
akik közül többen választották a festői pályát. (Eddigi ismereteink szerint Elemér, René vagy Rezső,
Alajos, Vilmos és Margit festettek). (MNL B-A-Z
ML IV. – 1905. c. Miskolc Város Tanácsának iratai
7406/1894., 4800/1907.) Bizonyára látta festményeiket, és a jó művészi érzékkel és ízléssel megáldott plébános Hradil Elemért választotta ki és
kérte fel portréja megfestésére.
Az apát-kanonokot 55 éves korában örökítette meg a festőnövendék 1898-ban Münchenben,
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minden bizonnyal fotó alapján. A 25 éves Halász-Hradil Elemér (Miskolc, 1873. április 18. – Kassa, 1948. december 9.) 1898-tól 1901-ig Hollósy
magániskolájában végezte tanulmányait Münchenben, illetve az 1898/99-es és az 1900/01-es
évek nyarait a nagybányai művésztelepen töltötte
a tehetséges fiatal művész, ahol megismerkedett
az impresszionizmussal, a szabadban való festéssel, a fény-árnyék-színek problémájával. (Réti
István: A nagybányai művésztelep. Kulturtrade
Kiadó, Budapest, 1994. 164–165.) Később a hazai
plein air-festészet és a luminizmus egyik markáns
képviselőjévé vált.
A helyi sajtó 1901-es közlése szerint ebben az
évben is találkozhatunk miskolciakkal Münchenben „...ott tanulnak a már jó hírnévvel bíró Hradil
Elemér és most került oda Hidvégi Géza is, tanfelügyelőnk fia. Mindkettő a jeles Hollósy-féle festő
iskolának tagja. …Így Hradil Elemér, kit arczkép
festészete után közönségünk előnyösen ismer,
részt vett a világhírű Lenbach-féle kiállításon s
pedig két tanulmányfejjel és egy tájképpel. A kiállított művekről a müncheni legelőkelőbb lapok
(Münchener Neuste Nachrichten és a Münchener
Zeitung) hízelgő bírálatot közöltek.” (Miskolcziak
Münchenben. Borsod-Miskolci Közlöny 1901. január 17. 2.)
Halász-Hradil Elemér művei 1898-tól kezdve rendszeresen szerepeltek a jelentős országos
képzőművészeti tárlatokon. Első önálló kiállítását
1902-ben rendezte meg Kassán, amikor a Halász
előnevet is fölvette. Három évvel korábban a
Blazsejovszky-portrét – a jobb oldalon középen
– még Hradil Elemér aláírással látta el, szignózta.
A nagybányai festők kiállításán különteremben
állítottak ki a Hollósy-féle festőiskola növendékei
1898-ban, akik közül a Pesti Napló kiemelte az öt
legtehetségesebbet, köztük Hradil Elemért. (A
magyar szecesszionisták. Pesti Napló 1898. december 18. XLIX. évf. 349. sz. 3.)

Halász-Hradil Elemér: Blazsejovszky Ferenc egresi apát, főszékesegyházi mesterkanonok, író
(1898, olaj, vászon, j. j. k.:Hradil Elemér München 1898.)
papi szolgálata a mindszenti plébánián: 1893–1909

A Kassán letelepedett művész Miskolcon gyakran és szívesen időzött, városi felkérésre portréfestői feladatokat teljesített (pl. Pfliegler József
Ferenc arcképe, 1905.; Horváth Lajos arcképe,
1912.; Báró Vay Elemér és Kubik Béla képmása,
1914.; Tisza István arcképe, 1923. és 1927.; Neumann Adolf képmása, 1924.). Elsősorban portréfestőként érvényesült, de emellett tájképeket is
festett.

Blazsejovszky portréja aranyozott keretben, az
1940-es leltár szerint végrendeleti hagyományként került Miskolc-Mindszentre és az ebédlőben,
az elődök portréi között kapott helyet. (EFL AP
MM 1938–1942. 1589/1940.)
Rövidítések
MNL B-A-Z ML – Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc
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AVASI LITURGIA

AZ AVASI TEMETŐ SÍRKÖVEI
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AVASI VENDÉGKÖNYV

JACSÓ PÁL

ENKLÁVÉ AZ AVASON IV.
Lugasi repülőútja gyorsabban eltelt, mint
ahogy várta. Mai napig imádott repülni és mai napig szerelmes volt a szakmájába. Ez volt az élete,
és a repülés egyébként is kifizetődött. A főiskola
elvégzése után, szinte nem volt olyan lány a városban, akit nem kaphatott volna meg. Még a szomszédék igencsak rátarti Beájával is járt egy évig,
aki joghallgató létére is bolondult utána, mígnem
aztán Miskolcon elcsavarta a fejét egy ötven kilós,
szakállas negyedéves, amit soha meg nem értett,
de talán így járt a legjobban. Akkor nem gondolta
volna, hogy öregségére épp Miskolcon fog letelepedni.
Lugasi mindig is a szőkéket szerette, és Miskolcra is egy másik diákkori szerelme miatt költözött, akivel annyira felmelegítették kapcsolatukat,
hogy Lugasi öregségére még a derekát is beadta
volna, aztán a sors közbeszólt, és Évát is elérte a
nők leggyakoribb betegsége, ami aztán pár év
alatt el is vitte. Talán, ha engedte volna a nőiességét feláldozni…
Lugasi fontolgatta, visszaköltözik Nyíregyházára, de aztán olyan jó barátokra lelt az Avason –
ahová először csak egy munkatársa pincéjébe járt
fel – hogy most már nem is tudná máshol elképzelni az életét.
Los Angelesben sem lenne kutya, főleg Ritával.
Bár fel sem foghatta, miért szeretett belé ez a nő,
és hogyan babonázta meg fekete hajú létére, de
mindahányszor megnyitotta Rita üzeneteit, sokadszorra is választ kapott kérdésére. Tudta, ha
tovább itt marad, a megtakarított pénze elfogy,
és újra el kell mennie dolgozni. Bár a repülés nem
esne nehezére, komoly pénzeket csak a tengeri
fúrótornyoknál tudott volna keresni, de az óceán
feletti, kis helikopterekkel való repülés inkább veszélyes volt, mint élvezetes, így ezt a munkát nem
vállalta.
A repülőtéren megint Áron várt rá, pedig úgy
volt, vonattal kell hazamennie. Miután Áron – aki
két napja jött haza Szingapúri kiküldetéséből –
meg szerette volna látogatni a nagyapját, felaján-
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lotta, kimegy Lugasi elé és hazaviszi. Nem is baj,
így útközben meg tudják beszélni az öreg Vasorr
viselt dolgait, meg az utóbbi hónapok különös
történéseit is.
Lugasi megkedvelte ezt az Áron gyereket meg a
barátait is, mert számtalanszor fiatalkori önmagát
látta bennük. Bár ők a maguk idejében nem bulizhattak ennyit, főleg nem hétközben. A repülés
nem bölcselet vagy jogászkodás, ha abban hibázol, nincs jogorvoslati lehetőség. Elmerengett, talán mégis inkább jogásznak kellett volna tanulnia?
Aztán elhessegette ezt az amúgy is értelmetlen
gondolatot, meg hát a legtöbb jogászt egyébként
is fölényeskedő, karót nyelt alaknak tartotta.
Az éjszakai autópályán alig volt forgalom, így
nyugodtan beszélgethettek, bár Áron sem volt
már vagy három hónapja a nagyapjánál, így ő is
csak üzenetváltásaikból kapott hírekből rendelkezett némi információval az avasi fejleményekről.
Úgy Emőd tájékán Lugasi elmesélte, miként történt a vizes meg pálinkás kannák felcserélése. De
már teljesen megnyugodott. Időközben megkapta Miki üzenetét, hogy a pótlás a megbeszéltek
szerint megtörtént, amit a kamerafelvételek átnézésével is leellenőrzött, hogy még csak véletlenül
se ismétlődhessen meg többé hasonló eset.
Áronnak szeget ütött a fejébe, egy barátnőjének néhány évvel ezelőtti dolgozata, amiben a
vegyszerallergia és az alkohol kapcsolatáról írt,
klinikai tünetekkel ugyan alá nem támasztott, de
mindenképp figyelemreméltó feltevéseket. Fel is
hívja majd a napokban, ha lesz rá ideje.
Mire megérkeztek Miskolcra, már éjszaka lett,
de Lugasi nem tudott volna nyugodtan aludni, ha
nem győződhet meg személyesen arról, minden
rendben van-e a Mikitől kért besztercei szilvapálinkával. Ezért megkérte Áront, vigye már el a telephelyre.
Mielőtt az iroda melletti raktárban álló hordókba beleszagolt volna, játszott egy kicsit az öreg
kuvasszal, aztán – majd ötvenévnyi tapasztalattal
– jóleső érzéssel nyugtázta, Miki egyáltalán nem

túlzott. A pálinka tökéletes volt, talán jobb is, mint
ami veszendőbe ment.
A vizit után még felkanyarodtak az Avasra is. A
hajnali időpont ellenére, a szűk baráti kört még
Lugasi pincéjében találták, ami nem volt véletlen
– Áron még az autópályáról megüzente mikorra
érkeznek.
Miután elmesélte a pálinka sztoriját, egy jó
ideig még Lugasi volt soron. Mindenki Rita képeire volt kíváncsi, de az öreg nehezen talált olyat,
amelyiken legalább fürdőruha lett volna rajta.
Vasorr közben hozott két kancsó újbort, amit egy
móri barátjától kapott a múlt héten. A sajátjukból
még nem ihattak, mert az a kései szüret miatt még
murcinak sem volt nevezhető. Miután kifogytak a
sztorizásból, rátértek arra, ami itthon már hetek óta
téma volt.
Ebben a hónapban, már a harmadik pincét vették meg a Felső soron, pedig ott víz sincs, a villanyt már kikötötték, az omladozó présházakat
meg teljesen széthordták a guberálók. Mégis háromszoros árat adtak érte. Igaz még jól is jöhet ez
a hirtelen támadt felvásárlási láz, ha előbb az olcsó
pincéket veszik meg. De ha így folytatódik, hamar
sor kerül a jobb állapotúakra is, amit háromszoros-ötszörös áron, már csak idegen befektetők
fognak tudni megvenni a helyiek elől. Még ez sem
lenne egetverő probléma, de ezek a befektetők
általában semmit sem költenek az ingatlanokra,
csak megvárják, míg a háromszoros áron megvett
pincéket ráfordítás nélkül, hatszoros áron tudják
eladni. Ezért semmit sem kell tenniük, csak kivárni, elinduljon végre az Avas rendbetétele, a csinosítást meg elvégzik majd az őslakosok.
Így hát megbeszélték, amennyi tartalékjuk csak
van, összeadják, és ők maguk vásárolnak annyi
pincét, amennyit csak tudnak. Ha úgy adódik,
eldönthessék, ki legyen a szomszéd. Holmi újgazdag ingatlanos vagy nepper ne zavarja megszokott életüket. De ez nehezebben ment, mint
gondolták, mert a ravasz szomszédok, amit másnak háromszoros áron kínáltak, nekik a négyszereséért sem akarták eladni, megkérték hát Áron
néhány megbízható barátját, alkudjanak helyettük az eladókkal.
Másnap Lugasi elrendezte főnökével a pálinka
sorsát, aki még a pluszban lévő negyven litert is
megvette egy barátja lányának esküvőjére. Csak
annyit kért az öregtől, palackoztassa le. Ő meg kapott az alkalmon, és a főnököt is beavatta a pincékkel kapcsolatos tervükbe. Meglepetésére azon
nyomban adott is egy jókora összeget, amivel szabadon gazdálkodhattak, csak a főnök is jól járjon.
Tudta, Lugasiban megbízhat, a pénze jó helyen
lesz, az újdonsült üzletembereknek pedig nem is

jöhetett volna jobbkor a segítség.
Az elkövetkező napokban Áron két legjobb
barátja, Márk és Ádám végig járták az Avas ös�szes eladó pincéjét. A legtöbbet jóval olcsóbban
meg tudták venni, mint amennyire tartották, sőt
még olyanokat is, amiket korábban nem is szándékoztak eladni. Ezekkel a tulajokkal megegyeztek, használják csak továbbra is a pincéjüket, ők
nagyjából rendbe is teszik, mert egy élettel teli
pincesoron jobban el lehet adni azokat is, amiket
ők újítanak fel. Nemhiába hallgattak mindketten
néhány szemesztert a Yale marketing szakán. Így
megtérült valami abból a sok fröccsből is, amit a
haverjaikkal együtt az utóbbi években Lugasinál
megittak.
Az üzlet annyira beindulni látszott, hogy a
megmaradt pénzt nem is osztották vissza. Lugasi meg Vasorr a fiúkkal megalakították az Avasi
Pincefalu Kft-t. Üzlettársnak bevették Grószékat
meg Horgasiékat is, Rátonyi Mikit pedig rávették,
legyen a cég ügyvezetője, amit vonakodva ugyan,
de három pohár kedves unszolásra felhajtott kékfrankos után, el is vállalt.
Másnap – adventhez közeledvén – még a templomba is elmentek, megkérni a tiszteleteséket,
áldják meg munkájukat, aminek ők örömmel eleget is tettek. Egy palack ötven éves aszúval koccintottak a lelkes kompánia terveire.
Mire eljött a karácsony, az Enklávé tagjai – maguk között így nevezték új cégüket –, már több
tucat pincét-udvart-présházat tudhattak magukénak, míg az idősebb tulajdonosoktól, akiknek
gyermekei a fővárosban vagy külföldön éltek,
megvettek néhány lakást, gyümölcsöst meg szőlőt is. Így mindenki jól járt. Az öregek ottmaradhattak régi lakásukban, megszabadultak a már
csak tehernek számító kiskertjeiktől, a gyerekek
meg befektethették a kapott pénzt saját otthonaikba. Ezzel a konstrukcióval nem is tudott egyetlen messziről jött, kitömött bukszájú befektető
sem versenyezni. Az üzlet annyira beindult, hogy
pár hét után már alkalmazottakat kellett felvenniük, a cég felügyelőbizottságába pedig felkérték a
tiszteleteséket meg a főgondnokot. Cserébe felajánlották, hogy a társaság nyereségének tíz százalékát tíz éven át az Avasi templom felújítására
fordítják.
Az ünnepekre már a kései újborok is letisztultak. Az évek óta először igazi, fehér karácsonyú
istentiszteleteken pedig rendre megtelt az öreg
templom is. Idilli, hópuha csendben búcsúzott az
óév, és angyali nyugalommal köszönt be az új, miközben az öreg Lugasi pincéje fináncágának legalsó lépcsőjére tett vegyszeres kanna is csendesen
meghúzódva várta a következő tavaszt.
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TOMASOVSZKI ISTVÁN

KRIPTASZÖKEVÉNYEK

Egy másik, három évvel felnőttebb nyár tikkasztó napján a Kilián-déli osztálytársaimmal próbáltuk elütni az időt. A Fakír őrs rendszeres küldetéseket szervezett Miskolc és Lillafüred egész
területére, és a társaság csöppet sem aszkétavékony tagjai nem fukarkodtak a kalandokban. (…)
– Tudok egy kriptát az Avason – minden benne
volt Csoni mondatában, nem kellett hozzátennie,
hogy fel kéne fedeznünk, vagy hogy gyerünk,
mert ebben benne volt az is. A hinta körül ültünk
a Lórántffyn, a többiek vagy a bicóra, vagy a libikókára támaszkodtak.
Speri, egy magas srác, állandóan keresztbe rakott lábbal állt, nem tudom, ez mennyire jellemző
a fakírokra, de az alakja elég excentrikusnak tűnt
az ellenfényben. Nehezen indult, de ha elindult,
akkor nehezen állt meg, vitte a lendület, általában
őt küldtük előre, ha valami veszély közeledett. Befért a négyzet alakú általános iskolai szemetesbe,
és egy egész technika órán át benne is maradt,
papírgalacsinokkal letakarva, magzati pózban,
még a tanár sem találta meg, így beírta neki az
igazolatlant.
– Mehetünk – mondta, vastag szemöldöke felfutott a homloka közepébe, és keresztbe rakott
lábait megcserélte, mintha egy újabb kereszteződéshez érkezne.
– Én bringával megyek – mondta Havi. Talán
a haja volt az, ami fakírrá tette, hatalmas, mikrofonfrizura, és olyan erős, mint a smirglipapír. Aki
kibírta azt, hogy ne söndörgesse meg a haját, az
tényleg fakír volt.
– Vigyünk valamit? Kell kötél, vagy ilyesmi? –
kérdezte Robi. (…)
Havi tekert, mi busszal mentünk, Csoni meg
csak haza ment, mert ők már az Avasra költöztek. Otthagyták a jó kis fecskés házat a rendelővel
szemben, az oldalán ott voltak azok a bazi nagy
madarak, mindig hazatalált, még lámpaoltás után
is, de az Avason... minden egyforma volt, lehet,
hogy néha máshol aludt, ki tudja. Mindenesetre
most megtaláltuk a lakásukat, és automatikusan
ez lett a bázis, a faterja biztos azt mondta volna,
hogy ezt ne, de nem mondtuk el neki.
– A kripta rögtön a kapu mögött van, nem kell
mélyre hatolnunk – mondta Csoni, és felrajzolta a
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tervet a bevásárlólista másik oldalára. (…)
– Az oldalán van egy hatalmas lyuk, állítólag
45-ös vagy 56-os belövés, mindegy, ott be tudunk
menni – mondta Indiana Jones, és az oldalára csatolta az ostorát, vagyis mégsem, mert egy kovászos uborka volt a kezében.
A temető csak három kőhajításra volt tőlük, és
addigra elfogyott az ömlesztett sajt, a Duna kavics, a kovászos ubi, és a francia drazsé is. Libasorban mentünk, egymás nyomába léptünk, mint a
profi fakírok, amikor valami fakírtalálkozóra mennek, hogy aztán azt higgyék, hogy csak egy fakír
ment arra, és összezavarják az ellenséget, és még
a szögek is hátat fordítanak, hogy nekik itt semmi
keresnivalójuk. (…)
– Ott jön a Havi – mondta Speri. Most a temető
kapujának támaszkodott, mert a lábai egyenesen
álltak. Valóban, Havi frizurája a nagy szél ellenére
is tökéletes gömb alakban – talán az univerzum
legtökéletesebb formáját felvéve – ringatódzott a
horizonton, ahogy nyomta a ruszki Fecske pedálját felfelé a hegyen.
– Amíg ideér, osszuk ki a feladatokat – mondta
Csoni, és benézett a lelakatolt kapun. – Íme a célpont – mutatott az előttünk tornyosuló, hatalmasnak tűnő kriptára.
– Kellett volna kötél, én mondtam – Robi megmondta, a kutya se hallgatott rá. – Az a lyuk baromi magasan van.
– Ketten kinn maradnak, és bakot tartanak, hárman, akik bejutnak, ők végzik a felfedező munkát
– helyezte végre Speri a dolgokat praktikus alapokra. – Kifelé ugyanez.
– Jól hangzik – mondta Havi, aki akkor futott
be, de ő csak annyit hallott, hogy kifelé ugyanez,
de hát az is jól hangzott. Cseszettül jól hangzott.
(…)
– Oké, akkor indulás – mondta Csoni, és már
tartottam is a bakot. Persze előtte elbúcsúztunk,
ölelés, mert lehet, hogy utoljára látjuk egymást,
mi a francot mondok majd az apjának, mikor azt
mondja, hogy ezt azért ne, hogy elveszett egy
kripta labirintusában. (…)
Már jó ideje ültünk a temető kétméteres falának tövében, ahol a kerítés teteje leomlott már
egy kicsit, és a törmelék pont alattunk, amely

remek hadállás volt, mikor a távolban mozgásra
lettünk figyelmesek. Hosszú volt a temető, egyenes az utca, és az alak, amelyik felénk tartott még
nagyon messze volt ahhoz, hogy megmozduljunk.
– Valaki jön – állapította meg Havi, de amint
az alak jobban kivehetővé vált, és látszott, hogy
teljes erejéből felénk nyargal, ki kellett javítanom.
– Valami! Ez egy farkaskutya! – úgy ugrottunk
fel, mintha parázson ültünk volna. A kutya már
ugatott és morgott is vágtatás közben, és egyáltalán nem tűnt olyannak, amiket a kiliános nyanyák
sétáltattak, azok a gülüszemű pincsik, amelyeket
egy taszajtással arrébb lehetett tenni fél méterrel.
Mire felocsúdtam, Havi már a kerítésen túl volt,
és ült rá a biciklijére.
– Hozok segítséget! – hadarta a főhadiszállás,
Csoniék lakása felé mutatva, és a kutya csak jött,
és jött, majd ugrottam, a kutya is ugrott, az álkapcsa a nadrágom hajtókája mellett csattant, de én

is kijutottam. Mire a temetőőrök odaértek, Havi
már a dombon pedálozott, én a kerítésnél néztem
a kutya agyarait, és hallgattam kaffogásszerű, rekedt hangját. De ő benn volt, én kinn, aztán a temetőőr elővette a lakat kulcsát, és a kutya is kinn
volt. Én meg kis híján becsináltam, mert a kutya
feje a fejemnél volt, a póráz tartotta csak vissza. A
temetőőr csak ordított, hogy mit csináltunk, hogy
hulla- és sírrablók vagyunk. A fiatalabbik elkapta
Havit, és visszajött a biciklijén, Havi meg rohant
mögötte. Visszavittek minket a kripta elé, és a rács
felé fordulva sakkban tartottak, vagyis inkább a
farkaskutya.
– Képzeljétek, találtunk egy járatot... – rohant
fel a kripta belső lépcsőjén Csoni, és nyomban
kővé dermedt, mintha maga is a temető része lett
volna, mert a kutya nekirontott a kripta díszes rácsának. Azzal a lendülettel visszafordult, és eltűnt
a sötétségben.
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Ekkor biztos voltam benne, hogy ők megússzák,
állampolgárságot és menedékjogot kapnak Kínában, és mi megszívjuk. De a temetőőrök előkerítették a kripta ajtajának kulcsát, és Rexet, vagy bármi
volt is a neve, szerintem mondjuk Gonosz halott,
mert soha nem hagyta abba az ugatást, még akkor sem, ha rászóltak, szóval őt hosszú pórázon
beeresztették, és azt mondták, hogy vagy kijöttök
magatok, vagy ő megy be értetek. A fiúk talán már
félúton jártak Kínába, amikor meggondolták magukat, hogy a kutya mégis gyorsabb, és kijöttek.
– Hívd a rendőrséget – mondta a fiatalabb, suhanc kinézetű őrnek az idősebb, aki Havi biciklijén
el is ment telefonálni, így hamar megjárta az utat.
Mi meg még annál is jobban megjártuk, nem tudom, mit fog szólni Csoni faterja. Van-e erre szó,
hogy rabosítanak minket, annyi sikeres küldetés
után, pedig még társadalmi munkát is végeztünk,
megmondjuk, hogy mindemellett kitisztítottuk
a Szinva számos zúgóját, több tíz kiló szemetet
szedtünk ki a mederből, és ez ahhoz képest... szóval semmiség.
(…)
Közben befutottak a rendőrök, megjött a Lada a
hosszú kék csíkkal az oldalán, kék villogóval, szirénával, Elvégre sírrablók volnánk, nem piskóták.
Két rendőr volt benne, fakabát helyett most nyári,
rövidujjú ing volt rajtuk, csak lazán, mint a szanfranciszkó utcáinban az a széles orrú nyomozó, na
ugyan úgy szállt ki, csak megbotlott a padkán.
– Lássuk csak! – mondta, de csak azért, hogy
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visszanyerje az egyensúlyát, a gumibotot is pörgette, mint a giroszkópot. Lassan végül bejutott, a
társa köpcös volt, nála is köpcösebb, mert minden
rendőr köpcös egy kicsit, így van minden krimiben
is, hát ezek sem voltak különbek. – Kikkel állunk itt
szemben.
Hű, erre teljesen berosáltunk, mert ugye szembenállásra nem számítottunk, azt hittük, hogy felfedezünk pár új járatot, meg kincseket, titkos alagútrendszereket, de összetűzésre nem. Az őrmester,
mert minden rendőr őrmester, vagy tizedes, hadnagyok csak az USÁ-ban vannak, a gumibottal játszott, ütögette a tenyerét, és minden alkalommal
hintázott egyet a sarkán, mintha még mindig az
egyensúlyát keresné. A temetőőr folyamatosan ordított, mutatta a lyukat, hogy a rohadékok ezt csináltálták, a rendőr szólt rá, hogy elég lesz. Tényleg
elég volt, mert a kutya sem hagyta abba, mintha
össze lettek volna kötve a temetőőrrel, vagy egy
vokális tréningre járnának.
– Na gyerekek... – mondta ismét a köpcösebb,
ilyen tőmondatokban beszéltek, mintha hosszú
ideig kellett volna gondolkozni, hogy mit is mondjon, pedig a filmekben csak úgy pereg a kihallgatás, hogy valld be, ordítják bele a képükbe, meg
van lámpa is, meg vizet csöpögtetnek, amíg el
nem szakadnak az idegek. Nekünk már régen elszakadtak.
– Mi is történt itt? – jött a mondat másik fele
kábé öt perc kutyaugatás után, és mi elmondtuk
mit csináltunk. Nem színeztük ki a történetet, de

nem is vettünk el belőle, pontosan, ahogy történt.
– Hát... – mondta a másik, a kevésbé köpcös közeg, nem tudtuk, mit ért rajta, mert ez volt az ös�szes, amit mondott, se előbb, se később semmit,
látszott, nem a szavak embere. Ő volt a sofőr.
– Aztán hadd halljam... – ismét szünet, már-már
kínosan hosszú, pedig mi már mentünk volna, én
szerettem volna egy utolsót telefonálni, vagy ügyvédet hívni, vagy a tesómat. – Milyen szülők azok,
akik ilyen dologra nevelik a gyerekeiket? Mi a te
apád, fiam? – mordult Csoni felé, és az én egyik
legeslegjobb barátom nem gondolkozott sokat,
hanem kihúzva magát, büszkén vágta az őrmester
arcába:
– Tanár.
A rendőr hátrafordult a társához, felháborodása
kiült mindkettőjük arcára.
– Miféle tanár lehet az, aki ilyesmire tanítja a
gyerekét? – mondta, és egy nagyot hintázott a
sarkán. Valóban, miféle tanár lehet, gondoltuk, ezt
kaptuk tőle, örökségként, hogy megtanított minket kriptába mászni, sőt az egész osztálya kriptákba jár, mint a holdkóros drakulák...
– És a tiéd, fiam? A tiéd micsoda? Csak nem tanár az is? – kérdezte ismét a hintázó, most Robitól,
és én ekkor már éreztem, hogy baj lesz, mert a sors
úgy akarta, hogy neki is tanár legyen az apja, és
így állított minket sorba, hogy ez a szörnyű bűn
mind a rossz tanároktól eredjen, pedig ott énekeltünk május elsején, meg a nagy Okt. Szoc. Forr.
ünnepén is, hogy egy a jelszónk a béke, de itt nem
lesz béke, az hótziher...
– Nocsak! – kiáltott a rendőr, mikor meghallotta
a választ, nagyot csapva a tenyerébe a gumibottal,
láttam, ahogy hullanak a szemfogak, ahogy törik
a sípcsont, talán le is lőnek, azt mondják, ellenálltunk, késünk volt, vagy ilyesmi. – Csak nem egy
iskolában tanítanak? – kérdezte ismét, pedig kérdezhetett volna abszolúte mást is, arról, hogy mit
tanít, de ő ezt kérdezte, mert a sors tudta, hogy
egy iskolában tanítanak.
– Ej, gyerekek, hová tart ez a nevelés, egy iskolában, két tanár, szép ügy!
– Szétrombolták a kriptát! – támadt fel a temetőőr, a rendőr egy gumibotmozdulattal leintette.
Élvezte a helyzetet, tudta, hogy nyeregben van:
rossz tanárok rossz gyermekeit nevelheti meg
egy-két suhintással, mert ezután jön csak a fekete
leves.
– Na, és neked, fiam – fordult felém, és én tudtam, hogy ez rossz lesz, nagyon rossz. – Neked mi
az apád?
Az apám őrült lesz, ha ezt megtudja, nem tudom, mi lesz, milyen büntetések jönnek majd, de
nagyon rossz lesz, az biztos, a többiek majd ott

biciklifogóznak, meg forgóznak a pingpongasztalnál, én meg csak nézem majd őket...
– Katonatiszt, őrnagy a Megyei Polgári Védelmi
Parancsnokságon – mondtam félve.
A rendőr arcán furcsa meglepetés futott át, nem
is értette, mit keresek a sorban, ahol bűnre oktató tanárok gyerekei állnak, én, mint akinek az apja
egy...
– BM-dolgozó! – kiáltotta végül meglepődve.
Kevés csillaguk volt a váll-lapon, apámén mégis
több, és arany, nem tudom, számított-e ez.
A rendőr még méregetett egy kicsit, mint valamiféle félszerzetet, aztán tovább lépett.
– És a tied, fiam? Csak nem az is BM-dolgozó?
– kérdezte nevetve és én tudtam, hogy nem sokáig fog nevetni, mert a haverom apja volt a megyei
tűzoltó parancsnok, az baromi sok csillag a váll-lapon, és ugye egy akolból valók ezek a BM-dolgozók, és hát a gyerekeik követnek el kis csínytevéseket.
– Hí, azanyját, én ezt nem hiszem el gyerekek!
Micsoda csibészség ez, halljátok, bemászni a kriptába!
– De ez a rombolás! – ordított a temetőőr, mire
a rendőr úgy leteremtette, hogy a kutya majdnem
őt harapta meg.
– Na, te jómadár, te utolsó, mi a te apád? – kérdezte mosolyogva a rendőr Havitól. A másik kikapcsolta a kék lámpát is, már nem olyan vészes az
eset, mint gondolták. – Mi a te apád? Csak nem
rendőr?
Ekkor tudtam, hogy győztünk. A zsernyák még
nem tudta, hogy ő pedig vesztett, bár a sors olyan
tréfát űzött vele, amit csak azokkal űz, akiket nagyon szeret.
– De, rendőr.
Ekkor a köpcös felkiáltott, mintha egy lakodalomban lettünk volna:
– Ejj, gyerekek, csibészek, rosszcsontok, gyertek, hazaviszünk titeket!
A kővé meredt temetőőrök szeme láttára zsúfolt
be mindannyiunkat – teljesen szabályellenesen –
az autóba, havi bringáját berakva a csomagtartóba. Kéklámpa szirénával mentünk a főhadiszállásra, ahol azért megígértették velünk, hogy többet
ilyet nem teszünk, és hogy üdvözlik Havi rendőr
faterját.
Csoni mamája csinált nekünk teát, rum nélkül,
pedig a felfedezőknek járt volna egy nyelet, a
filmekben mindig van egy egész hordóval, amit
csapra vernek, meg bundáskenyeret, a nagy steak
helyett, amit csak úgy véresen esznek, nekünk ez
volt a jussunk. Egész estig nevettünk, Csoni papája
is, és nem mondta, mikor elbúcsúztunk, hogy...
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A MI PINCÉNK –
MAI AVASI PINCÉK ÉS BORÁSZATOK

TASNÁDI-CSÖPI PINCE
NAGY AVAS FELSŐSOR 431.

Nem hagyományos történet a mi pince vásárlásunk. Először is barátok révén éveken át jártunk
fel az Avasra, és szép lassan minden programba
belefolytunk, sőt a Miskolci Pincék Asztaltársaságának tagjai lettünk. Később az Avas Borút egyesülethez is csatlakoztunk. Amikor felvételünkre
került a sor, annyi volt csak a kérdés: Ti még nem
voltatok tagok?
Ez is jelzi, hogy milyen befogadó ez a két civil
szervezet: aki tenni akar a közösségért, azt szívesen fogadják, és nyugodtan mondhatom, hogy a
kor sem számít, hiszen mi az idősebb korosztályhoz tartozunk, de ugyanúgy ropjuk a táncot, vagy
éneklünk az Agyag Bandával.
2014-ben mégis úgy alakult, hogy sikerült a
Nagy-avason venni egy pincét! Elég lepukkant
állapotban volt, de rövid időn belül kívül-belül
rendbe tettük. Őszre elkészült a felújítás és az
avasi korlátavatóval egyszerre a mi pincénket is
megáldotta Hangó István tiszteletes úr, ami nagy
öröműnkre szolgált. Az igaz, hogy a pince nem túl
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nagy, de az a három 200 literes tartály elfér benne,
és most is több fajta bor várja a kedves barátokat,
és természetesen a családot is. Büszkék vagyunk
rá, hogy már az első évben két nagyarany oklevelet kaptunk az Avasi Borversenyen, 2016-ban
pedig a XIX-ik Sajóbábonyi Borversenyen Rozéborunk aranyérmes, Olaszrizling borunk ezüst oklevelet kapott.
Ebben az évben a fiam is csatlakozott az Avasi
Borút Egyesülethez, így remélem, a család sokáig
megőrzi majd ezt a hagyományt.
Bor és gasztronómia kézen fogva jár, és itt szinte mindent megtalál az ember, ami a boldogsághoz kell, - család, jó barátok, finom borok, finom
falatok, kultúra, ének, tánc. Kell ennél több? Mindezt jelenti nekünk ez a kis borház, és természetesen a pince.
Minden Miskolcinak kívánom, hogy – amíg lehet – használja ki ezt a páratlan lehetőséget: vásároljon öt percre a belvárostól egy ilyen kis ékszerdobozt.
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