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A nappalink falán van egy fénykép, amelyen a Miskolcon élt 
anyai nagyszüleim és baráti társaságuk látható. A kép egy avasi 
borházban készült, a szereplők vidáman néznek a fényképezőgép 
lencséjébe, az asztalon boros- és szódásüvegek, a háttérben 
cigányzenész. A képről pont az a hangulat árad, amit sokan 
szeretnénk visszahozni Miskolc hegyére.

Nem hiszem, hogy az én valamikori unokáimnak számítani fog 
majd egy rólunk készült „partyfotó”, de úgy éreztem, hogy a 
kép, az az elkapott pillanat valahogy része annak, ami magam 
is vagyok, az identitásomnak, a miskolciságomnak, így kikerült 
a többi fotó mellé.

Jó ideje már, hogy lelkes és kitartó borbarátok elkezdték újra felfedezni a pincesor adta 
lehetőségeket és erejükhöz mérten hozzákezdtek egy-egy pince felújításához, vagy az 
évről évre visszatérő programok megszervezéséhez, ugyancsak gazdagítva saját maguk és 
környezetük Avashoz fűződő viszonyát.

Az Agrárminisztérium Kárpát-medence-szerte támogatja a helyi értékek felkutatására, 
megőrzésére indított kezdeményezéseket, így az Avasi Értéktár kiadvány megjelenését is. 
Régi igazság, de Miskolcon is érdemes feltenni a kérdést: ha mi magunk nem őrizzük meg 
azt, ami fontos nekünk, akkor mások miért tennék meg ezt? Ha hagyjuk elveszni egy település 
értékeit, akkor mások hogyan ismerhetnék fel azok jelentőségét?

Az Avas Miskolc belvárosa felé eső oldala a templommal, a temetővel, a kilátóval és az alatta 
lévő pincékkel része a miskolciak közös élményeinek, a város közös emlékezetének, hiszen 
kinek ne lenne olyan története, amely ehhez a városrészhez köthető!
Ebben a kiadványban így csupa-csupa ismerőssel találkozik majd a Kedves Olvasó. Ismerősek 
lesznek a helyzetértékelések, az említésre méltó múlt főbb vonásai (bár izgalmas részletekkel 
magam is itt találkoztam először) és ismerősek leszek maguk a szerzők is, mint a történelmi 
Avas azon derék barátai, akik nem mondtak le arról, hogy visszategyék/feltegyék kedvenc 
hegyoldalunkat a megfelelő grádicsra.

Az Értéktár jelentőségét két dologban látom: egyrészt lehetőséget ad régi, kedves, személyes 
történetek bemutatására, ezzel is aláhúzva azt, hogy az Avas minden hiányossága ellenére egy 
szerethető hely. Másrészt (és talán ez a nehezebb feladat) a szerzők egy része képes kívülről 
nézni Miskolcot, az Avast, a miskolciakat, és a nyilvánvaló elmaradások felszámolására tett 
konkrét javaslatok megismerésébe avatja be az Olvasót.

Aki kezébe veszi ezt a kiadványt, az nyilvánvalóan nem véletlenül találkozik vele, hanem maga 
is része azon miskolciaknak, akik foglalkoznak a történelmi Avassal. Nekik/nekünk kívánom 
azt, hogy az Avasi Értéktár ezen száma legyen gondolatébresztő minden olyan városlakónak, 
aki tenni akar közös örökségünk megőrzéséért és fejlesztéséért!

DR. SZINAY ATTILA
az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára

TISZTELT OLVASÓK! 
KEDVES AVASALJA-LAKÓK, MISKOLCIAK! 
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1. Előzmények
A miskolciak számára több szempontból is 
emblematikus Avas-hegy régészeti örök-
ségének egyik legismertebb – a lelőhelyek 
számát, az előkerült leletanyag mennyiségét 
tekintve legjelentősebb – része az, amelyik 
az őskőkorhoz kapcsolható. Mit is jelent ez 
számokban, tényekben?
A Bársony-házi „szakócák” (1. ábra) 1891. 

évi megtalálása óta a hegy északi harma-
dán, valamint annak közvetlen környezeté-
ben, a hegyláb mentén összesen legalább 
12, a területnevek alapján egymástól jól elvá-
lasztható régészeti lelőhelyet azonosítottak. 
Ezek a terepen valójában sűrűn egymás mel-
lett, olykor valószínűleg jelentős átfedésben 
helyezkednek el. Az eddig begyűjtött, feltárt 
több százezer darabos leletanyagban szép 
számban akadnak a laikusok számára is tet-
szetős, elsősorban a helyi limnoszilicitből 
pattintott munka-, ritkábban vadászeszkö-
zök. Az anyag döntő része azonban kétség-
telenül kovabánya-hulladék/-törmelék. Az 
elmúlt 130 év ismert fő kutatási eseményei-
nek száma 29, melyek sok amatőr gyűjtőhöz 
és legalább 10 régész, valamint muzeológus 
nevéhez kapcsolhatók. Habár közvetlen ab-
szolút koradatokkal eddig nem sikerült pon-
tosan meghatározni, hogy az Avas mettől 
meddig is állt az ősember érdeklődésének 

középpontjában, azt a kovaeszközök techno-
lógiai és tipológiai párhuzamai alapján nagy 
biztonsággal kijelenthetjük, hogy a középső 
és felső paleolitikumon belül a 70 és 20 ezer 
év közötti szakaszból származhat a leletek 
legnagyobb része.

Mivel a jelen írásnak nem célja a kutatás-
történet és a tudományos eredmények rész-
letesebb összefoglalása, azoknak, akiket ko-
molyabban foglalkoztat a téma, a cikk végén 
található ajánlott irodalom nyújthat segítsé-
get.

Tény, hogy attól, hogy egy leletegyüttes a 
tudomány számára fontos, és akár a laikus 
érdeklődők számára is izgalmas, még nem 
feltétlenül könnyű a nagyközönség felé ér-
dekfeszítő módon tálalni. Habár az Avas ős-
régészeti irodalma bőséges, talán nem vélet-
len, hogy tisztán népszerűsítő „ősemberes” 
cikkek, ismeretterjesztő könyvek, grafikai 
vagy fotóalbumok stb. ez ideig egyáltalán 
nem jelentek meg az Avasról. A régészeti ki-
állításokban, ismeretterjesztő előadásokban 
természetesen mindig megkerülhetetlenek 
voltak és rendszeresen felbukkantak a helyi 
emberelődök. Ilyenkor a közönség mindig 
csodálattal tekint a „70 ezer éves miskolci 
ősemberre” és különleges kőeszközeire, de 
hogy hogyan legyenek állandó és látványos, 
egy külföldi számára is könnyen bemutatha-
tó részei életünknek, arra még keresni kell 
a megoldást. A 2000-es évek elején Ringer 
Árpád régész-geográfus, a Miskolci Egyetem 
akkori tanszékvezető egyetemi docense ve-
tette fel az Avasi (Régészeti) Múzeum ötle-
tét. A tudományos konferenciáknak és mű-
helybeszélgetéseknek sokáig rendszeresen 
visszatérő eleme volt egy ilyen új attrakció, 
az elgondolás vázlatos vagy részletes kidol-
gozására azonban nem került sor.

DR. SZOLYÁK PÉTER

Ősemberek a miskolci Avason – Távoli múlt 
vagy közeli jövő?
Illusztráció: Nagy S. József és Dr. Szolyák Péter
Fotók: Baranczó Benedek

MIÉRT ÉPPEN AZ AVAS?
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2. A koncepció
2.1 Indoklás és a tervezés alapelvei
Írásom célja egy olyan koncepció vázlatos ismer-
tetése, amely részletes továbbtervezést követően 
alkalmas lehet az avasi emberelődök régészeti 
hagyatékának, mindennapi tevékenységének, a 
helyi őskőkor (jégkor) természeti, környezeti vi-
szonyainak világviszonylatban is egyedi megkö-
zelítésű bemutatására. A téma aktualitását az 
adja, hogy Miskolc Város Önkormányzata jelen-
leg is dolgozik az Avas többirányú, a turisztikát 
fókuszba helyező fejlesztésén. A kilátó megújí-
tása, szállodaépítés, a borturizmus fellendítése, 
a rekreációs lehetőségek bővítése, a kulturális 
attrakciók kiemelése mind részei a törekvésnek. 
Nem mellesleg az idén augusztusban volt éppen 
130 éve, hogy a három Bársony-házi „szakóca” 
megtalálásával a magyarországi őskőkorkutatás 
tudománya is megszületett.

Meggyőződésem szerint amennyiben a város 
lakói és vezetése olyan történelmi és kulturális 
értékként tekintenek az avasi ősemberre és ré-
gészeti hagyatékára, amelyet büszkén és tartó-
san szeretnének felvállalni, akkor mindenképpen 
egy emblematikus épített attrakcióban kell gon-
dolkodni. Fontos, hogy ez a fejlesztés könnyen 
fenntartható legyen, formájában, tartalmában és 
társadalmi, valamint tudományos szempontból 
is világos üzenetet hordozzon. Nem szükséges, 
hogy önálló múzeum legyen, és kifejezetten ke-
rülendő, hogy a megszokott, klasszikus értelem-
ben vett kiállítóhelyként épüljön meg. Miskolc 
városa jelenleg egy 122 évvel ezelőtt alapított, 
patinás múzeum büszke tulajdonosa, az eddig 
napvilágra került leletanyag pedig csaknem tel-
jes egészében ezen múzeum gyűjteményének 
részét képezi. A leletek természetesen – ameny-
nyiben rendelkezésre állnak megfelelő méretű 
kiállítóterek – bármikor bemutathatók állandó 
vagy időszaki tárlatok keretében a jelenlegi mú-
zeumépületekben is – keddtől vasárnapig, 9-től 
17 óráig. A digitális kor generációinak azonban 
napi, sőt, órákra, percekre lebontható, folyama-
tos igénye van a bármikor elérhető új informáci-
óra, a szinte azonnal és könnyen igénybe vehető 
szórakoztató és rekreációs helyszínekre, progra-
mokra. A kultúra persze nem feltétlenül verseny-
képes a wellness, a sport vagy a gasztronómiai 
kínálattal, de azok közelében, azokkal együtt tá-
lalva új távlatok nyithatók meg a művelődésben, 
az ismeretátadásban. Már most is jól bevált 
módszer a Múzeumok Éjszakáján boroztatni, 
lángosoztatni a közönséget, majális ünnepség 
keretében csábítani a múzeumbarátokat, egész-
ségturizmussal boronálni össze a kulturálisan 
jelentős látogatóhelyeket, ettől azonban mesz-
szebbre is merészkedhetünk.

A négy deklarált turisztikai központtal (Lillafü-
red, Diósgyőr, Belváros, Tapolca) rendelkező Mis-
kolcon az Avas a Belváros déli pereméhez simul, 
sőt, fölé emelkedve szinte a „magasba emeli” azt. 
Ahogyan az Avas pincéi eleve elrendelik, hogy a 
borturizmusban feltétlen gondolkodjanak a vá-
rosvezetők, vagy ahogyan a 13. századtól jelen 
lévő templom és temetője a zsidó temetővel kar-
öltve hitéleti központtá teszi a hegyet, úgy köve-
teli a hatalmas mennyiségű régészeti leletanyag, 
hogy végre a legizgalmasabb látványosságok 
közé emeljük őskőkori elődeinket. Nem kétsé-
ges, hogy az avasi ősembernek helye kell hogy 
legyen a szórakoztató és tudományos turizmus 
terepén. A kérdés csak az: hogyan.

Az új attrakció (a terület, az épület és a belé 
helyezett tartalom) kapcsán az alábbi szempon-
tokat tartom fontosnak előzetesen figyelembe 
venni:
• egységes és egyedi (akár monumentális) 

megjelenés, a tartalmak és formák tekinteté-
ben harmonikus kialakítás;

• az elődök életének, szellemének markáns, 
sokszínű megjelenítése;

• a gyermekes családok számára bármikor 
igénybe vehető szabadtéri szórakozási lehe-
tőségek;

• a tanuló korosztályok számára könnyed isme-
retterjesztő, felfedezhető tartalmak biztosítá-
sa, hogy a fiatalok akkor is szívesen és több-
ször visszatérjenek, ha éppen nem az őskőkor 
titkait tanulják az iskolában;

• a régészet, az ősrégészet iránt elkötelezett 
pályakezdőknek (középiskolások, egyetemis-
ták, doktoranduszok) megbízható szakmai 
továbbképzési, tudást színesítő és szintetizáló 
helyszín;

•  az őstörténet-tudomány művelőinek egyfajta 
zarándokhely;

• a világon talán elsőként és egyedülálló mó-
don, egy állandó személyzetet nem igénylő, 
viszont 24 órában nyitva tartó, évente kétszer 
(az évszakoknak megfelelően) megújuló kö-
zönségfogadó tárlat.

A vizuális tervezésnél (épület külső és bel-
ső formatervei, határoló kerítés, tereptárgyak, 
külső installációk és parkon belüli úthálózat) 
a kiindulási pontot az Avas-tetőn évezredekig 
bányászott, táblás településű, jellegzetes töré-
seket mutató, színében a fehértől a világos- és 
mézbarnán át a sötétbarnáig megjelenő limno-
szilicit (régebbi nevén hidro- és limnokvarcit) 
kőnyersanyagban érdemes meghatározni (2. 
ábra).
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2.2 Név, helyszín és területegységek
A koncepció munkacíme: Avasi Ősember 

Park 24. Ha lehetséges, a végleges névvá-
lasztásnál mindenképpen érdemes kerülni az 
idegen hangzású elnevezést (pl. PaleoPark 
vagy PraehistoPark), viszont feltétlenül jelez-
ni kell a leginkább egyedi tulajdonságot, a 24 
órás elérhetőséget, látogathatóságot.

Az Avas aktuális és jövőbeni beépítettsé-
gét, valamint az ismert régészeti lefedettsé-
get figyelembe véve, a megvalósításhoz leg-
alkalmasabb terület a Tűzköves, annak is a 
Perczel Mór utca (D) és a Papszerre északke-
let felé lefutó szárazvölgy (É) által határolt, kb. 
42 ezer m² nagyságú része. Az itt megvalósít-
ható park három fő funkciót elégítene ki, és 
ennek megfelelően három fő területi egység-
ből állna. A legnagyobb terület (kb. 28,5 ezer 
m²) egy szabadidőpark őskőkorra „hangolva”, 
(mérsékelten The Flintstones-hangulatú) sza-
badtéri játékokkal és tereptárgyakkal, futókör-
rel, meditációs területtel, de mindenekelőtt 
a jégkort megidéző telepített növényzettel. 
A park középső részén egy kb. 2,5 ezer m² 
nagyságú, részben vizuálisan is jól elkülönít-
hető területen helyezkedhet el a min. 1 ezer 
m² alapterületű, 24 órában „önkiszolgálóan” 

látogatható őskőkori bemutatóépület. A teljes 
terület keleti része (kb. 13,5 ezer m²) adhat 
helyet a rendszeres terepi régészeti kutató-
munkáknak, szabadtéri továbbképzéseknek, 
oktatási tevékenységnek (3. ábra). 

2.3 A park
Az elkerített, összesen négy be- és 
kiléptetőkapuval rendelkező park úthálózata 
egy képzeletbeli kovatömb törési felületeinek 
határai mentén rendeződik, ennek 
megfelelően főként egyenes útszakaszokból 
áll, melyek az útelágazásoknál változatos 
szögekben találkoznak. A járófelületek a 
limnoszilicit fentebb leírt színváltozataiban 
jelennek meg, mind a természetes (sétány, 
gyermekhomokozó és környezete stb.), mind 
a mesterséges burkolatok (futókör, ősember 
kondipark járószintje stb.) esetében. A 
telepített növényzet a jégkorban is jellemző 
fajokból áll, kisebb területegységben 
megidézve a pleisztocén hideg és meleg 
szakaszait (glaciális/stadiális, interglaciális/
interstadiális), valamint a különböző 
domborzati viszonyok szerinti eltéréseket.

A park az odalátogatókat négy (al)funkció 
szerint szolgálhatja ki: 1. kisgyermekes csalá-
dok részére három korcsoportnak (0–4, 4–10 
és 10–14 évesek) épített, formavilágában ős-
kőkori hangulatot idéző játszóterek; 2. pihe-
nő- és piknikpark rész szalonnasütő, grillező, 
vulkáni kövön sütő, fixen telepített pontokkal 
(10 db); 3. meditációs terület (15 nyugalom-
ponttal, ami lehet nagyméretű kő, fatuskó, 
növényzet segítségével formált „szentély”, 
mini sziklakert); 4. futókör és ősember kon-
dipark, gyógyászati céllal kialakított, külön-
böző természetes felületeket imitáló talp-
masszázs zónával (pl. folyami kavicságy). 

3
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2.4 A 24 órában látogatható kiállítóépület
Az ősemberpark fő attrakciója a min. 1 ezer 
m² nagyságú, megközelítőleg téglalap alap-
rajzú kiállítóépület, amelynek bejárata Ny, 
kijárata D felé néz. Az épület külső megjele-
néséhez és belső szerkezeti kialakításához 
az avasi kőnyersanyag, a limnoszilicit, an-
nak is egy a Görgey Artúr u. 4. szám alatt 
2009-ben végzett ásatás alkalmával előke-
rült hatalmas kőtömbje (68 x 38 x 15 cm) 
adhatja az inspirációt (4. ábra). Az egyszin-

tes, legalább 6 méteres belmagassággal 
rendelkező épületben nem lehetnek belső 
szerkezeti tartó elemek (oszlopok). Az oldal-
falakat egymással szögben álló, különböző 
limnoszilicit-árnyalatokat mutató üvegfelü-
letek képezik minden oldalról, ami így mind 
befelé, mind kifelé különleges fényhatásokat 
tehet lehetővé. Az épület teteje, a helyi kova-
padok alsó és felső opálosodott felületeihez 
hasonlóan fehér, piszkosfehér színű. Az ol-
dalfalak üvegfelületei kívülről nem vagy csak 
kismértékben lehetnek átlátszóak (5. ábra).

A kiállítóhely a nap 24 órájában látogatha-
tó, mivel működtetése teljes egészében au-
tomatizált. A beléptetéskor minden látogató 
egy kártyaleolvasó segítségével egy sze-
mélyazonosításra alkalmas igazolvánnyal 
azonosítja magát. Miután egy bankautoma-
tához hasonló érintőképernyős számítógé-
pen megadja a vele érkező kiskorúak adatait 
is, bankkártyával vagy készpénzzel kifizeti a 
belépődíjat. A kóddal ellátott belépőkártya 
kézhezvételét követően meghatározott idő 

(kb. 90 perc) áll rendelkezésre a látogatásra, 
melynek vége előtt 15 perccel diszkrét hang 
figyelmezteti a kód bemondásával megszó-
lított vendéget az épület kötelező elhagyásá-
ra. A csomagokat, a ruházatot egy, a belépő-
kártyával nyitható-zárható, mozgó széfben 
lehet elhelyezni, amely lezárás után az épü-
leten belül külön folyosón automatikusan a 
kijáratig szállítja a tartalmát és ott várakozik 
a látogatóra.

A teljes egészében kamerázott épületben 
a belépőkártyába épített chip segítségével 
folyamatos mozgáskövetés és viselkedésfi-
gyelés működik, melynek képi és egyéb ada-
tai a város térfigyelő központjában összpon-
tosulnak és kerülnek online kiértékelésre. A 
látogató kizárólag a kijelölt ösvényeken köz-
lekedve tekintheti meg a főleg diorámákba 
rendezett többnyelvű tartalmat (magyar, an-
gol, német, francia, szlovák, lengyel, román, 
orosz, arab, kínai). Az egyes nyelvek, mind a 
digitális, mind a nyomtatott felületek eseté-
ben minden információs ponton külön kivá-
laszthatók, az egyes fordítások pedig 100%-
os átjárást biztosítanak a tartalmakon belül 
a nyelvek között. A kanyargós ösvények az 
őskőkori kovabányászatot, a kova elsődle-
ges feldolgozását, megmunkálásra történő 
előkészítését, a kőeszközkészítést, a kőesz-
közök használatát és a (bányász-, lakó- és 
vadász-) tábori életet mutatjuk be vizuális, 
hang- és szageffektusokkal (tűz pattogása, 
fénye, füstje; szerszámok, természeti jelen-
ségek, állatok hangja; füst, vizelet, vér szaga 
stb.) kiegészített életképekben. Ezeket inter-
aktív, bizonyos esetekben tapintható, rejtvé-
nyekkel, kvízekkel kiegészített installációk, 
nyomtatott információs felületek, valamint a 
mennyezetről leereszthető (a látogató által 
lehívható) átlátszó OLED-kijelzők egészítik 
ki. Az információk saját okoseszközök hasz-
nálatával is kinyerhetők, felhasználhatók 
(QR-kód) az épületen belül és annak néhány 
10 méteres környezetében (6–8. ábra).
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Az épület ÉK-i részén, belülről ÉK felé (a szá-
razvölgy fölött) kitekintve az épület üvegfelüle-
tén keresztül, egy jégkori panoráma (kb. 15 x 4 
m) fogadja a látogatót. A távolban – szükség 
szerint minimálisan torzítva, összehúzva a ké-
pet – a Cserehát, a Zempléni-hegység, a Sajó- 
és a Hernád völgye látszik, távolban vonuló 
rénszarvas- és mamutcsordákkal, lovakkal stb.

A dioráma-együttes megjelenését évente 
kétszer szükséges átépíteni (tavaszi-nyári és 
őszi-téli időszak). Ennek megfelelően a beren-
dezések raktározásához külön helyet, átépítésé-
hez pedig évi kétszer 10 nap zárva tartási időt 
kell biztosítani.

A dioráma-tárlat végén egy kb. 20 m hosszú, 
2 m magas, tört vonalban futó SMART-vitrinben 
a kőeszközkészítés történetének összes alap-
típusa a korai paleolitikum kavicseszközeitől a 
mezolitikum mikrolit vadászeszközeivel bezáró-
lag megtekinthető. Az eszközök kísérleti régé-
szet keretében (hiteles nyersanyagokból, hiteles 
technológiai megoldásokkal és szigorú tipoló-
giai szempontok szerint) készülhetnek el, mivel 
az épületben valódi régészeti leletek kiállítása – 
biztonsági és muzeológiai okokból (érdekekből) 
– nem lehet cél. Az okosvitrin képes a látoga-
tókkal egyenként is kommunikálni, ahogyan azt 
az utóbbi években egyre divatosabb fejlesztés, 
a MagicWall felületek is teszik pl. múzeumok-
ban, nemzetközi vásárokon, konferenciákon.
Fontos működtetési szempontok, szabályok 

lehetnek még az alábbiak:
a. Az épületben egyszerre 30 ember tartózkod-

hat.
b. 14 éves kor alatt egyedül nem látogatható a 

kiállítótér, a kísérőnek azonban nem kell fel-
tétlenül nagykorúnak lennie.

c. A kiállítótér nem egyszerűen családbarát, 
sokkal inkább gyerekbarát kell, hogy legyen. 
Ennek egyik módja pl., hogy a kisgyerekek 
viselkedésére reagálnak az épített diorá-
ma-környezet hang- és fényhatásai: síró kis-
gyermek esetén a közvetlen környezetben 
elhalkul a kutyaugatás, a szerszámok hang-
ja, kivilágosodik a dioráma.

d. A látogató belépőkártyájának alkalmasnak 
kell lennie segélyhívásra!

e. A 112-es riasztást követően 5 percen belü-
li kiszállást és az üzemeltető személyzettől 
független épületbe jutást kell biztosítani a 
rendőrség, a mentők, a tűzoltók és a ka-
tasztrófavédelem számára.

f. A minimális napközbeni üzemeltető, karban-
tartó, takarító személyzet lehetőség szerint 
„láthatatlanul” látja el feladatait.

2.4 A kutatási terület
A beruházás által érintett terület keleti része (kb. 
13,5 ezer m²) lényegében egy kutatóbázis, ahol 
rendszeresek (évente legalább egy nyári sze-
zonban) a terepi régészeti kutató- és szakmai 
munkálatok. Ehhez csak egyszerű kialakítású, 
könnyűszerkezetes, elsősorban ideiglenes rak-
tár- és elsődleges feldolgozó funkcióval bíró 
épület telepíthető, kizárólag már leletmentesí-
tett felületeken. A terepi, szabadtéri továbbkép-
zéseknek, oktatási tevékenységnek is helyet 
biztosító területegység mindenekelőtt egy min. 
10 év időtartamú projekt helyszíne, ahol rész-
vételi díj ellenében teljes ellátást biztosító nem-
zetközi régészeti táborok, feltárások szervez-
hetők a közép- és főiskolás korosztályoknak, 
doktoranduszoknak. Az avasi kovabányászatot 
és kovakő-felhasználást központba helyező 
feltárásokat minden év késő tavasza és kora 
ősze közötti időszakokra lehet megszervezni. 
Az ennek keretében működtetett nemzetközi 
diáktáborok szakmai megszervezéséért és le-
bonyolításáért, Miskolc Város Önkormányzatá-
nak közvetlen támogatására is igényt tartva, a 
Herman Ottó Múzeum vállalna felelősséget. A 
fenntartói támogatás a résztvevők szállásának, 
étkezésének biztosítása és kiegészítő program-
jainak megszervezése tekintetében kiemelten 
fontos.

A táborok számára természetesen más me-
gyei feltárások is fókuszba állíthatók, de az 
ősemberpark az ilyen esetekben is központi 
helyszín kell, hogy maradjon.
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3. Zárógondolatok
Gyakran mondjuk, és általában el is hisszük, 
hogy azt tartják rólunk, magyarokról a világ-
ban, kreatívak vagyunk, sok találmány, új ötlet, 
felfedezés köthető hozzánk. Éppen ezért sze-
retném felhívni a figyelmet arra, hogy a fent 
vázolt koncepcióban egyetlen olyan részlet 
sincs, amely technikailag ne lenne már holnap 
megvalósítható. Talán még az ötletcsomag 
összerendezése sem feltétlenül unikális, talán 
mindez csak pénzkérdés. A legfontosabb – 
véleményem szerint – nem az, hogy meg le-
het-e vagy meg kell-e csinálni. Szerintem meg 
lehet és meg is kell! A leginkább eldöntendő 
kérdés, amennyiben Miskolc szeretne valami 
hasonlót a magáénak tudni, hogy fenn tudja-e 
és fenn akarja-e tartani a legmagasabb szín-
vonalon minimum 10, de akár 20 évig, megad-
va a lehetőségét annak, hogy mindenképpen 
megtérülő befektetés legyen pénzügyi, kultu-
rális és turisztikai szempontból egyaránt.

4. Ajánlott irodalom
• Hajdúné Molnár Katalin 

1993 Az Avas geológiai felépítése. In: Dobrossy István 
(szerk.): A miskolci Avas. Monográfia a város jelképé-
ről. Miskolc. 53–68.

• Halaváts Gyula (Julius von Halaváts) 
- 1893a A miskolczi palæolith lelet ötletéből. I. Archa-
eologiai Értesítő 13. sz. 1. füz. [Különfélék] 186. 
- 1893b Zum palaeolithischen Fund von Miskolcz. Mitt-
heilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 
Bd. XXIII. [Der neuen Folge Bd. XIII.] Sitzungsberichte 
No. 3–4 pag. [92–93] 
- 1894 Miskolcz városa földtani viszonyai. Földtani 
Közlöny, XXIV. köt. 18–23.

• Hartai Éva–Szakáll Sándor 
2005 Geological and Mineralogical Background of the 
Palaeolithic Chert Mining on the Avas Hill, Miskolc, 
Hungary. Praehistoria, vol. 6. 15–21. 

• Herman Ottó 
- 1893a A miskolczi palæolith lelet. Archaeologiai 
Értesítő 13. sz. 1. füz. 1–25. 
- 1893b A miskolczi palæolith lelet ötletéből. II. Archa-
eologiai Értesítő 13. sz. 1. füz. [Különfélék] 186–188. 
- 1906 Zum Solutréen von Miskolc. Mitteilungen der 
Archäologischen Gesellschaft Wien 26. 45–46.

• Hillebrand Jenő 
1929 Über ein Atalier des „Proto-Campignien” auf dem 
Avasberg in Miskolcz. Eiszeitalter und Urgeschichte 6. 
12–25.

• Ringer Árpád 
- 1989–90 Miskolc, Avas–Tűzköves. (Jelentés az 
1988. évi ásatásról) In: S. Koós Judit: A Herman 
Ottó Múzeum ásatásai és leletmentései 1988–1990. 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXVIII–XXIX. 652. 
- 1991 Miskolc – Avas–Tűzköves. Régészeti Füzetek I, 
42. 19. 
- 2003 Őskőkori kovabányászat és kovakő-feldolgozás 
a miskolci Avason. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 
XLII. 5–15. 
- 2003–2004 Old Stone Age Flint Mine, Miskolc, 
Avas Hill 2004–2005 excavations and its beginnings 
Praehistoria 4–5, 233–235.

• Ringer Árpád–Nagy Levente 
2001 Középső paleolit kovabánya Miskolc, Tűzköve-
sen. Régészeti Értékeink. Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal. 16 oldal.

• Saád Andor 

1955 A miskolci Avas ősrégészeti problémái. A 
miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1. 8–12.

• Simán Katalin 
- 1979a Kovabánya az Avason. A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve XVII–XVIII. (1978–79) 87–102. 
- 1979b Régészeti ásatások és leletgyűjtések az 
Avason 1905–1978. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei 17. (1978–79) 12–15.

• Szolyák Péter  
- 2018 Mesélő tűzkövek–Régészeti kutatások a 
miskolci Avas ősembere után (2000–2018). Avasi 
Értéktár VI. 7–12. 
- 2019-2020 Reconsidering of the Palaeolithic 
Assemblage of 12–14 Molotov Street, Miskolc, 
Hungary (1959). Praehistoria, New Series Vol. 1–2 
(11–12). 43–76.

• Szolyák Péter–Lengyel György 
2014 A Miskolc-Bársony-házi „szakócák” 
kutatástörténete és techno-tipológiai vizsgálata. A 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve, LIII, 11–40. (with 
English resume: Research History and Lithic Techno-
typology of the Bifacial Tools of Bársony's House, 
Miskolc, Hungary)

• Szolyák Péter–Mester Zsolt 
2011 Középső paleolitikus kaparó a miskolci Avas-
hegyről (Görgey A. u. 4.). In: T. Bíró Katalin - Markó 
András (szerk.): Emlékkönyv Violának. Tanulmányok 
T. Dobosi Viola tiszteletére. Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest. 43–54. (with English abstract: Middle 
Palaeolithic side scraper from the Avas Hill, Miskolc /4 
Görgey A. Street/)

• Tóth Zoltán Henrik 
2018 A Miskolci Avas-Tűzkövesen azonosított 
tűznyomok archeometriai vizsgálata. PhD értekezés. 
Miskolci Egyetem, Mikoviny Sámuel Földtudományi 
Doktori Iskola. Kézirat.

• Tóth Lajos 
1975 A miskolci Avas őskőkori problémái. A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve XIII–XIV. 29–62.

• Vértes László 
1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei 
Magyarországon. Régészeti Kézikönyv I. Budapest.

Ábrákhoz:
1. ábra A három Bársony-házi „szakóca” rajza. Az 1. 

számmal jelöltet (Lelt. sz.: 53.45.1.) a Herman Ottó Múze-
um, a 2. és 3. számút a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjte-
ményében őrzik (Lelt. sz.: 9/916.1. és Pb/1.). (Szolyák P., 
2010)

2. ábra Az Avasi Ősember Park 24 koncepció területének 
és a különböző funkcióval rendelkező területegységeinek, 
valamint a park úthálózatának vázlatos terve a Google 
Earth műholdas felvételére vetítve. (Szolyák P., 2021)

3. ábra A változatos színekben megjelenő avasi limno-
szilicit. A 2009. évi Görgey A. u. 4. szám alatti régészeti 
feltáráson előkerült kovabánya-törmelék. (Fotó: Baranczó 
Benedek, 2021)

4. ábra A 2009. évi Görgey A. u. 4. szám alatti régészeti 
feltáráson előkerült kovatömb, az Avasról eddig előkerült 
legnagyobb méretű kovalelet, amely inspirálhatja a jöven-
dőbeli épület formáját, építészeti megoldásait. (Fotó: Ba-
ranczó B., 2021)

5. ábra A 24 órában nyitva tartó kiállítóépület külső lát-
ványterve DNY-i irányból. (Rajz: Nagy S. József, 2021)

6. ábra A 24 órában nyitva tartó kiállítóépület alaprajzi 
vázlata a belső tartalmak, témacsoportok feltüntetésével. 
(Rajz: Szolyák Péter, 2021)

7. ábra A felszíni kovakitermelést bemutató, interaktív 
dioráma részlete az épület Ny-i felében. (Rajz: Nagy S. Jó-
zsef, 2021)

8. ábra Egy téli tábor interaktív diorámája a háttérben a 
kőeszközkészítés 2,5 millió éves történetét összefoglaló, 
kísérleti régészeti tárgyakat tartalmazó SMART-vitrinnel 
a kiállítóépület DK-i részén, a kijárat előtt. (Rajz: Nagy S. 
József, 2021)
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Dr. Ringer Árpád kiegészítése:

Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Péter!
Tisztelt Mindenki!

Nem túl sok olyan város van Európában, aminek – ha a turizmust tekintjük – olyan 
természeti és kulturális erőforrás-potenciálja lenne, mint ami Miskolcnak van, és ami 
ráadásul oly kiváló közlekedésföldrajzi fekvéssel párosul.
 
Ezzel szemben ezen erőforrások eredményes kihasználásában viszont sajnos rengeteg, 
gyengébb potenciálú város mögött állunk.A hatékonyság fokozása nyilvánvalóan elemi 
érdekünk. Különösen akkor, ha a kulturális erőforrások hasznosítására kívánunk fóku-
szálni, a "kultúra várost épít" szlogen újbóli hajtóerővé emelésével.
 
A kulturális értékeink között különös súllyal szerepelnek a régészeti örökséghez tar-
tozók.Ezek között pedig a régibb kőkor van – kétségtelenül – az előtérben. Ezt a tényt 
adottnak kell vennünk, azzal együtt, hogy az archeológiai kevéssé látványos emlékei 
tartoznak hozzá. Nemigen tévedünk, ha azt mondjuk, Európa egy egyedi  méretű és 
értékű őskőkori régészeti lelőhelykomplexuma található az Avason. Az Avas-hegy te-
tején 1928-1935 között végzett kovakőbánya-feltárások ásatási eredményeinek bemu-
tatása már 1936-ban szerepet kapott a városi rendezvénysorozatban. Ekkorra tervez-
ték a Mélyvölgy végére azt az amfiteátrumszerű színházat, aminek nyitó előadása a 
miskolci ősember korának a bemutatása lett volna. A színdarab megírására Móricz 
Zsigmondot kérték fel, de sem a darab, sem a színpad nem készült el. Ezzel szem-
ben az avasi kovakőnyerőhely és a Szeleta-barlang – nyilván összetartozó – ásatása-
it és azok leleteit 1931-től 8 éven át tanulmányozó Szentiványi Jenő "A kőbaltás em-
ber" című könyvével egy több nyelvre lefordított bestsellerel ajándékozta meg a várost.
Miskolc s az Avas ezzel egyúttal olyan propagandát kapott, amely mindmáig hat. 

A hazai és nemzetközi érdeklődés homlokterébe 1991-ben, a magyar őskőkorkutatás 
miskolci születésének 100. évfordulójára a MAB épületében rendezett emlékkonferenci-
án került ismét a város és az Avas. A konferencia előadáskötete a francia őstörténet-tu-
domány fővárosában, Les Eyziesben, a Francia Kulturális Minisztérium támogatásával 
látott napvilágot. Azóta az érdeklődés – nyugodtan mondhatjuk – töretlen. Erre csak 
építeni lehet: több attrakció összefogásával a régészeti turizmust.
 
Csak örülhetünk, hogy a hogy a Tűzkövesen végzett 2004–2005. évi ásatásokhoz kap-
csolt látogatóközpont terve új megvalósulási pályára került dr. Szolyák Péter remekül 
összeállított és megírt tervezetében, amelyben a modern látogatóhelyek szellemében 
és eszköztárával tett le az asztalra egy komoly nyersanyagot. A tennivalónk ezután a 
nyersanyag konkrét tervvé alakítása és a megvalósítás. Azt hiszem, már éppen eleget 
beszéltünk. Itt a megvalósítás ideje!

Dr. Ringer Árpád
régész-geográfus
ny. egyetemi docens
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Hosszú ideje foglalkoztatja a városokkal 
foglalkozó szerzőket, hogy egy város, város-
rész, tér, utca mitől lesz élhető, vonzó, sze-
rethető, mitől lesz egyedi a karaktere. A XX. 
század folyamán, de már a XIX. századtól 
kezdve építészetelméleti írások tömege ér-
tekezett arról, hogy milyen szempontok sze-
rint kell városokat (át)tervezni. Sok szó esett 
arról, hogy milyeneknek kellene lenni a váro-
soknak, arról azonban kevesebb, hogy milye-
nek és mitől ilyenek.
Nagyjából egy időben azzal, amikor a kissé 

utópisztikus modernista várostervezési el-
vek kudarca nyilvánvalóvá vált, megjelentek 
olyan munkák, amik a városok konfiguráció-
jának mérhető, modellezhető értékei és a tár-
sadalmi aspektusok között kerestek (és ta-
láltak) összefüggéseket. Az utóbbi időkben a 
városok mint komplex rendszerek különböző 
módon kvantifikálható jellemzőinek kutatása 
szinte önálló tudományággá nőtte ki magát: 
ez a „városok új tudománya”, The New Scien-
ce of Cities. Michael Battyt, az azonos című 
könyv szerzőjét idézve „az ötlet, hogy a vá-
rost tudományos vizsgálat tárgyává tegyük, 
nem új; ami új, az az elérhető adatok mennyi-
sége és a technológiák”. A „New Science of 
Cities” eszköztárával lehetőség nyílik egyéb-
ként nehezen megfogható jelenségek analiti-
kus, tesztelhető leírására és modellezésére.
Amióta megkaptam a „Miért éppen az 

Avas?” című felkérést, sokat gondolkodtam 
ezen a kissé megfoghatatlan kérdésen. A 
térképek nézegetése és a New Science of 
Cities irodalmának böngészése ébresztett 
rá a válaszra. A középkori plébániatemplom, 
az Avasi templom jelenleg nem a város 
fókuszpontja: kissé szokatlan módon nem 
a város középpontjában, a főtéren vagy 
főutcán áll, hanem az avasi domboldalon. 
A telekosztást és a beépítést is feltüntető 
kataszteri térképeken azonban szépen 
kirajzolódik a hely különlegessége: a 
templom három városszövet találkozási 
pontjában áll, ilyen módon fókuszpontban. 

A városszövetet az utcák, telkek, épületek, 
zöldterületek különböző kombinációja 
alkotja. A szövettípusok a városok 
elemi építőkövei, az azonos, jól definiált 
jellemzők alapján különböző városokban 
hasonló szövettípusok azonosíthatók. A 
templomtól északra a belváros található 
elnyúló téglalap alakú telkeivel, jellemzően 
zártsorú beépítésű, az utca vonalához 
igazodó házsoraival. A templomtól keletre 
az Avas alsó, lankás lejtője, ahol az utcák 
szerkezete, a telkek alakja igazodik a terület 
geomorfológiai jellegéhez, a házak pedig a 
telkek elején, többnyire szabadon állnak. A 
templomtól délre és nyugatra, a meredekebb 
lejtőn a pincesorok vannak, szabálytalan, 
keskeny, kanyargós utcákkal és sikátorokkal, 
szabálytalan telkekkel, sűrű beépítéssel. A 
pincesorok szövetének további sajátossága, 
hogy számos telkén egybeesik több 
morfológiai szint: egyetlen helyiség kitölt 
egy teljes épületet, egyetlen épület kitölt egy 
teljes telket. Ott van továbbá egy láthatatlan, 
feltérképezetlen hálózat: a pincék rendszere.
Mindhárom szövet archaikus. A történelmi 

Avason sétálva tudat alatt is érzékeljük 
a különlegességet, az épített környezet 
minőségétől függetlenül. A város nem 
házak összessége, hanem rendszer, hálózat 
és áramlás. Legmaradandóbb eleme a 
telekosztás és utcahálózat, az épületek 
változékonyabbak, a funkciók még inkább 
azok. A város konfigurációja meghatározza 
a használat módját. Ahhoz, hogy új életet 
leheljünk az avasi pincesorokba, először 
konfigurációs és integrált morfológiai 
elemzésnek kell alávetni a rendszert, 
annak érdekében, hogy meghatározzuk és 
számszerűsítsük a mutatóit. A meghatározott 
mutatók ismeretében olyan városszerkezeti 
szimulációk dolgozhatók ki, amiknek az 
eredménye megmutathatja a szükséges 
strukturális beavatkozások irányát.
A történelmi Avas látogatói gyakran mond-

ják, hogy a sikátorok, apró telkek, keskeny 

BERECZKI ZOLTÁN

Helyiség mint épület, épület mint telek. 
A történelmi Avas morfológiája és 
városszerkezeti integrálása
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utcák és lépcsők hálózata mediterrán hangu-
latú. Ez nem véletlen: számos olyan, hegyol-
dalba felnyúló mediterrán város van, aminek 
a történelmi szövete közel azonos a történel-
mi Avas szövetével. Miskolcnak régi problé-
mája, hogy a mediterrán városokkal szem-
ben az avasi pincesorok kihaltak. Ennek a 
problémának a megoldásához településlép-
tékben szükséges gondolkodni. Az Avassal 
azonos szövettel bíró, gondosan kiválasztott 
mediterrán városrészeket az Avassal azonos 
szempontrendszer szerinti kvantitatív elem-
zéseknek kell alávetni. Ezek az elemzések a 
felszínre fogják hozni a különbségeket, ame-
lyek megoldása meghatározhatja a beavat-
kozások, fejlesztések irányát.

Egy nyilvánvaló, de részletesen vizsgálandó 
különbség, hogy a kialakulás szempontjából 
az Avason a felszíni struktúra másodlagos. 
A borházak tulajdonképpen interfészek, azaz 
csatlakozási pontok a föld alatti hálózathoz: 
a pincékhez. Ez a magyarázata a telkek elap-
rózottságának is. Mára a föld alatti hálózat je-
lentőségét vesztette, a felszíni azonban nem 
aszerint alakult ki, hogy önmagában műkö-
dőképes legyen. A hálózatot, a konfigurációt, 
a városmorfológiát ezért olyan módon kell 
megváltoztatni, hogy a terület a lehető leg-
kevesebb beavatkozással a város integráns 
részévé váljon. Nem elég az egyes elemekre: 
épületekre, attrakciós pontokra koncentrálni.

Rogoznica (Dalmácia) XIX. századi kataszteri térképének 
részlete. Forrás: mapire.eu

A miskolci Avas XIX. századi kataszteri térképének 
részlete. Forrás: mapire.eu

A kutatási-fejlesztési program a következő lépcsőkből áll:
1. A pincehálózat feltérképezése.
2. A felszíni hálózat space syntax-elemzése, foreground és background hálózatként is. Fő kvantifiká-

landó mutatók: integration (global & local), choice, attraction reach.
3. A felszíni hálózat integrált városmorfológiai elemzése.
4. Megfelelő párhuzamok keresése, azokon ugyanezen vizsgálatok ugyanezen szempontrendszerek 

szerinti elvégzése.
5. Az eltérések keresése: miben térnek el egymástól az Avas és a vizsgált minták.
6. A vizsgálatok alapján szimulációkon alapuló javaslatok és tervek kidolgozása.

Irodalom:
• Hillier, Bill–Hanson, Julienne: The social logic of space. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, 

Cape Town, Singapore, São Paulo, 1984, Cambridge University Press. 
• Conzen, M. R. G.: Thinking about urban form. Papers on urban morphology. Bern, 2004, Peter Lang. 
• Batty, Michael: The New Science of Cities. Cambridge, Massachusetts; London, England, 2013, MIT 

Press. 
• Hillier, Bill: Space is the machine: A configurational theory of architecture. London, 2015, Space 

Syntax. 
• Kropf, Karl: The Handbook of Urban Morphology. Chichester, 2017, Wiley. 
• Lovra, Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867–1918. 

Budapest, 2019, Terc. 
• D’Acci, Luca szerk.: The Mathematics of Urban Morphology. Cham, 2019, Springer.
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RICHTER ATTILA

Merre tovább, Avas?

Bevezetés

15 éve van présházam az Avason, és évek óta azt hallgatom, hogy mekkora lehetőség rejlik 
az avasi pincesorban, és hogy a Grinzing a fasorban sincs az Avashoz képes. Ehhez képest 
azt látom, hogy történnek jó dolgok, de hiányzik a komplex stratégia és ugyan cselekvő erő 
van a pincesor környékén (Miskolci Borbarátok Egyesülete, Avasi Borút Egyesület, különböző 
vállalkozások, néhány magánember), de igazából én úgy érzem, hogy a városi önkormányzat 
az utóbbi időkig hiányzott ebből a történetből. Amire szüksége lenne a pincesornak, az egy 
átfogó, hosszú távú stratégia, aminek mentén az összes szereplő egy irányba tudna mozdulni. 
Ennek a rövid írásnak a keretén belül én a saját nézőpontomat (és helyenként mások ötleteit 
összefoglalva) fogom elmesélni. Próbáljuk meg kicsit tudományosan megközelíteni ezt a 
dolgot és készítsünk egy SWOT analízist a pincesorra.
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I. JAVÍTANDÓ (GYENGESÉGEK) 

Helyenként elhanyagolt présházak
Ez az a rész, ahol a civilek nem tudnak fellépni 
az önkormányzat hatósági jogköre nélkül. Az 
önkormányzatnak élnie kell a jogköreivel. Mit is 
jelent ez a gyakorlatban? Az önkormányzatnak 
össze kell írnia a pincéket (ez tudomásom sze-
rint évekkel ezelőtt megkezdődött, de abbama-
radt), és felszólítani az elhanyagolt pincék tulaj-
donosait. Meg kell büntetni azt, aki nem válaszol/
cselekszik semmit a felszólításra és a büntetés 
végrehajtása során fel kell ajánlani a jobb/balol-
dali közvetlen szomszédnak. Ha ők nem élnek 
vele, akkor jutányos áron árverezni kell ezeket az 
ingatlanokat felújítási kötelezettség mellett (akár 
helyi adókedvezményt biztosítva a felújítás ösz-
szegéig).

Eklektikus építészeti stílus
Ki kell alakítani egy helyi építési szabályzatot 
(ha még nincs), és olyan építészeti irányelveket, 
amelyek biztosítják az építészeti változatosságot, 
de kizárja az olcsó és stílustalan építőanyagok 
használatát (pl. palatető).

Elburjánzott növényzet
Kertészeti terv (és karbantartási költségterv) 
készítése az egész Avasra. Itt szabadon lehet 
engedni a fantáziát a régi magyar szőlőfajták 
ültetésén át akár a rózsaligetekig. Fontos hogy 
gazdaságilag fenntartható legyen (kezelhető kar-
bantartási költségek).

Hiányos közművesítettség
A közművek hiánya komoly gátja lehet bármilyen 
fejlesztésnek. A XXI. századi igények túllépik a 
budi kategóriát. Bármilyen turisztikai tevékeny-
séghez, elképzeléshez elengedhetetlen az avasi 
pincesor közműellátottságának javítása. Mivel 
ez valószínűleg külső forrás nélkül, tisztán önkor-
mányzati forrásból jelenlegi információim szerint 
nem elképzelhető, ezért a turisztikai fejlesztések 
első csapását a történelmi Avas olyan területén 
kell végrehajtani, ahol a közművek rendelkezésre 
állnak vagy a helyi tulajdonosok hajlandók ön-
részt vállalva hozzájárulni a közművek kiépítés-
hez. Folyamatosan továbblépve az Avas többi 
része felé.

Vegyes tulajdoni szerkezet
Úgy gondolom, hogy a történelmi Avasnak akkor 
lesz jövője, ha az ingatlantulajdonosoknak vala-
miféle anyagi bevétele származik a présházakból, 
és így anyagilag érdekeltté válnak az ingatlan kör-
nyezetének rendben tartásában. Sok kicsi sokra 

megy alapon. Tehermentesítve részben akár az 
önkormányzat közterület-karbantartásért felelős 
részlegét is. Ez feltételezi, hogy a történelmi Avas 
lakhatás céljára limitáltan legyen használható. A 
jelenlegi lakhatási engedélyek ne kerüljenek be-
vonásra, de újak se kerüljenek kiállításra.

II. ERŐSSÉGEK
A helyi vendéglátó egységek és borászatok ki-
váló alapot nyújtanak kisebb rendezvényekhez. 
Legyen az mondjuk akár egy fotóverseny veterán 
autókkal, alternatív zenefesztivál, kézműves alko-
tótábor vagy egyéb induló rendezvény. Ez jelent-
heti azt a bázist, amire az avasi fejlesztési tervek 
rá tudnak épülni.

Belváros közelsége
A belváros közelsége hatalmas pluszt jelent. 15 
perc sétával elérhető a pincesor akár a Város-
háztérről, akár a Villanyrendőrtől. Mégis kellenek 
olyan megoldások, amelyek fel tudják vinni az 
embereket a pincesorra. Sokan hajlandók gyalog 
is felsétálni, de sokan kényelmesebbek. Elég itt 
Badacsonyra gondolni, ahol nem mindenki sétál 
fel a csúcsra. Van, aki igénybe veszi a feljutást 
biztosító autós szolgáltatásokat. Amíg nincs biz-
tosítva a libegő fedezete, vagy nem épül meg, 
addig esetleg hasonló autós feljutás relatíve kis 
összegből megoldható. Lehetne ez egyfajta 
iránytaxi flexibilis úti célokkal az időszakosan 
nyitva tartó borászatokhoz, a kilátóhoz vagy csak 
egy sétakocsikázáshoz a pincesoron. Fontos kell 
hogy legyen egy ilyen szolgáltatásnak a „fun fak-
tor”.

Nem vadonatúj járművekkel kell biztosítani a 
feljutást, hanem olyan oldtimerekkel/terepjárók-
kal/kabriókkal vagy egyedi járművekkel, amelyek 
már önmagukban is turisztikai értékkel bírnak. Pl. 
régi Suzuki Jimny kabrió, kutyaszán, konflis.

III. LEHETŐSÉGEK

Turizmus
Az én vízióm szerint ideális esetben az Avas 
vendéglátás/szálláshely/kézművesmesterségek 
alkotóműhelyének keveréke lehetne. A kézmű-
ves termékek jelentenének egyfajta vonzerőt (pl. 
kézműves szappankészítő műhely), mely a helyi 
gasztronómiával együttműködve alapja lehetne 
egy olyan szinergiának, ahol az attrakció (kézmű-
ves bemutató/gasztronómiai kóstoló) bevonzza 
a vendéget; a szálláshelyen megalszik; bed and 
breakfast jelleggel a helyi éttermek étkezéssel 
egészítik ki a szálláshelyet. A szálláshelyen a he-
lyi borászatok borai is megvásárolható egy bor-
hűtőből, így egymást erősítik a különböző szol-
gáltatási szektorok.
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Extrém ötletek
A gasztroturizmust jelenleg a kisebb települé-
sek a hagyományokra építve próbálják propa-
gálni. A történelmi Avas jelenlegi állapotában 
erre nem lehet építeni, így nekünk „őrült”, egyedi, 
„különc” ötletekre van szükségünk (mint például 
Sátoraljaújhelyen a kalandpark). El tudnám kép-
zelni, hogy a pincesor környékén a közlekedés 
úgy valósuljon meg, hogy az utak közepén egy 
hullámvasúthoz hasonló rendszer látná el. Ez 
az útba lenne süllyesztve, hogy a helyi tulajdo-
nosok, mentő és tűzoltóság továbbra is meg 
tudják közelíteni autóval a présházakat, de akár 
kisebb csomagok, 20-50 kg szállítására is alkal-
mas lehet. Teljesen automata rendszert vizio-
nálnék, mely az előre beprogramozott úti célok 
(pl. Móra pihenő) közül kiválasztva a megfelelőt 
automatikusan odanavigál a többi „hullámvasút 
jármű” figyelembevételével (sajnos nem vagyok 
sem ügyes grafikus, sem rajzoló, így ennek az 
elképzelését a kedves olvasóra bízom). Ha már 
álmodunk, akkor álmodjunk nagyot, akár egy vi-
aduktot is el tudnék képzelni a Mélyvölgy felett, 
ahol ezek a járművek áthaladhatnának.

Vallási turizmus
A történelmi Avas (és környéke) bővelkedik 
szakrális helyekben: Mindszenti templom, 

Avasi templom, Avasi temető, Zsidótemető, 
Szent György kápolna helye, Kálvária. Építeni 
lehetne ezekre a helyekre, hogy vallási cso-
portok számára is vonzóvá tegyük a történel-
mi Avast. Esetleg vallási szempontból valami 
egyedibb szoborral/attrakcióval. (olyasmire 
gondolok, mint a tarcali Krisztus szobor)

Ősember Park
Mivel a történelmi Avas területe régóta lakott 
és kovát is bányászott itt az ősember. El tud-
nék képzelni egy olyan szabadtéri interaktív 
tárlatot, ahol ez bemutatásra kerül. Fontos az 
interaktivitás: lehessen mondjuk kovapattin-
tással tüzet csiholni, vagy szakócához követ 
pattintani.

Szőlőtermesztés
Elképzelhetőnek tartanám azt is, hogy a kilátó-
tól délre mintaszőlőültetvény létesüljön néhány 
régi magyar szőlőfajtával, mely KIZÁRÓLAG 
helyben lehetne kóstolható. Ezzel is emelve a 
hely exkluzivitását. Mivel a szőlő kúszónövény 
és az Avason vannak olyan nagyobb zöldterü-
letek, ahol parkosítás keretén belül park jelleg-
gel szabadon látogatható rózsa vagy szőlőlige-
tek kerülhetnének telepítésre.
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Avasi kilátó
Ezt meglehetősen röviden fogom kifejteni. Az 
Avasi kilátó felújításához készült jelenlegi lát-
ványtervek szerintem királyak. Tetszik a nagy 
üvegfelület; tetszik, hogy nem változik az épü-
let sziluettje, stílusa. Önmagában a kilátó egy 
kiváló turisztikai attrakció, de a pincesorhoz 
hasonlóan tovább kell erősíteni alkalmi rendez-
vényekkel, hiszen a előtte lévő tér sokrétűen 
hasznosítható ilyen tekintetben. Pl. nyári autós-
mozi, koncertek. A fentebb vázolt közlekedési 
megoldásokat mindenképp úgy kell kialakítani, 
hogy a kilátó is be legyen csatornázva ezekbe, 
és biztosítsa a feljutást a város forgalmas cso-
mópontjaiból (avasi buszvégállomás, Város-
háztér).

Történelmi Magyarország borvidékei
Mivel jelenleg Miskolc szőlőtermesztése nem 
meghatározó, ezért esetleg meg lehetne ke-
resni a történelmi Magyarországhoz tartozó 
borvidékeken tevékenykedő borászokat. Kö-
zéptávon ki lehetne alakítani egy olyan bor-
házhálózatot (minden pince egy borvidék), 

ahol minden egyes borvidékről kóstolható és 
vásárolható 20-30-féle borászat bora. Egyfajta 
„mini Bormagyarország” koncepció jegyében.

IV. CSELEKVÉSI TERV

Rövid táv
Akármit is szeretnénk elérni hosszú távon; az 
első lépés mindenképp a „cselekvő” erő hely-
zetbe hozása kell, hogy legyen. Itt a „Helyen-
ként elhanyagolt présházak” fejezetben ismer-
tetett lépésekre gondolok, melyeket azonnal el 
kell kezdeni. Fontos lenne a rendszeres konzul-
tációk (negyedéves/féléves) tartása az avasi 
pincesor környékének fejlesztésében érdekelt 
civil/egyházi szervezetekkel és üzleti vállalko-
zásokkal.

Hosszú táv
Hosszú távú stratégiai célokat kell lefektetni 
és ennek kapcsán cselekvési tervet kell meg-
határozni rövid-közép-hosszú távra. A hosszú  
távú célokból pedig szerintem a turizmust kell 
kiemelni.
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A fotogrammetria segítsége építészeti 
feladatok megoldásában

MESÉLŐ MACSKAKÖVEK
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Habár a miskolci Avas története bőven rejt 
izgalmakat a XX. században is, klasszikus 
értelemben vett borászati funkcióját már az 
1800-as évek második felében elvesztette. 
Az utókor számára – különösen azoknak, 
akik napjainkban bükki borászként keresik 
kenyerüket – fontos megérteni, hogyan tűnt 
el egy valamikor virágzó borkereskedelmi 
és szőlőtermelő város a térképről úgy, hogy 
„mindössze” a közel ezer pincéje maradt 
fenn mementóul. Akkor is alapvető ez a tu-
dás, ha egyértelmű: a korabeli viszonyok 
visszaállítása ma már nem lehetséges. 
Fontos ugyanakkor tisztáznunk magunk és 
a jelenkor borfogyasztó miskolci polgárai 
számára is, hogy 2021-ben a bükki borvi-
déki borkészítés nem néhány kalandvágyó 
figura úri hóbortja, hanem egy mély gyöke-
rekkel rendelkező, kiváló adottságokkal bíró 
bortermelő vidék évszázados hagyomá-
nyainak utolsó megmentési kísérlete. Mind-
ez többek között azért is kulcsfontosságú, 
mivel minden, a történelmi Avast érintő be-
ruházás és boros rendezvény nagyságren-
dekkel lesz szegényebb a jövőben, minden 
megújult külső csak egy letűnt kor giccses 
díszletévé válik, ha a színfalak közt mind-
össze idegenből idehozott borokat kortyol-
gathatunk majd, hiszen a miskolci pincék-
ből végleg eltűnik majd a helyben termelt 
bükki bor.

„Bár földe többnyire gazdag termékenységü 
fekete, mely első osztályú búzát terem, 
Miskolcz legnagyobb kincset szőlőiben bir, 
melyek a körülfekvő hegyeken elterülve, 
Magyarország egyik legjobb minőségű 
borait termik. A szőlő - termelt azonban, 
mely egykoron valóságos aranybánya volt 
Miskolczra nézve, a legközelebb évtizedeket 

kisérő, s közönségesen ismert okok annyira 
elsülyesztették, hogy most a jól munkált 
szőlő nagyon kevés jövedelmet hajt, és 
csak némileg kedvezőtlen évben bizonyos 
veszteség.” – írja 1865-ben a Magyarország 
és a Nagyvilág című lap. Ezek szerint 
visszább kell lépnünk az időben ha a szebb 
avasi mindennapokra vagyunk kíváncsiak.
„Hajdan gazdag bérczeinken nectar folyt 

az arany gerézdekből, még aranyaik mel-
lett is megsüvegelték boros gazdáinkat len-
gyel és porosz atyánkfiai, csak ugy nyomta 
a kincs azt a láda fiát! ... emelkedtek is a 
hegyoldalakban szebbnél szebb borházak, 
s tátongó pinczeöblök nyujtóztak a kőréte-
gek között egy illyen rakott pincze fölért egy 
ócska tót uradalommal…” – a folytatásban 
az Avas hanyatlásáról mesél ez az 1856-os 
Vasárnapi Újság-cikk, így még mindig nem 
értünk célba, de láthatóan pár évtizeddel 
korábban még szebb napok virradtak az 
Avas oldalában.

Szerencsénkre a levéltári iratok nagy 
számban maradtak fenn arról az 1822-ig 
terjedő időszakról, mely a görög (görögül 
beszélő, tágabb értelemben balkáni szár-
mazású) kereskedők (Miskolczi Görög 
Compania) és a zsidó kereskedők kezde-
ti perlekedéséről, majd a görög kompánia 
térnyeréséről szólnak, de összefoglalva 
mindenképpen az Avas fénykoraként ér-
telmezhetőek. Kereskedelmi tevékenysé-
gük nemcsak a borra terjedt ki, de idővel 
a leginkább meghatározó portékájuk is ez 
lett. Dobrossy István szerint: „A görögök 
miskolci borkereskedelmének hatalmas, ön-
álló kötetet kitevő levéltári anyaga maradt 
fenn. Ezek meggyőznek bennünket arról, 
hogy sokfelől, sokféle borokat gyűjtöttek 
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össze a miskolci és főleg avasi pincékbe.” 
A borok a helyi termelők mellett többnyire 
Hegyaljáról, ritkábban akár Nagyváradról 
vagy Egerből érkeztek. A kor egyik ismert 
kereskedője Pataki (Pattakosz) György 
volt, aki „1755-1790 között több mint 13.000 
hordó bort vásárolt fel, amelyért több mint 
400.000 forintot fizetett.” Pataki saját kezű 
(nem reprezentatív) feljegyzéseiben 1773 
és 1778 között több évben is a legmaga-
sabb átlagáron vásárolt miskolci borokat, 
akár hordónként 60 forintért (ez az átlagos 
hordónkénti árak háromszorosa) „miskolczi 
bort vettem s aszú szőllőnek csináltam” 
megjegyzéssel. Ez természetesen a teljes 
miskolci borkereskedelemre nézve nem ad 
egyértelmű képet, de talán arra alkalmas, 
hogy lássuk, a helyi borok nem statiszta-
szerepet játszottak ebben az időszakban, 
ahogy azt sokan állítják. Az értékesítési 
volumen óriási lehetett, Schwartner Martin 
osztrák statisztikus 1798-as munkájában 
lejegyzi, hogy „a tokaji, soproni és ruszti 
bor kereskedelméből származó jövedelmet 
a miskolci megelőzi”. Hogy ez valóban a 
bükki borokra épülő borkereskedelem volt, 
azt alátámasztja Keleti Károly, szőlészeti 
statisztikájában (1860–1873) a Miskolchoz 
kapcsolódó szőlőterületek mérete ugyanis 
3053 katasztrális hold, azaz 1770 hektár. 
(Összehasonlításul ma a teljes Bükki borvi-
déken 850 hektár szőlő terem, akkor ez a 
szám közel 5000 hektár volt). Ebből a te-
rületből Miskolc 890 kh, Diósgyőr 915 kh, 
Görömböly 1048 kh és Hejőcsaba 200 kh 
területtel veszi ki a részét. Az 1873-as Ke-
leti-féle statisztikából egyértelmű, hogy a 
korszakban nincs még Tokaj-hegemónia, a 
mai Borsod-megye területén a top 10 sző-
lő-termőterületű települések listáját Gönc 
vezeti (1773 kh), a mai bükki Szikszó előtt 
(1700 kh), a dobogón Tállya a harmadik 
(1603 kh). 1000 kh felett már csak Göröm-
böly van (1048 kh), majd 800 kh-ig olyan 
településeket találunk, mint Diósgyőr (915 
kh), Miskolc (890 kh), Tolcsva (995 kh), Mád 
(883 kh), Tarcal (899 kh) vagy Sárospatak 
(946 kh).

A hanyatlás az 1820-as, 1830-as évek kö-
rül már elkezdődhetett, amikor a korszak-
nak borvidéktől függetlenül voltak gátló té-
nyezői. Történelmi folyamatok (elsősorban 
szabadságharcok) gyengítik a bortermelést 
és megfigyelhető a biztonságos áruszállítás 
feltételeinek romlása, ami nem kedvezett 
a korábbi borkereskedelem eredményes 

folytatásának. A XIX. századra betörő kez-
deti iparosodás jó eséllyel elvonja a me-
zőgazdaságból a paraszti sorból érkező 
tehetségesebb munkaerőt. A miskolci csa-
var a történetben a Görög Compania meg-
gazdagodása, majd jogainak folyamatos 
csökkenése lehetett, ami egy eredményes 
borkereskedelmi időszak végére tehetett 
pontot, egyes kereskedők elhagyják Miskol-
cot, mások megpróbálnak asszimilálódni. 
Összeurópai tragédiánk a Miskolcon 1885-
ben megjelenő (Bedeg-völgy) filoxéravész, 
mely ellen Herman Ottó aktív részvételével 
megalakul az első „Miskolczi Phylloxera 
Egyesület”. Talán az ő munkájuknak is kö-
szönhető, hogy az átlagos borvidéki sző-
lőpusztuláshoz képest (68%, 1865–1895) 
Miskolc 53%-kal „megússza”. Amit azonban 
már nem él túl a Miskolc környéki szőlőter-
mesztés, az az ugyanebben az időszakban 
elinduló diósgyőri nagykohó, mely a mun-
kaerő elvonásával, az egykori szőlőterüle-
tek lakóházakkal való beépítésével végül 
ráteszi a pontot a mondat végére. 

Miskolciként meglepő volt megélnem az 
elmúlt években, hogy borral foglalkozó em-
berként is mennyire keveset tudok Miskolc-
ról és az Avas múltjáról. Ez elsősorban a 
témában megjelent írások megismerése és 
néhány, az Avas mélyén tett pincelátoga-
tás során vált világossá. A korabeli – sok 
esetben eredeti, kézzel készült feljegyzések 
– és az elképesztő mennyiségű és méretű 
pincejárat látványa a miskolciak által is jól 
ismert avasi kulisszák között egy mesebe-
li, nyüzsgő, értékteremtő világba repít visz-
sza. A történelmi Avas „rekonstrukciójának” 
emiatt fontos eleme kell hogy legyen a he-
lyiek korrekt ismeretekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítása. A XX. század 
történelmi-politikai céljainak nem állt érde-
kében Miskolc valós múltjának feltárása és 
köztudatban tartása, manapság azonban 
éppen ez a reális múltmegismerés adhat-
ja vissza a miskolciak boros önbecsülését, 
hogy megértsük, a Bükk semmivel sem ki-
sebb jelentőségű történelmi borvidék, mint 
az egyébként jeles szomszédai. Az emlege-
tett levéltári anyagok, a Miskolc történetét 
feldolgozó kiadványok, a látogatható avasi 
pincerendszerek mind a helyiek rendelke-
zésére állnak, készen várják, hogy a múltat 
leporolva a jelenben megismerhessük őket. 
Ami pedig nem áll készen, azt nekünk kell 
késszé varázsolni és látogathatóvá ten-
ni. Ennek jegyében a fiatal bükki borász 
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szereplőket tömörítő Szövetség a Bükki 
Borvidékért Egyesület tagjaival ebben az 
évben egy új rendezvénysorozatot indítunk 
útnak, melynek számos eleme a helyi bo-
rászat múltjának feltárását fogja szolgálni.
A történelmi Avas újra élhetővé tételének 

megkerülhetetlen eleme lesz, hogy az Avas 
turisztikai attrakcióként szolgáljon, önma-
gában a korabeli díszletek megújításán kí-
vül az elérhetőség szélesebb körű biztosí-
tására van szükség. Gazdasági racionalitás 
nélkül a jelenlegi avasi turistaforgalomra 
alapozva nem várható el igazi elmozdulás 
(nem véletlen, hogy jelenleg nem találunk 
érdemi nyitvatartással üzemelő, funkcióját 
tekintve klasszikus borospincét sem). A cé-
lok eléréséhez a jelenleg is működő néhány 
gasztroegység mellett állandóan nyitva tar-
tó borospincékre is szükség lesz, ahová a 
helyiek és a turisták is betérhetnek, nem-
csak a nagy fesztiválok idején. Az évente 
megrendezett nagy eseményeken kívül ki-
sebb, állandó és kiszámítható programok 
és rendezvények mellett jöhet el a gazda-
sági realitás pillanata, hogy egyes pincetu-
lajdonosok folyamatos nyitvatartásra adják 
a fejüket. Nem kizárt, hogy ezt kezdetben 
valamilyen egymás közti megosztásban 
kell megtenniük, csökkentve így az első 
évek üzemeltetési kockázatait. Ezért vissza 
kell „csempészni” a miskolciak életébe a 

történelmi Avast, nemcsak évente pár alka-
lommal, de havonta vagy főszezonban akár 
minden hétvégén. Mindehhez a mai techni-
kai színvonalon állandóan frissített, széles 
körben elérhető kommunikációs felület is 
szükséges, hogy egyszerűen tájékozódhas-
son minden aznapi érdeklődő, mely egy-
ségek tartanak nyitva, milyen programok 
érhetőek el éppen aktuálisan. Szükség van 
egy támogató városvezetésre, szükség van 
a helyi borászokra (hivatásosokra és bo-
rosgazdákra egyaránt), szükség van a helyi 
borfogyasztó lakosságra és a városba láto-
gató turistákra is.

Mi, akik a Szövetség a Bükki Borvidékért 
Egyesület (többnyire) fiatal szereplőiként 
időt és energiát áldozunk ennek a borvidék-
nek az újbóli felvirágoztatására, úgy gon-
doljuk, hogy a klasszikust idézzük: a bor-
vidékünk jövőjének eldöntésére hivatott, 
korunk nagy csatáját a történelmi Avas fa-
lai alatt fogjuk megvívni. Ha ez a hely ismét 
egykori jelentőségének megfelelő megbe-
csülést fog kapni, és újra a miskolciak és az 
idelátogató vendégek közkedvelt célpontjá-
vá válik, az a Bükki borvidék feltámadását 
is magával fogja hozni. Ezen kell közösen 
dolgoznunk, hiszen a Bükki borvidéknek 
szüksége van Miskolcra, ahogy Miskolcnak 
is szüksége van a Bükki borvidékre.

Hajdu Roland, közgazdász, szőlész-borász mérnök
Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület
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Az Avasnak alapvetően, mint turisztikai 
látványosságnak és polgári, civil, szabadidős 
találkozóhelyként kell működnie, szoros 
összefüggésben a belvárossal a Szent 
István tér, Erzsébet tér vonalában. Ahhoz, 
hogy ezt betöltse, nem kell feltétlenül csak 
nagy értékű beruházásokban gondolkodni. 
A városlakók gondolkodásában az Avas 
inkább egy félelmetes erdő, mint kellemes 
sétára, szórakozásra, szabadidő eltöltésére 
alkalmas helyszín. Ezt kell megváltoztatni 
és szabadidős célokat, lehetőségeket 
ajánlani Miskolc legnagyobb parkjának 
meglátogatására, melynek egyik alapja a 
város borhoz és borkereskedelemhez való ősi 
kapcsolata, hiszen ez a terület régen is a város 
vigadónegyede volt.

Avasi területek és infrastruktúrájuk

Az eddigi beszélgetések alapján az Avast több 
területre kell osztani és ez alapján érdemes 
gondolkodni a jövőjéről.

Polgári Avas (Nagyavas)

Az első a térképen jelölt Polgári Avas, ahol jelenleg 
is elsősorban a Közép és Felsősoron vannak mű-
ködő magánpincék. Kiterjedése a legnagyobb, az 
Avasi Református Templomtól a Hidegsorig tart. 
Itt a fő probléma a csatornázás és a víz hiánya. E 
nélkül nehezen fognak új gazdát találni a pincék. 
Több helyen nincs világítás, nehezen járhatók 
az utak, melyek csúszás- és omlásveszélyesek. 
Több kisebb lépcsősor található az utcasorok 
között, de nehezen járhatók, karbantartásukat 
egyesületek, magánszemélyek végzik, pedig en-
nek a területnek a különlegességét és gyorsabb 
megközelítését ezek a lépcsősorok adják. Ilyen 
kis lépcsősor a Móra Ferenc sétány is. Ezt a te-
rületet ennek megfelelően érdemes fejleszteni, 
mivel a városra innen van egyébként a legjobb 
kilátás, főleg ha nincsenek tájidegen fák. A terü-
leten nehezebb létrehozni szórakoztató egysége-
ket, mivel távol van a belvárostól – ez az előnye 
és a hátránya is egyben.

Avasi „Montmartre” (Nagyavas)

Jelenleg is ez a terület lenne az avasi pin-
cesor, pontosabban ez él a Miskolciak és az 
idelátogatók fejében. Itt akarnak felmenni a 
kilátóba a városközpontból, itt találhatók sé-
tányok, itt keresnek nyitva tartó pincéket, itt 
van a templom és a temető. Ennek a terület-
nek kell a turizmusról szólnia. Ezen a terüle-
ten nemcsak olyan pincéket kell itt találniuk 
az erre sétálóknak, ahol ihatnak valamit, ha-
nem művészeti tárgyakat, portékákat értéke-
sítő turistavonzó pincéket is. Megoldás lehet, 
amennyiben van ilyen, a város tulajdonában 
lévő pince, helyi kézműves manufaktúráknak 
felajánlani működtetésre. Például a Borta-
nyán és a Papszer utca 2. szám alatt találha-
tó épületekbe is beengedni őket (Civil Ház). 
Művészeti pályázat kiírása is szóba jöhet egy 
találkozóval összekötve. Sajnos most is van-
nak olyan szakaszok, ahol éjszaka nem le-
het látni, hiába volt világításcsere, nincsenek 
korlátok, ami balesetveszélyes, ezt újra fel 
kell mérni. Itt van a legnagyobb pincetér az 
Avason rendezvények, kiállítások számára: 
a Bormúzeum és a Bortanya, de a Papszer 
utca 2. is idetartozik. Viszont azt is figyelem-
be kell venni, hogy a sétányútvonaltól függő-
en maximum 18 pince mellett lehet elsétálni, 
a Bormúzeumon keresztül pedig 3 esik útba, 
így igencsak kevés, város által felajánlható 
vagy megvásárolható, turisztikai fejlesztésre 
alkalmas ingatlan van, ami valóban pincesor 
jellegű. Jelenleg az Avasi Borház, a Nádler 
Pince, a Bormúzeum rendelkezik borkiméré-
si lehetőséggel és esetleges vendéglátással. 

Szórakoztató negyed (Mélyvölgy)

A Mélyvölgyben kezd kialakulni egy olyan 
közösség, melynek lehet ereje és háttere 
arra, hogy „borpincekocsma-kultúrát” ter-
jesszen a városban, és új, mulatós helyek 
jöjjenek létre (Palacsintaház, Sándor Zsolt 
pincészete, Gallay Pince, Richter Pince, Vé-
csy Pince, Koscsó Pince, Bacsó Bandi Pince, 

BURGONY PÉTER

Az Avas turisztikai fejlesztéséhez 
szükséges javaslatok I.
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Pinyó Pince, Büdi István Pincéje). Ezt tudja 
erősíteni a Fekete Bika és a Halászkert is, ha 
megfelelő tulajdonba kerül. A völgy teraszos 
szerkezete miatt nagyon hasonlóan tud mű-
ködni, mint a Gozsdu udvar, ahol közel és 
belátható távolságban koncentrálódnak a 
különböző stílusú szórakozóhelyek. Az Ava-
si Borangolás egyébként erre a legjobb bi-
zonyíték: itt vannak mindig a legtöbben és 
jól eloszlik a tömeg. A Mélyvölgyben lehet 
igazán érzékelni az avasi pincesorok han-
gulatát. Itt több soron közel 120 pince he-
lyezkedik el, melyeknek majd fele ápolatlan 
vagy éppen eladó. A kis zegzugos sétányok, 
a magasabban fekvő pinceutcákról a sétá-
ló elé táruló városi és völgyi látkép teszi az 
egyébként a miskolciak számára is ismeret-
len területet bájossá, szerethetővé. 
A völgyben a város felé terjedő zajterhelés 

is kicsi, mivel természetes katlanban he-
lyezkedik el. A tetején található amfiteátrum 
az ott megrendezésre kerülő rendezvények 
egyik levezető helyszíne is lehet. 
Sok a karbantartás nélküli, veszélyes sé-

tány, amelyek a térképen feltüntetésre kerül-
tek (Arnóti alsó és felső lépcső, Arnóti sor, 
Csabai sor lépcső 2, Arnóti sor, Csabai sor 
lépcső, Győri sor felső sétány, Győri sor el-
torlaszolt sétány). Eső után az Arnóti és a 
Csabai soron lezúduló víz rengeteg sarat 
hoz magával és megközelíthetetlenné tesz 
egyes területeket autóval, de gyalogosan 
sem egyszerű a feljutás. Nincs mindenütt 
csatornarendszer, sok az elhagyott pince, 
nincs világítás, és azt utak nehezen járha-
tók, egyes helyeken hiányzanak a szükséges 
korlátok, rossz minőségű az összeköttetés a 
Kisavassal (gasztronegyed) és a  Nagyavas-
sal (Avasi Montmarte). 

Gasztronegyed (Kisavas)

Ez volt régen is az avasi éttermek, szórako-
zóhelyek központja. Itt vannak erre alkalmas 
épületek és jelenleg is működő vendéglátó 
egységek, szállodák, éttermek (Dűlő, Alabár-
dos, János Pince, Korona, Székelykert, Cor-
ner Stage). Ezt is kell hogy erősítsék a jövő-
ben, mert megfelelő méretű épület, terasz, 
udvar hiányában az Avason máshol nehezen 
kialakítható egy ilyen gasztronegyed. Itt kell 
rendezni foodcort és gasztrorendezvénye-
ket, mivel elférnek, kis területen ellenőrizhe-
tő és lezárható. Ez a Második sorra is igaz. 
A Harmadik sor és a Földes Ferenc utca kö-
zött szintén van egy veszélyes, karbantartás 
nélküli lépcsősor.

Avasi dűlő

A kilátótól délre az Avasi Arborétumig van je-
lenleg egy nagyobb tarló, ahová elsősorban 
kutyasétáltatásra látogatnak ki a lakótelep 
lakói. Sajnos kevésbé van rendben tartva, 
magas a fű- és az allergiás szennyezés. Vi-
szont tiszta időben innen van a legszebb ki-
látás, egészen Tiszaújvárosig és Tokajig is el 
lehet látni.
A miskolci bor a filoxerajárvány előtt veteke-

dett Tokaj nedűivel és az Avason nagyon sok 
szőlő volt megtalálható. A terület dél-délke-
leti fekvése miatt alkalmas szőlőtermelésre 
is, amelyről már folytak beszélgetések a Ma-
gyar Földművelődési Minisztérium képvise-
lőivel, ahol nyitottnak mutatkoznak egy ilyen 
projekt létrejöttére. A majd 6 hektáros terü-
leten olyan, a Bükki borvidékre jellemző sző-
lőfajtákat lehet telepíteni, amelyekből a helyi 
borászok munkájával újjá lehet teremteni a 
miskolci bor fogalmát.

Avasi Arborétum

A lakótelep és a Percel Mór utcával határolt 
területen helyezkedik el jelenleg is az Ava-
si Arborétum. Nehezen látogatható, de tele 
van növénykülönlegességekkel: több mint 
600 fajt számlál és itt található a legtöbb, 
főleg magyar nemesítésű fenyő. A történel-
mi Avastól, a kilátótól 5 perc sétára található, 
ezért jól kapcsolható a teljes területhez. 

Kálvária-domb

Miskolc egyik jelentős keresztény kegyhelye 
szintén az Avason található. 

Infrastruktúráról röviden

Az általunk részletesen nem ismert infra-
struktúra-fejlesztésben nem tudjuk, hogy 
pontosan mi szerepel, és milyen területeket 
érint. Ezért csak reméljük, hogy a vízelveze-
tés, víz- és szennyvízcsatornázás, útszélesí-
tés, útjavítás, világításcsere, növényzetritkí-
tás és -csere szerepelnek a tervekben, főleg a 
súlyosan érintett területek esetében. Nagyon 
sok tekintetben abból indultunk ki az ötletek-
nél, hogy minden szükséges alapinfrastruk-
túra elkészül, de van néhány olyan egyéb 
kiegészítés, melyekre szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet. Nem tudjuk, hogy korlátok építésé-
re, pótlására van-e lehetőség, amelyeket pél-
dául fagyalsövényekkel is lehet pótolni egyes 
területeken. Szükséges szeméttárolók, főbb 
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pontokra vonatkozó irányítótáblák kihelye-
zése is, vagy nyilvános toalett létrehozása, 
elsősorban az Avas-tetőn. Nincs megnyug-
tatóan rendezve a szemétszállítás sem, 
emiatt gyakrabban vagy rendszeresen len-
ne szükség szemétgyűjtési akciókra, amit 
eddig konténerek kihelyezésével segített az 
önkormányzat, de ez a túlsúlyterhelés miatt 
egyre nehezebb. Viszont szelektív, nagyobb 
méretű kukák ugyanilyen rendszerességgel 
való kihelyezésével tisztábban lehet tartani 
a területet és a szállítás is megoldható. A 
Nagyavas Közép- és Felsősorán sem csator-
na, sem víz nincs, és a közkutakat is lezárják. 
Emiatt a tulajdonoscsere még nehezebb.

Avasi tetőn a kilátó környezetében találha-
tó park (Avasi Liget)

Avasi Liget

A teraszok és a tetőn található park közösségi 
terei már régebben is az Avasi Arborétum 
részei voltak, a betelepített fák, bokrok ezen 
elv mentén lettek ültetve. Régen a fák nevét, 
leírását kis táblákon lehetet elolvasni. Ezt 
kihasználva kellene megújítani a parkot és 
a teraszokat, ami minimális elszigetelést 
biztosítva a szabadidős helyszínt kereső 
baráti társaságok, családok részére remek 
bográcsozó, szalonnasütő, piknikező 
helyszínek lehetnek a belváros erdőjében. 
Van benne egy kis természetvédelem, 
családi kohézió, sport – mert fel kell menni –, 
csend, nyugalom és jó levegő. A parkban egy 
játszóteret, kalandparkot is ki kell alakítani, 
ami egyedi játékokat kell bemutasson, de 
érdekes lehet egy egyre jobban divatba jövő 
szabadtéri edzőterem is. A cél, hogy minél 
több célú park jöjjön létre, ahol mindenki 
megtalálja a saját szórakozási, szabadidős 
tevékenységét. A liget területén három 
terasz található, melyek a fenti tematikák 
alapján berendezhetők. A legfelső teraszon 
kell lehetőséget biztosítani a bográcsozó, 
szalonnasütő, piknikezésre alkalmas fedett 
asztalokkal a szabadidős helyszínt kereső 
városlakók számára. A második a gyerekeké, 
ahol egy játszótérre, vagy kalandparkra 
van szükség, a piknikező családoknak 
is rálátása van a játszótéri gyerekekre. A 
harmadik a szabadtéri edzőterem, amely a 
sportolni vágyó fiatalok helyszíne lehet. Ez 
a rész esik legközelebb az amfiteátrumhoz, 
ahol sporthoz, egészséghez kapcsolódó 
kisebb rendezvényeket is lehet tartani. 
Érdemes átgondolni a kialakítás során, 

hogy a teraszok elején olyan áramfelvételi 
pont legyen, amely alkalmas bármilyen 
rendezvény ideiglenesen vagy hosszú távon 
felállított könnyűszerkezetes pavilonjai 
áramellátására. A csatornázás megoldott a 
fő sétányon, de a vízellátást fel kell mérni. 
Szükség van a fő sétány szélesítésére, hogy 
a helyszínt meg lehessen gépjárművel is 
közelíteni.

Amfiteátrum

Az amfiteátrum egy természetes színház a 
Mélyvölgy tetején és az Avas Liget utolsó 
teraszánál. Itt a város szívében, de a város-
lakóktól mégis távol lehet kisebb rendezvé-
nyeket tartani. Az Avas Liget teraszai aljában 
helyezkedik el, ahol közvetlenül csatlakozik 
a Mélyvölgy főutcájához, a Csabai sorhoz. 
Ideális helyszíne szabadtéri koncerteknek, 
előadásoknak, mozinak, civil közösségi tér-
nek. Közel van a kilátónál lévő parkolóhoz, tíz 
perc séta a belvárosból a lépcsősoron vagy 
a Mélyvölgyön keresztül. Itt is az alapokat 
kell csak megvalósítani: technikai szerelés-
re alkalmas színpad, tárolásra alkalmas 
könnyűszerkezetes épület vagy konténer, 
üléssorok a hegyoldalban, áramlekötési le-
hetőség, sétányok rendbe tétele, kivilágítá-
sa a Bortanya, kilátó, Mélyvölgy felé.

Magyar Italok Csarnoka

Az Avasnak szüksége van egy olyan attrakci-
óra, ami megkülönbözteti az egyházi hagyo-
mányoktól (református templom és temető), 
elválasztja a lakótelep „image-től” és vonzó-
vá teszi nemcsak a kilátó miatt ideérkező 
turisták számára, hogy felsétáljanak. Olyan 
attrakcióra van szükség, amely illeszkedik 
az Avas alapvető szerepéhez és folyamatos 
publikációra ad lehetőséget városmarketing 
szempontból a hazai és külföldi sajtóban 
egyaránt, turisztikai és egyéb image-kom-
munikációs célok eléréséhez. Jelenleg Ma-
gyarországon nincs olyan bemutatóterem, 
kiállítás, emlékhely, amely a méltán híres, 
hungaricumnak számító szeszes italokat és 
készítőiket bemutatja. Az Avas azért ideális 
helyszín, mivel nemcsak a borkultúrához van 
kötődése a városnak. Az is fontos szempont, 
hogy az Avas pincéinek hasznosítása köré-
ben az italmesterek italait is megkóstolhatják 
az érdeklődők egy kellemes barangolással 
egybekötve a szép környezetben. Az Avasi Li-
get teraszai és a jelenlegi parkoló között létre 
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kell hozni a Magyar Italok Csarnokát. A meg-
valósításhoz egy háromcsarnokos könnyű-
szerkezetes épületre van szükség, melyben a 
magyar italkészítés három területének mes-
tereit és termékeit lehet bemutatni bor- és 
pezsgőkészítés, pálinka- és likőrkészítés, 
illetve a sörkészítés témaköreiben. Mindhá-
rom területnek külön csarnokot kell létrehoz-
ni, de költséghatékonyság szempontjából 
egy csarnok is elég lehet, azt a lehetőséget 
figyelembe véve, hogy egy későbbi bővítés-
nél három különálló csarnok jöhessen létre 
egy második ütemben. Egy nagyobb terem 
esetén az ország neves italkészítő meste-
reit mutatjuk be (például a baseball-, és ko-
sárlabda-hírességek csarnoka) és idősza-
konként egy szakmai zsűri újabb és újabb 
jelölteket jelölne a csarnokba. 

Tökéletes turisztikai célpont, amely önma-
gában is megállja a helyét a kilátóval össze-
kötve, de a turistaként buszokkal idelátoga-
tók kényelmesebben tudnak sétát tenni az 
Avason, mivel egyszerűen csak le kell gya-
logolni az általuk választott tematikus sétá-
nyon, és lent újra buszra szállhatnak, így a 
jókedv is biztosított.

Megjegyzés: A Borászok Borásza cím is 
hasonló, de nem kézzelfogható a nagykö-
zönség számára. Nincs ilyen cím sem a pá-
linkafőzésben, sem a sörgyártásban. Nem 
lehet egy helyszínen megkóstolni a legjobb 
magyar italokat, nincs folyamatos helyszíne 
a díjak, elismerések átadásának, nincs em-
lékhelye munkásságuknak. Viszont jól lehet 
vele rendezvénymarketinget építeni, mivel 
Rókusfalvy találta ki a Borászok Borásza cí-
met és ezen keresztül lett az etyeki piknikso-
rozat az egyik legnagyobb boros rendezvény 
az országban. Nekünk is hasonló utat kell 
bejárni. 

A csarnokokat vagy az egy főcsarnokot 
úgy kell kialakítani, hogy a természetes fé-
nyek felhasználásával bor-, pálinka-, és sör-
bírálati versenyekre is lehessen használni a 
normál kisrendezvények, bemutatók meg-
tartásán kívül. Így lehetőség nyílik arra, hogy 
nemcsak a Quintessence verseny kerüljön 
Miskolcra, hanem más italminőségi verse-
nyek is. Az egyik ilyen hiány, amihez a város 
neve szintén kötődhet, az egyetlen sörverseny, 
amely már egyszer megjelent nálunk, de nem 
lett folytatása. Ide lehet hívni helyszín- és esz-
közbiztosítással a környező és akár országos 
borversenyeket, nemcsak a Város Bora válasz-
tást és a Bor Rangolást. 

A másik szerepe pedig a parkban lévő sza-
badidős tevékenységek végzéséhez szüksé-
ges eszközök biztosítása. Tüzelő, bogrács-
kölcsönző, sporteszköz-kölcsönző, büfé, 
vagy a civil rendezvényekhez szükséges ins-
tallációk tárolása (sátor, padok, szemetes, 
hangosítás, stb.). Itt lehet létrehozni a kör-
nyéken az egyetlen elérhető nyilvános WC-t, 
mivel az Avason sehol sincs. A terem mel-
lett szükséges bővíteni a parkolót is, ahol az 
esősebb vagy téli időszakok esetén is lehet 
rendezvényeket tartani nagyobb sártenger 
nélkül. Itt lehet működtetni ideiglenes piacot 
fix időpontokban, hasonlóan a Balatonon és 
más helyeken létrejött piacokhoz, amelyek 
csak hétvégeken vannak nyitva kistermelői 
portékát ajánlva. (Biobalaton Malackrump-
li piac, Tihanyi piac placc, Káptalantóti, To-
kaj-Hegyalja Piac, Termelői piac a Szabad-
ság téren). Feljönnek, megveszik a pikniknek 
valót és van is hol elfogyasztani.

Avasi Panoráma vagy Liget étterem

A Magyar Italok Csarnoka mellett lehető-
ség van egy étterem kialakítására, amely 
Miskolc legjobb városi panorámájával ren-
delkezhet. Az Avas-tetőn és hegyoldalban 
jelenleg nincs olyan étterem, ahova a sé-
ták után vagy közben a turisták betérhet-
nek. A mostani tereprendezés során fontos 
szempont, hogy tájidegen fák eltávolításá-
val láthatóvá lehessen tenni az Avas oldalát, 
de ez azt is jelenti, hogy az Avason sétálók 
szintén részesülni fognak ebben az élmény-
ben. Vendéglátóhelyek tekintetében ilyen 
panorámával csak a kilátó rendelkezik, de 
nagyobb létszámú vendég fogadására nem 
alkalmas és konyhát nem itt lehet kialakíta-
ni. Az Avas-tetőn mindig is volt étterem, de 
az elmúlt időszakban a nyitva tartó pincék-
kel együtt ez is eltűnt, így még egy indokkal 
kevesebb került a listára, ami miatt érdemes 
lenne felsétálni az Avasra.

Kilátó

A kilátó működését – akár önállóan, akár 
együtt a Magyar Italok Csarnokával – a 
legjobb magyar italok és hungaricumok 
kóstoltatására kell felhasználni. A kör alakú 
berendezés hasonló kell legyen a Magyar Ita-
lok Csarnokához, mivel a presszórészt kör-
bejárva lenne bor-, pezsgő-, pálinka-, likőr- és 
sörrészleg. A kialakításba hangsúlyosabban 
be lehet vonni a gyártókat is, ami segíthe-
ti a működtetést. Kiegészítésként pedig a 
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Bortanya programban már említett „ízőrzők” 
projekt keretein belül megtalált egyszerű, 
de legjobb recept alapján elkészített bor-, 
sör- és pálinkakorcsolyákat lehet kínálni. Ki 
ne szeretne egy olyan turistalátványossá-
got meglátogatni, ahol a legfinomabb ita-
lok és étkek mellett egy város látképében 
gyönyörködhet, hasonlóan a Dublinban 
működő Guinnes sörgyárhoz, ahol a kósto-
lóterem a régi víztoronyban lett kialakítva 
csodás kilátással. Már minden idelátogató-
nak adhatunk egy kellemes, vidám élvezetes 
pillanatot a városról. Ha iránypontok is van-
nak a belső térben, hogy hol, mit lehet meg-
nézni Miskolcon, akkor még inkább felkelthe-
tő az érdeklődés, hogy tényleg meg is nézze.

Lift kell, mert anélkül borzalmasan nehéz 
üzemeltetni. Lehet megoldás egy teherlift is 
csak a presszórész kiszolgálásához, de az 
akadálymentesítést ezzel nem lehet megol-
dani. A liftet a törzsénél kell megépíteni utó-
lag, mert kilengése van az épületnek, de itt a 
legkisebb.

Amennyiben ez nem megvalósítható és a 
torony mellé kell építeni tartószerkezettel, 
akkor az eredeti képet, kinézetet teljesen el-
veszti a kilátó. Van olyan lehetőség is, amely-
hez nem kell tartószerkezet, liftaknát kell 
csak építeni, és méltán világhírűek megjele-
nésük miatt. 
 
A megoldás lehetővé teszi, hogy az eredeti 

arculat ne változzon és maga a lift mozgása 
is külön látványosság, melyet a város nagyon 
sok pontjáról és a városközpontból is jól lát-
ni. Az utazóknak is nagy élmény egy akár 
szabadtéri lift felemelkedése a magasba, hi-
szen a kilátás egyre nagyobb és szélesebb 
és egyre izgalmasabb, minél magasabbra 
emelkedik a lift. A kiegészítő látványosság 
reklámhordozó is lehet, és a liftes feljutást 
jegyértékesítéssel is lehet fenntarthatóvá 
tenni.

  https://www.youtube.com/watch?v=mcFeJWJjIXc 

Egyébként régen is működött lift nélkül, 
csak volt miért felmenni az Avasra, míg most 
nincs. A legnagyobb előnye, hogy minden-
honnan látni, és ezt kell kihasználni fényjá-
tékkal vagy más látványelemmel.
A kilátó teraszrészén a korlátokon érdemes 

iránytáblákkal jelölni a fontosabb úticélokat 
és azok légvonalbeli távolságát (New York, 
Bécs, Budapest, Buenos Aires hány km), ami 
érdekes színfolt a világ minden táján, főleg 
a kilátókban. A kilátó felületeit fényfestéssel 
kitűnően meg lehet világítani, ami nagyobb 
ünnepeken (karácsony, húsvét, Mikulás, 
stb.) és fesztiválokon is látványossá teszi az 
Avas-tetőt a városlakók számára. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcFeJWJjIXc
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Javaslataim az Avasra:
 

 ► Idegenforgalmi szezonban (péntek, szombat, vasárnap) busz járjon az Avas-tetőre, a 
kilátóhoz.

 ► Az Avason található termelői borkimérések az idegenforgalmi szezonban legyenek 
felváltva nyitva.

 ► Rendszeres túrák szervezése az Avas bemutatására.

 ► Szezonban heti rendszerességgel rendezvények szervezése (Kvaterka, koncertek, 
előadások).

 ► A kilátó rendbetétele: a presszó részét hőszigetelni. A nyitott szintek maradjanak mindenki 
számára látogathatók.

 ► A kilátást fakivágásokkal is biztosítani kellene.

 ► A NagyAvasra a víz- és a szennyvízhálózat kialakítása szükségszerű lenne.

 ► Nem kellene támogatni az önkormányzatnak a borházak állandó lakóhelyként történő 
használatát.

 ► Célszerű lenne egy "Avasért felelős" személyt megbízni, aki hetente bejárja a területet 
és intézkedik a felmerülő problémákról (illegális szemétlerakás, fakidőlés, rongálás, 
állagmegóvás, iszapfogók tisztítása stb.).

NAGY BÉLA

Avasi javaslatok

PFLIEGLER PÉTER

Az Avasi kilátó, Miskolc egyik jellegzetes 
épülete

Az Avasi Borút Egyesület példamutató kez-
deményezésére reflektálva határoztam el, 
hogy leírom gondolataimat az Avassal és a 
címben szereplő neves építménnyel kapcso-
latban.

Már kora gyermekkorom óta sokat és sok-
szor jártam, járok fel Miskolc hegyére, amely 
ódon utcácskáival, hívogató pincéivel és 
ezek barátságos tulajdonosaival, közel elér-
hető zöldterületeivel igazán meglátogatásra 
érdemes területe városunknak.

Persze az is szerepet játszott ebben, hogy 
korábban (egy sajnálatos, közelmúltbeli 
hegyoldalmegcsúszás törölte el a föld színé-
ről borházunkat) rendelkeztünk borházzal és 
pincével (még korábban szőlővel is), amely 
csak akkor ér valamit – de a miskolci és 
polgári szívnek akkor sokat! – ha törődnek 
is velük, gondozzák és nyitva tartják (mások 
számára is) őket.

Így volt ez a mi pincénk esetében is, első-
sorban abban a korban, amikor az emberek 
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még ráértek egy-egy jó beszélgetésre, egy-
egy avasi sétára és egy-egy, de akár kettő 
kortyra is. Aztán olyan idők jöttek, amikor 
már senki nem ért rá ilyen „kispolgári csö-
kevényekre”, egyébként is mindenkinek „ro-
hanni kellett” valahová, valamiért, és az avasi 
borházak közül sok az enyészeté lett, netán 
átváltozott lakóházzá…

Kisebb-nagyobb rendszerességgel mi ak-
kor is feljártunk és akkor is voltak olyanok, 
akikkel jó volt találkozni, például az Avason.

Őszinte öröm számomra, hogy megvál-
tozik ez a helyzet! Szinte bármerre járok a 
történelmi Avason, megújult vagy renoválás 
alatt álló borházakat látni. Legtöbbjüket ízlé-
sesen és a hegy szellemének megfelelő mó-
don építik újjá. És persze ez azzal is jár, hogy 
újra társasági élet (is) van Miskolc e messze 
földön ismert nevezetességében. A változó 
városvezetésektől – reményeim és a miskol-
ciak elvárásai szerint – független fejlesztési 
koncepciók, tervek és megvalósulások pedig 
hozzásegítik a hezitálókat, a még csak ter-
veket, netán álmokat szövőket ahhoz, hogy 
örökségbe kapott vagy éppen vásárlás útján 
megszerzett borházaikat, pincéiket felújít-
sák, rendbe rakják. Különösen a megújuló 
utak, a csapadékvíz-elvezetés és közbizton-
ságunk elmúlt évekbeli javulása segítik ezen 
lehetőségek megvalósulását. Hiszem, hogy 
az élettel megtelő Avas, a kiváló adottságú 
pincék, egy-egy jó, már jelenleg is híres étte-
rem nemcsak a miskolci és környékbeli pol-
gárok számára nyújtanak majd kellemes és 
kulturált kikapcsolódási lehetőségeket váro-
sunkban, hanem más településekről ide láto-
gató hazai, de nemzetközi vendégeinknek is. 
Így legyen!

A jelenlegi Avasi kilátó volt már Miskolc jel-
képe, volt már bezárt, jobb sorsa érdemes, 
de egyesek szerint lebontásra ítélt épülete is. 
Mostanában több írás, riport, helyzetértéke-
lés jelent meg megújításának lehetőségeiről. 
Tervek születtek és terveket vetettek el ilyen-
olyan meggondolásból.

Abban biztos vagyok, hogy nekünk, a mis-
kolciaknak kell, akarjuk, szeretjük az Avasi 
kilátót! Azt szeretnénk, hogy kerüljön való-
ban megújításra, elérhető legyen minden 
odalátogató számára, legyen benne olyan 
attrakció (a szó nemes értelmében, tehát 
vonzerőnek is írhatnám), amelyért érdemes 
felmenni a hegytetőre, amelyért érdemes 
idehívni más városokban élő rokonainkat, 
barátainkat. Amelyre (még) büszkébbek le-
hetünk, és amely újra Miskolc jelképe lehet. 

Fontos megközelíthetőségének, környeze-
tének rendbetétele is, hogy aki felkeresi, azt 
kulturált és a XXI. század elvárásainak meg-
felelő feltételek fogadják.

A sok vihart, fellángolást, tervet – már bo-
csánat, de – túlélt Avasi kilátó várja sorsa 
jobbra fordulását, ahogy mi, miskolciak is ezt 
várjuk. Persze azt is, hogy ki-ki szerelmével, 
unokájával, barátaival, kutyájával vagy aki-
vel csak szeretne, újra örömmel és kedvvel, 
„miskolci büszkeséggel” sétálhasson fel az 
Avasi kilátóhoz és kilátóba.



32

PFLIEGLER PÉTER

Még egy adalék az egykori Avashoz...

Korábban részletesen írtam az Avasi 
Értéktárban emlékeimről, gyermekkorom 
Avasáról. Szerepeltek ebben pincék és 
gazdáik, vendégeik és muzsikáló cigányok, 
borivási szokások stb.

Nem írtam azonban arról, hogy a baráti 
társaság tagjai olykor igyekeztek egymást, 
de leginkább a „zöldfülűeket”, vagyis a 
frissen bekerülteket ugratni és – nem mindig 
kellemesen – meglepni. Az egyik ilyen, 
klasszikus befogadási rituálé volt az újonc 
„borbíró” képességének tesztelése, vagyis 
egyszerűen szólva berúgatása. Meg kell 
azonban jegyezni, mielőtt valaki saját kora 
kalodájába zárva fanyalogva elítélné eme „régi 
barbár magyar” szokást, nem árt, ha némi 
ismeretet szerez az oxfordi, yale-i, heidelbergi 
stb. egyetemek és más „műintézmények” 
hasonló beavatási forgatókönyveiből...
Az aktus néha túlment a „jó ízlés” határán, elég, 
ha Móricz Zsigmond vagy Csathó Kálmán 
műveit felidézzük, de hosszan lehetne sorolni 
mások műveit is, sőt a szerzők némelyike 
saját valójában is megjelenhetne... és az is 
igaz, hogy  „titulus bibendi-t”, vagyis ivásra 
okot adó eseményt, évfordulót sem volt nehéz 
találni – csakúgy persze mint manapság.

Nem szaporítva azonban tovább a bevezetés 
szavait: az avasi pincesorokon a beavatások 
rituáléja komoly dolog volt és messze nem 
merült ki csupán az ivásban, fontos része volt 
a tréfa, az ugratás is, mint utaltam rá.

Közülük az egyik ilyen a jelöltek „csipkézett 
ivóalkalmatossággal” való kínálása volt. A 
birtokomban levő, örökölt, porcelán korsó, a 

felső részén csipkeszerűen körbelyukasztott 
nyakával egy ilyen tanúbizonysága eleink 
humorának. Amikor a felavatandó, a borral 
telt edényt remegő kézzel szájához emelte, 
a felfokozott helyzetben aligha jutott rögtön 
az eszébe, hogy a művészi csipkézés miatt, 
az ital jelentős része torkának belseje helyett, 
annak külsejét, vagyis a nyakát öntözi 
majd... Mentségül legyen mondva, a nedű 
mindig fehér bor volt, soha nem láttam vagy 
hallottam, hogy valakit vörössel kínáltak 
volna. Aki pedig itta az avasi bort, az arra is 
emlékszik, hogy sosem ragadt... ami csak a 
rosszakaratúak szerint magyarázható szerény 
cukortartalmával.

A szép, vadászjelenetekkel borított fehér 
korsó, nemcsak külleme és kora miatt, 
hanem azért is érték számomra, mert a 
talpára Édesanyám, tintaceruzával, gyermekei 
értékítéletét segítendő, azt írta: „valódi 
Elbogen”. Mit is jelent ez és miért fontos? 
Elbogen (mai nevén: Loket) Csehországban, 
annak a második világháború végéig szinte 
kizárólag németek lakta és felvirágoztatta 
vidékén található, nem messze Karlsbadtól. 
Híres XII. századi, épségben megmaradt 
várkastélyáról és gyönyörű, védett piacteréről.

Különös véletlen, hogy a korsó viharos múltja, 
sokak általi és gyakori használata, törékeny 
volta ellenére épen vészelte át a születése óta 
eltelt több mint száz esztendőt. Persze a fenti 
eszmefuttatások nem érdeklik, megelégszik 
azzal, hogy szép és segít felidézni az Avas 
egykoron volt hangulatát.

MESÉLŐ MACSKAKÖVEK
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JACSÓ PÁL

Enklávé az Avason VIII. 

Csúnya esős-szeles időre fordult a hűvös márci-
usi délelőtt. Ilyenkor a hegy is a rosszabbik, unal-
masabb arcát mutatja.  Az ilyen nemszeretem 
hangulatú napokon inkább a lepergett vakolatok, 
a lepattogzott oldalú ereszcsatornák és rozsdás 
kerítések látványa ötlött szembe, megspékelve 
néhány üresen ásítozó, borház nélküli pincegá-
dorral, amelyek a világot is elnyelni akaró elha-
gyatottságukkal mintha az ecetfákkal és akáccal 
benőtt kis udvarok mélyén, a régmúlt daliás időket 
vagy éppen a pince egyetlen megmaradt értékét, 
az elmúlt télen sarokvasáról levágott és ellopott 
vasajtót siratnák.

Lenn, a városban is alig lézengtek az utcákon, 
bár ebben része volt az egy-két hónapja még 
szürreálisan távolinak tűnő járványhelyzet miatt, 
néhány napja bevezetett korlátozó intézkedések-
nek is. Ide a hegyre, pedig csak azok jöttek fel, akik 
vagy itt laktak vagy valamiféle halaszthatatlan dol-
guk akadt a pincénél.

Az öreg rutinos avasi motorosokat azonban sem 
a rossz idő, sem a korlátozások, sem a járvány-
helyzet miatti nyomott hangulat nem zökkentette 
ki mindennapi rutinjukból. Így volt ezzel a két jóba-
rát, Lugasi és Vasorr is. Mindketten megszokták 
a koránkelést, a monotóniát, és az egymás keze 
alá való dolgozást. Lugasi nemcsak egy bohém, 
világfi- lelkületű pilóta tulajdonságaival, hanem a 
vegyszerkeverő üzemben beleivódott, patikamér-
legen kimért precizitással is rendelkezett, nem is 
beszélve Vasorról, aki negyven évet húzott le a va-
sas szakmában, az öntödétől indulva a legmoder-
nebb CNC esztergagépek kezelésééig.

Talán ezért is lettek jó barátok. Mindkettőjük-
ben megvolt a kivételes munkabírás, ami ráadá-
sul ösztönös akkurátussággal is párosult – és itt 
most borítsunk fátylat Lugasi pálinkáshordókkal 
kapcsolatos közelmúltbeli feledékenységére –, 
meg az a vagányság is, ami miatt előbb-utóbb 
mindegyik közösségben, ahol megfordultak, köz-
ponti figurákká váltak anélkül, hogy akár csak egy 
percig is rivalizáltak volna egymással.
Most is, amikor jó barátja benyitott az ajtón, ol-

vasni tudott az arcából, így mielőtt Vasorr meg-
szólalt volna, már meg is előzte:

– Gondolom, azt akarod mondani, ha ez a vírus 
hosszabb ideig itt marad, akkor bezárhatjuk a bol-
tot és rajtunk ragad a tavalyi tíz főzet pálinka meg 
a negyven hektó bor, amibe a maradék pénzünket 
fektettük. Lehet, nem kellett volna a kerthelyiségbe 
sem beruházni, meglettünk volna kevesebb kun-
csafttal és engedélyek nélkül, mint ahogy eddig. 
De hidd el, az Avas kisegít minket! Várunk egy-két 
hetet, és majd meglátjuk, hogy tudunk alkalmaz-
kodni. A jóféle bor meg a pálinka eddig minden 
történelmi helyzetben elsőrangú valutának számí-
tott. Meg aztán ide a hegyre mostanában csak az 
jár fel, akinek halaszthatatlan dolga van. A zugki-
mérésben pedig már elég gyakorlatot szereztünk, 
így amíg nem rendeződik a helyzet, visszatérhe-
tünk a „bögrecsárda üzemmódra”.

Miután kettejük közül Lugasi volt a beszéde-
sebb, Vasorr csak egy helybenhagyó, fanyar 
mosollyal nyugtázta barátja eszmefuttatását, és 
azzal a javaslattal állt elő, ha már így kikoptak a 
vendégek, csináljanak egy átfogó és alapos leltárt 
a készletről, de előtte még megjegyezte, az az ér-
zése, hogy ha az emberek home office-ba kény-
szerülnek, előbb vagy utóbb a hétköznapokon is 
kicsábulnak a pincesorra, és fel fog lendülni a bor-
házfelújítási láz is. A kényszerű otthon maradók-
ból pedig legalább lesz elegendő segédmunkás is, 
mert a gazdákat is be lehet fogni az építkezésbe, 
így egyszerre öt-hat, szinte csak némi gyakorlati 
iránymutatást meg felügyeletet igénylő felújítást is 
bevállalhatnak, mert a munkák nagy részét – föld-
munkák-betonozás-festés stb. – elvégzik a tulaj-
donosok.  

Vasorr pozitív személetétől némileg Lugasi is 
visszanyerte életkedvét, bár kicsit bágyadtnak 
érezte magát, és mintha lázas is lenne, bár tavasz-
szal ilyen már nagyon rég nem történt vele.

Miközben beszélgettek, betoppant Rátonyi Miki 
is, és bosszúsan, szó nélkül ült le a Lugasi által 
kérdés nélkül a konyhaasztalon álló üres pohárba 
kitöltött rozéja elé.

Aztán kérdés nélkül elpanaszolta, hogy az el-
múlt néhány napban valakik teljesen tönkretették 
a pincéjük előtt húzódó kis fateraszt, amit ők csak 

AVASI VENDÉGKÖNYV
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kilátónak hívtak, miután arról a helyről teljes pa-
norámájában lehetett látni a várost, főleg a jóval 
magasabban lévő borház udvaráról. Javasolta is 
már több helyen, hogy ha a teljes avasi növényzet 
megritkítására nincs is lehetőség, legalább né-
hány helyen alakítsanak ki hasonló kiszögellése-
ket, ahonnan rálátás nyílik a városra, erre most ezt 
az egyet is szétdúlták.

Gyorsan felhajtotta a rozéját, majd egy jellegze-
tes, arcmimikával megerősített kézmozdulattal 
jelezte, inna még egy pohárral, de ahhoz már egy 
kis szódát is kérne.

Kissé már megnyugodva elújságolja, épp az 
okmányirodából jön. Új iratai lesznek, melyekben 
már Ráthony néven fog szerepelni, ugyanúgy, 
mint anno a nagyapja, aki mindig is büszke volt 
kardforgató kisnemesi szilágysági őseire, bár a 
család kutyabőre éppúgy elkopott, mint Ráthony 
Mikiben a harcosság, akit az avasi társsági élet 
legnyugodtabb természetű pincésgazdájának tar-
tottak. Bár most egy picit mérgesnek tűnt, mert ez 
a néhány betűváltoztatás a személyi iratokon túl-
menően még vagy két tucat helyen visszaköszön, 
és néhány hónapig több kényelmetlenséget fog 
okozni, gondolva a céges ügyeire, a banki aláírá-
sokra, de még egy szimpla cégkapus ügyintézés 
is hosszabb procedúrát fog igénybe venni. De eny-
nyit mindenképp meg kellett tennie a nagyapáért, 
akivel szemben már így húsz év adóssága volt…

Elkeseredettségéből csak Vasorrnak sikerült 
kizökkentenie, amikor az asztal túlsó végéről elé 
tolta a híres kockásfüzetében összeállított egy ol-
dalas költségvetést, amit Miki tervezett borházfel-
újítására készített.
– Ha a családból vagy a haveri körből valaki be-

vállal néhány nap segédmunkát, akkor ebből még 
a Mályiban lévő nyaralótok kerítésének anyagkölt-
sége is kigazdálkodható! – mosolygott sejtelme-
sen, de azt nem volt hajlandó elárulni, hol tett szert 
ötszáz darab első osztályú zsalutéglára alig har-
madosztályú áron.

– A földmunkát meg elvégezzük születésnapi 
ajándékként! Tudom, nem az idén lesz  a hatva-
nadik évforduló, de most tavasszal könnyebben 
találunk rá melóst, mint jövőre. Az alapot meg-
csináljuk, aztán majd meglátjuk, meddig jutunk 
az idén. Addig visszarakjuk a régi drótkerítést, ha 
így megfelel. Ezzel legalább honorálhatjuk a ren-
dezvényeitek bor- meg pálinkamegrendeléseit, 
amik segítettek fellendíteni az üzletet, meg nagyot 
nyomtak a latban is, hogy legalizáljuk és számla-
képessé tegyük a borkimérést. Úgyhogy kezet rá, 
ha így megfelel.
– Már hogyne felelne! – vágta rá Miki. Sőt, ha 

tudtok valahonnan jó minőségű száraz faanyagot 

szerezni a kilátó helyreállításához, azt is rátok bíz-
nám. Nem sok nyereség lesz  rajta, de az átadásra 
meghívjuk a polgármestert és a főépítészt. Egy-
két fotó a polgármesterrel még nektek is jól jöhet. 
Ha máshova nem, akkor a falra…

– Na, akkor, erre igyunk! – szólt közbe kissé 
bágyadtan az eddig csendesen üldögélő Lugasi, 
kitöltve a palackból az utolsó korty rozét is, és már 
indult is volna le a pincébe, utánpótlásért a Szent 
János áldásához, de Vasorr meg Miki visszahív-
ták az asztalhoz. 

Miután megitták a búcsúpoharat, Lugasi kikí-
sérte barátait a kapuig, majd még szóba elegye-
dett egy érdeklődővel is, aki éppen pincenézőben, 
kutyát sétáltatni jött fel az Avasra. Hirtelenjében 
ajánlott is néhány lehetőséget azzal a jótanáccsal, 
ha komoly a szándéka, ne sokat késlekedjen, mert 
mostanában gyorsan gazdára találnak az eladó 
borházak, miközben olyat tett, amit előtte még so-
hasem.

Kvaterkázó énjén először életében felülkereke-
dett újdonsült üzletemberi mivolta. Beszalad hát 
a  borház melletti kis műhelybe, ahol a hivatalos 
iratoknak épp a napokban különített el egy „jó lesz 
az még valamire” limlomból csinosan felújított kis 
sarokszekrényt, ami helyet szinte alig foglalt el, vi-
szont abból a szempontból is praktikus lett, hogy 
ennek a kis szekrénynek a vitrines részébe pakolta 
és gyűjtötte a vendégek által ittfelejtett használati 
tárgyakat, mellé meg állított egy még jó állapotban 
lévő öreg thonet fogast, amire meg az otthagyott 
esernyőket-pulóvereket-kabátokat aggatta.

Miután elbúcsúzott újdonsült ismerősétől, 
és visszament a műhelybe, valami szokatlan 
bágyadtság tört rá, és úgy érezte, mintha láza is 
lenne. Gondolta, felhörpinti a megmaradt rozéját, 
de ahogy meglögybölte a poharat, majd belekor-
tyolva megforgatta a szájában, hogy felfrissüljön, 
annak sem az illatát sem az ízét nem érezte.

– Ennek a fele se tréfa! – gondolta. De miután 
minden bohémsága ellenére, akkurátus és precíz 
ember is volt, még gyorsan feljegyezte a naptárá-
ba.

– Ötletek forgalomnövelésre: A pincesorokon 
talált elhagyott tárgyak összegyűjtése, az eladó 
borházak és pincék ingyenes állapotfelmérése és 
felújítási árajánlatok készítése.

Ezeket majd holnap reggel kidolgozza, mielőtt 
Vasorral meg a nemes és nemzetes Ráthony Mi-
kivel – ezen jót kuncogott magában – megbeszé-
li. Aztán hirtelen annyira elálmosodott, hogy még 
a Ritának megígért mindennapi videotelefonhí-
vásról is megfeledkezett…  
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VAJDA CSILLA

Avasi krónikák III.

A norvég projekt

Mint írtam, egyesületünk rendszeresen részt 
vesz különféle pályázatokon: nyertünk már 
el támogatást minisztériumi, alapítványi, 
önkormányzati pályázatokon, de a legjelen-
tősebb a Norvég Alaptól 2014-ben kapott 
több milliós közösségfejlesztési támogatás 
volt. Ebből készült a borosgazda pincetu-
lajdonosok és a hegy életét bemutató rövid 
dokumentumfilm, egy kisjátékfilm és néhány 
kiadvány az Avas történetéről. Avasi Dispu-
ta címmel beszélgetéssorozatot rendeztünk 
az Avas jövőjéről és fejlesztéséről, a megol-
dandó problémákról, illetve a hegyben rejlő 
idegenforgalmi lehetőségekről. A Kultúra 
Nyitott Pincéi sorozatban pedig elsősorban 
helyi, de néhány országos ismertségű író-
val-költővel-művésszel is találkozhattak az 
érdeklődők. Na és kapcsolatokat építettünk, 
így jutottunk el az edelényi, Mátra-vidéki, és 
etyeki borász kollégákhoz, és országhatá-
runkon túlra, Kárpátaljára, a kisgéresi pince-
sorra. Itt elénekelhettük volna, hogy „Akácos 
út, ha végigmegyek rajtad én”.  Ugyanis a 
falu határában lévő domb, amelyen a borpin-
cék találhatóak, tulajdonképpen egy óriási 
akácerdő. A rendezvény is az akácvirágzást 
köszönti, akácünnep, melyet a nyitva tartó 
pincék és boraik csak még hangulatosabbá, 
élvezetesebbé tesznek. A több száz virágzó 
akácfa között barangolva rácsodálkozhat-
tunk egy, az avasitól nagyon eltérő pincesor-
ra, amelynek karakterét – az akácokon kívül 
– a pincék szinte teljesen egységes külső 
megjelenése határozza meg. Természetesen 
elénekeltük az Akácos utat, a csoportot el-
kísérő Agyagbanda aktív közreműködésével. 
Na meg végig is mentünk rajta, és ha már 
végigmentünk, akkor végig is ittuk. Rögtön a 
pincetúra elején Judit húgom és két úriem-
ber a csoporttól elszakadva önállóan indult 
a pincék felfedezésére. Mindez 11 óra körül 
történt, és délután háromkor már kezdtem 
aggódni hollétük miatt. Amikor végre talál-
koztam a külön utakon járó egyik – igencsak 
jó hangulatban lévő – fiatalemberrel, nekisze-
geztem a kérdést: Zsolti, hol van a húgom?  

A válasz így hangzott: „ Lefeküdt az akácfa 
alá, otthagytuk, hadd pihenjen.” Ez még 
rendben is volna, csak egy probléma akadt: 
Melyik alá a több százból? Szerencsére Judit 
megkerült, mert az akácfák bizonytalansága 
helyett a busz biztonságát választotta, és ott 
aludt egy jót. Így ő hazafelé sokkal frissebb 
volt, mint a csoport többi tagja.

Az Agyagbanda jelenléte a rendezvényeken 
garancia arra, hogy nemcsak mi, de a kör-
nyezetünkben mindenki kiválóan szórakozik. 
Így volt ez Kisgéresen is, ahova egy kicsit 
talán korán érkeztünk, de azonnal megpezs-
dült a pincesor, ahogy rázendítettünk a Da-
lárda nótáira, és a zenészek beizzították 
hangszereiket. Amerre jártunk a nap folya-
mán, mindenhol másodpercek alatt óriási 
hangulat támadt, velünk énekelt – táncolt a 
pincék népe, és a látogatók serege. Tudni kell 
az Agyagbandáról, hogy pl. tvisztet, tangót, 
sramlizenét ugyanolyan jól játszanak, mint 
magyar nótákat, népdalokat. Az egyik pince 
mellett rá is zendítettek egy tüzes tangóra, 
amire természetesen muszáj volt táncolni. 
Társegyesületünk elnöke rögtön karjába kap-
ta egyik hölgytagunkat és táncbemutatóba 
kezdtek. A gavallér arra buzdította partnerét, 
hogy nyugodtan engedje el magát, amikor 
tánc közben bedönti, mert megtartja majd. 
Ezt kb. ötször kérte, de a hölgy mégsem tu-
dott ellazulni. Hatodszorra sikerült neki, ek-
kor azonban az úr – a sikertelen kísérletek 
után – már nem készült fel a megtartására. 
Győzött a gravitáció.
Miskolcra hazaérve úgy ítéltük meg, hogy a 

sok savas bor után itt az ideje egy kis lúgo-
sításnak. Betértünk hát az első, utunkba eső 
sörözőbe, és a nap zárásaként finom cseh 
sörökkel öblítettük le a kárpátaljai borokat. 

Az egy évig tartó munka- és rendezvényso-
rozat talán legnépszerűbb eleme – az Avasi 
templomban és a Bormúzeumban megren-
dezett, fergetegesre sikerült projektzárón 
kívül – a filmforgatás, a kész alkotások, na 
meg a werkfilmek megtekintése volt. A Bor-
út és az Átjáró egyesületek színészi vénával 
megáldott tagjai játszották el az Avas herce-
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gének látogatását. A film a régmúlt időkből 
is mutatott egy-egy villanást, így került Sityu, 
mint búslakodó, magányos Bacchus isten 
a Bokályos pince hűvös sötétjébe. Itt a for-
gatókönyv szerint találkoznia kellett a fehér 
álarcot viselő herceggel. Vagy öten segéd-
keztünk a díszlet, kellék és megfelelő világí-
tás biztosításában, a két szereplő pedig igye-
kezett végrehajtani a rendezői utasításokat. 
Mindezt kellő komolysággal, egészen addig, 
amíg Sityu váratlanul megszólalt Koncz bá-
csi, az Indul a bakterház c. film öreg, hamis-
kás bakterének, azaz az őt alakító Bánhidi 

László színművész hangján, így invitálva az 
Avas hercegét: Hát gyere mán’ ide Te ! Mit 
mondjak, dőltünk a röhögéstől, a felvételt le 
kellett állítani, mert az operatőr nem bírta 
tartani a kamerát, a világító segédszemély-
zet elejtette a lámpákat, az Avas hercege 
meg szinte csuklott a nevetéstől. Csak Sityu 
maradt komoly, de ő is csak azért, mert már 
félig megfagyott az egy szál lepedőből és 
babérkoszorúból álló jelmezében a 10 fokos 
pincében. Nem bírtam ellenállni annak, hogy 
megénekeljem az antik istenség viszontag-
ságait.

Bacchus búja

Borospince magányában sírásra áll Bacchus szája.

Kesereg a derék isten : bacchánsnője miért nincsen?

Asszonyai mind elhagyták, még a baját is ellátták!

Csattantak a nyaklevesek, részeg isten, nesze neked!

Mi lehetett ennek oka? Az bizony az isten szomja!

Mert az ivás dolga lenne, csak túlzásokba sose esne!

Ismerjük a bor hatását, férfierő látja kárát

Még egy isten is becsődöl, ha sok bortól jól begőzöl!

Elhagyták hát asszonyai : a gatyáját ki mossa ki?

Ki lesz, aki cirógatja, édes álomba ringatja?

Bacchus isten most már bánja, hogy ivásban nem volt gátja.

Mert mit ér a sok teli hordó, hogyha szíve üres, kongó?

Így búsong ő egymagában, de most is bor van kupájában.

Bor volt bukásában hibás, okozata lett elhagyás,

ettől támadt szíve búja, ennek okán iszik újra.

Jő valaki, arca fehér: de hisz ez egy cingár legény!

Mihez kezdjek én ővele? Se cicije, se feneke!

Apolló, te legfőbb isten ! Szép hölgyed már egy se nincsen?

Férfit küldesz vigasztalni, bánatomat eloszlatni?

Ő egy herceg? Na és aztán! Szesztestvérnek jó lesz talán.

Magam vagyok jó ideje : Na, hát gyere mán’ ide Te!

Ha már összehozott sorsunk, ideje hogy jól berúgjunk,

Ördög vigye a nőnemet, idd ki kupád, ne mondj nemet!

Míg a nő csak kér és pofoz, bor csalódást sosem okoz!

Most, hogy újra együtt vagyunk, barátaim erre igyunk!

A filmeket a Miskolci Jameson Cinefest fesztivál Avasra kitelepített helyszínén, a CineWine-on 
mutatatták be. Díjat sajnos nem nyertünk velük, de nem is ez volt a cél, hanem az Avas népszerű-
sítése egy újabb, a közönség számára - a bor után - talán a legfogyaszthatóbb eszközzel. Na meg 
a saját szórakoztatásunk: abszolút amatőrségünk a forgatáson és minden vetítéskor - főként a 
vágatlan anyag megtekintésekor - nevetéstől csorgó könnyeket szült.

A norvég projekt elnyeréséhez és megvalósításához nagyon sok segítséget kaptunk az Észak-
Keleti Átjáró Egyesülettől, tulajdonképpen együtt csináltuk végig az egészet. Ezer köszönet érte.
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AVASI VENDÉGLÁTÁS ANNO

KALOTAI NORBERT – KAPUSI KRISZTIÁN

Magasan a város felett – dzsesszpresszó az 
Avasi kilátóban

Hasonló életkor, azonos szubkultúra, mégsem 
ismertük egymást rendesen az utóbbi évekig.  
Az alábbiaknak is csak most kellett „kiderülni-
ük”. 

Kapusi K.: Alapvetően diósgyőri arc vagy. Eset-
leg mégis lehet valami korai kötődésed az Avasi 
kilátóhoz?

Kalotai N.: Viccelsz? Szerintem a közvetlen 
lakóhelytől függetlenül, minden miskolcira hat 
valahogyan a kilátó. A Kilián-Délen nőttem fel, 
a Gagarin utca 40. szám alatti bérház negye-
dik emeleti ablakából tisztán látszott a kilátó. A 
Digép és az LKM kéményei felett magaslott a 
látvány betetőzéseként, csúcsa akkoriban még 
világított sötétedés után. Már igen korán össze-
tett és nagyon erős, igéző érzésekkel néztem az 
ipari táj és a kilátó együttesére. 

Kapusi K.: Oké, de fizikai közelség is adódott?
Kalotai N.: Inkább már kamaszként, amikor 

leváltam a felnőtt-kontrollról… Volt egy gruftie, 
dark becsípődés Cure albumok zenei meg-
határozottságával, amihez nagyon passzolt 
az avasi temető különleges hangulata. Aztán 
amikor Balogh Marci haverommal fotós suliba 
jártunk, előzetes kószálásaim értelmet nyertek 
és célzottá váltak. Oda voltunk a fekete-fehér 
fotózásért, még valami kezdetleges filmfelvevőt 
is szereztünk és ámultunk a girbegurba avasi 
pincesorok akkoriban erőteljesen pusztuló érté-
kein. Középiskolában tanultam idegenforgalmat 
és nagyon elevenen rá tudtam csodálkozni, akár 
valami külföldi, erre a varázslatos avasi világra. 
Gondolkodtam, hogyan lehetne ezt bemutatni 
és megértetni az idegenekkel, mert a vonzerejé-
ben biztos voltam, magamon éreztem. 

Kapusi K.: Hogyan lettél „dzsesszpresszós” az 
Avasi Kilátóban?

Kalotai N.: Harminc körül jártam, marke-
ting-kommunikációs végzettséggel. Az ez-
redfordulón többen próbálkoztak valamiféle 
vendéglátással a kilátóban. Ott mixerkedett az 
unokatesóm, akinek a feje fölött becsődölt az 
aktuális vállalkozás és ő állt elő azzal, hogy a 
bátyjával együtt mi, a három unokatestvér bé-

reljük a várostól, csináljunk presszót az Avasi 
kilátóban. 2004 és 2006 között működtettük 
„Magasan a város felett” mottóval az Avas kilá-
tó Eszpresszó és Galériát. Brutális időszak volt. 
Napközben melóztam a munkahelyemen, este 
fent voltam a kilátóban, éjszaka pedig otthon 
raktam össze a dizájnt, a marketingcuccokat 
(plakát, honlap, sajtómegjelenés, stb.), tervez-
tem és szerveztem a koncerteket. Akkor még 
jócskán az átlag előtt jártunk azzal, hogy saját 
honlapunk volt. A koncertekre és más rendez-
vényeinkre egyedi tervezésű belépőjegyeket 
készítettem, ezeket a legmenőbb belvárosi le-
mezbolt és jegyiroda (a TNS, ha mond ez még 
valamit bárkinek is) elővételben árusította. Na 
ja, mert hát péntek és szombat éjszaka mentek 
a kilátós bulik végkimerülésig…

Kapusi K.: Beszélj konkrétan a koncertekről, 
rendezvényekről.

Kalotai N.: A hely hangulatát napközben, a 
nyugis kávézós órákban is alapvetően a dzsessz 
határozta meg. Abban az időszakban kezdtem 
megismerkedni a dzsessz zene sokszínűségé-
vel és mivel hiányzott a városból egy igazán 
hangulatos dzsesszklub, így adott volt, hogy ez 
a stílus lesz az, ami minden tekintetben megáll-
ja majd helyét a kilátóban.
A koncertszervezői munkám egyik legemléke-

zetesebb alakja Pege Aladár, azaz Ali bácsi. El-
képesztő idők voltak akkoriban, még az internet 
időszámítása előtt. Valahonnan hozzájutottam 
egy listához, amin a hazai dzsesszélet nagyja-
inak telefonszámai voltak. Tárcsázom Ali bácsi 
számát, a felesége kedves hangja fogad a vonal 
másik végén, persze, szól neki és tessék, a legen-
dás világsztár, Ali bácsi a vonalban! Megy min-
den és igen, a megbeszélt időpontban begördül 
a fekete Mercedes kisbusz Pege Aladárral és fi-
atal zenésztársaival az Avasi kilátó parkolójába. 
A lépcsősorokra pillantó Ali bácsi a lift felől ér-
deklődik… a fiatal zenészek cigarettapapírt kér-
nek… Hát igen. Felfelé araszolunk, liheg, átható 
pillantásaiból jámborságával is szétporlasztó 
szemrehányás jár nekem, de nagyon akarom 
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és végre felérünk. Szétnéz a teraszról, érzem, 
hogy a látvány benne is elfeledtette a lépcsőket. 
Öröm ilyen kivételes helyen játszani, mondja ő, 
aki aztán enyhén szólva is világlátott művész. 
Folyamatosan fiatalodik, főleg mikor már a 
színpadon nála a basszusgitár. Norbertkémnek 
szólít, hatalmas népszerűségnek örvend még 
mindig, a koncert után órákig dedikálja lemezeit 
a rajongóknak. Összesen négy alkalommal lép 
fel az Avasi Kilátóban…  

Kapusi K.: Mások?
Kalotai N.: Ha csak felsorolom, hogy Kalte-

nekker Trio, Trio Midnight, Cornelio Tutu Band, 
Whiteful Jazz Quartett, Moliendo Cafe, Hot Jazz 
Band, Szakcsi Lakatos Béla, Calcutta Trio, Nav-
rang... Oké, bámulsz rám bután... Akiket még 
nagyjából ismerhetsz, mondjuk a lányok Geszti 
korábbi Jazz+Az formációjából: Behumi Dóri, 
Váczi Eszter, Kozma Orsi. Ők már saját dzsessz 
formációjukkal érkeztek, egymástól külön. A Vá-
czi Eszter Quartett igen komoly élmény, a kon-
cert végén valahogy elejtem Eszternek, hogy hi-
ányoltam az acid jazz vonalat a műsorból, mire 
ő: ja, van olyan is, az a Váczi Eszter és a Szörp. 
Na, ők aztán tényleg nehezen összeszámol-
ható, hányszor léptek fel nálunk, túlzás nélkül 
mondhatom, hogy barátokká váltunk Eszterrel 
és a srácokkal. 

Kapusi K.: Még, még, még…
Kalotai N.: Cotton Club Singers. Az mondjuk 

nem volt egyszerű, mert ülős koncert korosabb, 
visszafogottabb közönséggel. Székeket kellett 
pluszban keríteni, felcuccolni a lépcsőn. Aznap 
este olyan felhőszakadás kerekedett, hogy jött 
fel a csatornából a víz, elöntötte a teltházas 
nézőteret. Aztán ne feledkezzünk meg a helyi 
zenészekről sem: Kerékgyártó Füles, aki élete 
utolsó szakaszában heti rendszerességgel lé-
pett fel nálunk trió formációjával, a The Doors 
Tribute Zenekar, az Allegra vonósnégyes, és a 
„Játssz dzsesszt!” sorozat állandó vendégsze-
replői, innen a miskolci konziból.

Kapusi K.: A dzsessz műfajától azért a vízözön 
sem sodort túl messze benneteket…

Kalotai N.: Aha, értem. Figyelj, próbáltuk mi azt 
is alkalmanként, amit most retrónak hívnak. Ke-
vesen jöttek fel emiatt akkoriban, de akik mégis, 
azok veszett jól szórakoztak a hetvenes, nyolc-
vanas évek menőbb diszkózenéire. Volt olyan 
másfelől, hogy a Tilos Rádió progresszív dj 
csávói jöttek hozzánk fellépni. Sok más mellett 
azért emlékezetes, mert odatapadtak a Kilátó 
ablaküvegéhez, és amikor újra meg bírtak szó-
lalni, olyasmiket mondtak, hogy: lehetetlenség 
volna ide beférni, ha Budapesten volna a hely…

Kapusi K.: Kizárólag zenés rendezvényekben 
gondolkodtatok?

Kalotai N.: Nem célom, hogy így utólag vala-
mi hiperérzékeny trendprófétának állítsam be 
magunkat, de néhány dologra tényleg, mondjuk 
a helyi viszonyokhoz képest korán ráéreztünk. 
Stand-up comedy esteket szerveztünk az Avasi 
kilátóban. Fellépett nálunk a Szőke és a Badár. 
Sanyit még többször is hívtam, ő kegyetlenül 
eredeti figura, nagyon jó arc! Az elmaradhatat-
lan miskolci standupos, Aranyosi Peti Beliczai 
Balázzsal jött, akkor még a híres Fiat "csink-
vecsentóval". Próbáltunk teret adni a miskolci 
szárnybontogatóknak is, több-kevesebb sikerrel. 

Kapusi K.: Mintha galériát is ígértetek volna az 
elnevezéssel…

Kalotai N.: No igen... Helyünk az volt hozzá, né-
hány ismerős pár képét csakugyan kiraktuk. Az-
tán előkerült egy lány figyelemre méltó reklám 
szatyor-gyűjteménnyel, hogy csináljunk abból 
kiállítást az Avasi kilátóban. Nekünk viszont be 
kellett látnunk, nincsenek meg a technikai felté-
telek, nem értünk az installáláshoz, az egy má-
sik szakma, ugye...

Kapusi K.: Mi van még az emlékek közt?
Kalotai N.: Emlékezetes volt, hogy a megnyitó 

után a Magyar Rádió készített velünk egy ripor-
tot, amit meghallott egy Bécsben élő idős ma-
gyar házaspár, majd kimondottan csak azért 
utaztak el hozzánk, hogy megnézhessék, mi-
lyen hely lett gyermekkoruk kilátójából. Nem 
csak tőlük hallottuk akkoriban: ez a hely valóban 
olyan, mintha nem is Miskolcon lenne.

Kapusi K.: Gondolom azért csak nem a galé-
riás kudarc miatt ért véget a ti kilátós sztoritok.

Kalotai N.: Sok problémánk volt az üzemel-
tetésben: a fűtésrendszer korszerűtlensége, 
a nyílászárók elavultsága miatti hideg a téli 
időszakban... Az avasi lépcsősor közvilágítási 
problémái, a feljutás nehézségei, mind-mind 
okot adott a hozzánk érkező vendégek elége-
detlenségére. Vártuk, hogy a város tervei alap-
ján majd felfejlesztik a kilátót, fejlődik a környék, 
könnyebb és biztonságosabb lesz a megközelí-
tése, de a biztató tervekhez képest sajnos sem-
mi érdemleges változás nem történt. Eddig bír-
tuk (ön)erővel. Hát, ilyesmi volt az a két év…

Utószó (Kapusi K.)
A nagyobbik fiam 2004 januárjában szüle-

tett. Péntekenként csak fél kettőig melóztam 
a Fazekas utcai levéltárban, avasi panel ott-
honunkban a csecsemő Ádám egy és három 
között csicsult. Volt egy bő órám, az Erzsébet 
térről felrohantam és már ott ültem a város fe-
lett lazítva, ittam a hosszúkávét a Kilátóban. Rá 
is gyújtottam életem legmenőbb presszójában, 
akkor még lehetett bárhol, titokban és néha ne-
kem is. Fogalmam sem volt arról, ki lehet az a 
Kalotai Norbi...
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