


2 3

KÖSZÖNET A SZERZŐKNEK!
Béres Attila, Burgony Péter, Gyulai Ferencné Judit, Hajdu Roland, Jacsó Pál, Kapusi Krisztián, 
Szunyogh László, Taba Benő, Tóth Viktor, Vajda Csilla, Végh Csaba

IMPRESSZUM 
Kiadó: Avasi Borút Egyesület
Felelős kiadó: Báthory Csongor
Szerkesztő: Darázs Richárd
Tördelés, dizájn: Papp Zoltán Gábor 
Korrektúra: Békési Gábor

ISBN 978-615-81871-2-1
ISSN: 2416-3406 
Miskolc, 2022.

Mint egy ódon ruhásszekrényt, amit bútorasztalos mesterek a századelőn gondos kezekkel 
alkottak meg, hogy aztán egy főúri kúria hálószobájában helyezzék el és járjanak csodájára, 
akik oda bebocsátást nyernek. Korának legszebb és legértékesebb ruhaneműit tartották benne, 
de ha kellett, őrzött szerelmes leveleket, dugi pálinkát, sőt marokfegyvert is. Méltóságteljesen 
szolgált egy évszázadot. Megélve a történelem számos viharát, megöregedett, akárcsak 
az épület, melyben mindig is állt. Ma egy málló vakolatú, betört ablakú, kihűlt, poros szoba 
maradt meg mindössze, ahol rövidesen eldől majd a sorsa. Persze már nem olyan fényes, 
mint rég, itt-ott nyikorog és jellegzetes illatot is áraszt. Sokan már csak tüzelőt látnak benne, 
de hozzáértéssel restaurálható lenne, hogy egy vidéki kastélyszálló nászutas lakosztályának 
dísze váljék belőle.
Vagy olyan az Avas, mint egy karós támaszú méterszer méteres furmint ültetvény, amit még a 
két háború között ültettek dédapáink. Közét lóval szántották, a tőkék körül görbe hátú emberek 
kézzel kapáltak. Számát se tudjuk hány kvaterkázáshoz szolgáltatott már tüzes bort, hány 
éjszakát mulattak át felette, hány születést és halált kísért végig a nedű, mely belőle született. 
A vastag, göcsörtös törzseken ma már csak néhány kétrügyes csap várja minden tavaszon 
a fakadást, csoda, hogy eddig meghagyták a dűlő egy kieső részén. Gazdaságtalan ez már! 
– kiáltotta számos helyi szakértő. De gyökerei mélyre jutottak az idők során, olyan kövek 
közé, melyek évmilliókkal korábban születtek meg, még jóval az ember előtt. E kövek érintetlen 
sötétjéből táplálkoznak az idős tőkék legmesszebbre nyúlt gyökerei, hogy visszaadjanak valami 
érinthetetlen egyediséget. Milyen sorsot szánjunk ezeknek a tőkéknek? Tűzifaként végezzék a 
város egyik szegénytelepén, netán hagyjuk őket magukra, míg a csipkebokrok fel nem falnak 
mindent, vagy gondját viselve készüljön el évről-évre az a kis hordónyi BOR, amivel csak az 
élet legmagasztosabb pillanataiban koccintunk?
Az Avas áldás és átok egyszerre. Mennyivel egyszerűbb lenne egy városközponti dombot 
parkosítani, néhány teraszt és kilátót kialakítani, piknik-, és komfortpontok és máris kész a 
modern lakossági igényeknek megfelelő trendi városrész. De minket nyom a történelem terhe. Az 
ősembertől a tilalmas erdőn át a vigalmi negyedig és azon túl is. Templomok, temetők, egykori 
településrészek. Mégis, ami a hely egyediségét megadja, ami megkülönbözteti más városok 
templom-temető városrészeitől az a 800-1000 (sajnos még odáig sem jutottunk el, hogy tudjuk 
pontosan mennyi) borospince. Ezek rendezett és kaotikus egyvelege adja meg az utánozhatatlan 
varázsát és vonzerejét a helynek. Ez az Avas szellemisége. Ettől egyedi az egész.
A francia megalkotta valamikor a szőlészetben használt terroir kifejezést. Sokan csak 
termőhelyet értenek alatta, de a pontos definíció egy mixet takar: a termőhely, a kultúra és az 
ember, aki ott él és dolgozik. Ahogyan dolgozik és amit csinál. Az Avas bizonyos értelemben 
egy terroir. Vannak látható adottságai: geológia, épített elemek, környezet. És vannak 
évszázadok alatt egymásra épült kulturális rétegek, és olyan tevékenységek, amik létrehozták 
az egész helyet és annak szellemiségét. Amik valamikor naggyá tették. Ezek együtt nyernek 
csak értelmet, ezek szerencsés együttállása hozott el valamikor jobb időket és szétesésük 
hozta el a hanyatlást. 
Jelenleg is zajlik a történelmi Avas megújítása kapcsán a különböző vélemények összegyűjtése, 
az ötletek felhalmozása. Minden döntéshozónak és véleményformálónak - véleményének 
kialakításakor - egy gondolatot azért érdemes mérlegelnie: a történelmi Avas fénykorát 
legteljesebb valójában a szőlő- és borkultúra felvirágzása hozta létre és ezek hiánya okozza 
legújabb kori hanyatlását is. Az Avast az itt élők hosszú idő alatt számos célból használták, 
mégis történeti csúcspontja a XVIII. századra tehető, amikorra a jelenlegi pincerendszerei 
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nagyrészt kialakultak. A 800+ pincét – és azok szellemiségét – lehet majd díszletnek használni, 
idegen borokkal, sörökkel, kakasos nyalókával. Az Avas ilyen formán is jobb lesz persze, mint 
eddig volt. A kérdés, hogy valóban csak ennyi volna az Avas, ennyire telik a tehetségünkből? 
Ez az Avas szellemisége? Ettől életre kel az, ami Miskolcot egyedülállóvá tehetné? 
Hosszú évtizedek (van talán már évszázada is) óta várunk az Avas megújulására, hogy büszkén 
újra birtokba vehessük. Annyi ideje várunk már, hogy hajlamosak vagyunk kevesebbel is 
beérni. De ha már idáig vártunk, ne most adjuk alább. Minden fejlesztés önmagában, öncélúan 
értelmezhetetlen lesz, míg szakértelemmel, egy felívelésnek induló szőlő- és borkultúrával 
életre kelthető. Egyébként meg csak marad egy turisztikai díszlet. Engedjük hát ki a szellemet 
a palackból! A döntés a mi kezünkben van, sorsáról a jelenlegi generációk fognak dönteni. 

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az olvasók figyelmébe az Avasi Értéktár XVl. periodikáját!

2022. január
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„Tudod, a temetőtől meg a Bortanyától fel-
kanyarodsz balra, és ott szemben, a sarkon, 
az a vöröstégla falú, tornyos borház” – leg-
inkább a látvány közismert. A cím (Rácz sor 
370.) leolvasható az épület falára erősített 
tábláról. Kevesebben tudják, hogy tradicio-
nálisan Polgármester pinceként emlegetik 
a helyiek, szomszédos borosgazdák. Hogy 
miért Polgármester pince a neve? Kis híján 
egészen feledésbe merült. A válasz: dr. Hal-
may Béla (1881–1953) miskolci polgármes-
ter volt a tulajdonosa a XX. század első felé-
ben. Róla szól cikksorozatunk!
Az Avasi Értéktár 2019. évi folyamának VII–
IX. lapszámaiban e fenti bevezetővel közöl-
tünk sorozatot a címben jelölt témánkról. 
Úgy véltük, annyi érdemleges fejlemény 
adódott Halmay Béla és nagyavasi borhá-
zának emlékezete körül, hogy mindazok bő-
ven megtöltik és lezárhatóvá, befejezhetőn 
kerekké teszik cikksorozatunkat. Nos, óriási 
örömünkre, tévedtünk! Breaking news: 2021 
december havában az Átjáró Egyesület ja-
vaslatára „miskolcikum” lett Halmay Béla 
néhai polgármester borháza, vagyis bekerült 
Miskolc Települési Értéktára regiszterébe a 
Polgármester pince. Meghatározó esemény 
ez számunkra, némiképp elismerése közel 
húsz esztendős kutatásainknak és törek-
véseinknek, melyek vázlatos kronológiáját 
alant soroljuk:

- 2005-ben több mint fél évszázados elhall-
gatás, mellőzés, hazugságoktól sem mentes 
félremagyarázás után végre máig érvényes 
tartalommal könyv jelent meg „Keresztezett 
életutak. Halmay Béla és Honti Béla miskol-
ci polgármesterek” címmel. Az unoka, illetve 
gyermek Honti Judit szavaival: „A Keresz-
tezett életutak című könyv megjelenésével 
méltó elégtételt kapott a család a megtépá-

zott életünkért. Hála és köszönet mindenki-
nek, aki ebben részt vett! Évekig dédelgetett 
álmom volt, hogy nagyapámról (dr. Halmay 
Béla) Miskolcon utcát nevezzenek el és most 
is reménykedem benne”. (A könyv kiadója a 
szerző akkori munkahelye, a B.-A.-Z. Megyei 
Levéltár, szerkesztője Dobrossy István, Mis-
kolc város múlhatatlan érdemű helytörténé-
sze volt. A könyvet az Átjáró Egyesület tagja, 
Kapusi Krisztián írta. Az utcaelnevezésről 
még mi sem mondtunk le!)

- 2018-ban Madaras Péter lett a Polgármes-
ter pince új tulajdonosa és valódi lokálpat-
riótaként kezdett érdeklődni az ingatlan tör-
ténetéről. Halmay Béla és a borház közös 
sorsáról, annak részleteiről az Átjáró Egye-
sület közreműködésével értesült. Madaras 
Péter szavaival: „kiadós utánajárást köve-
tően teljesülhetett is az álmom úgy, hogy 
valójában alig voltak információim a tulaj-
donomba került borházról. A szomszédok 
Polgármester pinceként emlegették, barátok 
és ismerősök révén kezdett tisztulni a kép, 
megismertem Halmay Béla nevét, család-
jának vázlatos történetét. Döbbenetes volt, 
hogy mindez mennyire méltatlanul merült 
feledésbe, esett ki a köztudatból. Közösségi 
érzések, egyfajta felelősség erősödött ben-
nem, privát örömöm mellett feladatommá 
vált az emlékezés, egy miskolci érték óvása 
és megismertetése.
- 2019. május 9-én Madaras Péter és Hal-
may Béla unokái – Honti Éva, Honti Béla és 
Honti Judit – emléktáblát avattak a Polgár-
mester pince falán az alábbi szöveggel: „Ha-
zajöttem mély lelki sebekkel, melyeket csak 
az íróasztal gyógyított meg. A kötelesség. A 
munka fanatikus szeretete. Dr. Halmay Béla 
(1881–1953) miskolci polgármester, tizes-
honvéd főhadnagy, Przemysl várának hős 

KAPUSI KRISZTIÁN

Halmay Béla és a Polgármester pince 
a miskolci Nagyavason V.

védője emlékét őrzi a hálás utókor. »A pol-
gármester pincéje« Nagyavas, Rácz sor 370. 
A borház és pincéje a Halmay család tulajdo-
na volt”. A miskolci Városházán 2019. május 
9. és 17. között látogatható „Miskolci Hét – a 
miskolci polgár ünnepe” című időszaki kiállí-
tás már bemutatta a Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményébe került műtárgyakat, melye-
ket Honti Éva, Béla és Judit adományoztak 
a közgyűjteménynek, például Faragó Zoltán 
olajfestményét Halmay Béláról.

- 2019 szeptemberében a 16. CineFest, miskol-
ci filmfesztivál programjában debütált az Avasi 
Értéktár tördelő-grafikusának, Török Eszter-
nek az animációs dokumentumfilmje „Jegy-
zetek Dr. Halmay Béláról” címmel, az unoka 
Honti Béla bácsi narratív emlékeivel.

- A 2019-es esztendőben halottak napján 
hagyományteremtő kezdeményezésként a 
Herman Ottó Múzeum Történeti Tárának né-
hány tagja (dr. Hajdú Ildikó, dr. Spóner Péter, 
Békési Gábor, Hazag Ádám, Jakab Mátyás és 
Kapusi Krisztián) megkoszorúzta Halmay Béla 
emléktábláját a Polgármester pince falán.    

Az Átjáró Egyesület Avast járó városi túráinak 
kiemelt helyszíne lett az emléktáblás borház.

A csoda megtörtént, helyrebillent a történelem 
mérlegserpenyője. Biztosak vagyunk abban, 
hogy Halmay Béla és a Honti család tragiku-
san is gyönyörű miskolci sorsa ezentúl má-
soknak is fontos lesz, közismertté válnak a 
Polgármester pince egykori tulajdonosai. Hála 
a korszerű internetes keresőfelületeknek, egy-
re könnyebb újabb adalékokkal kiegészíteni a 
jeles „miskolcikum” történetét. Ezúttal mi is 
egy eddig nem idézett részlettel búcsúzunk az 
1930. július 19-én megjelent helybéli sajtóból: 
„a miskolci Avassor legszebb pincéjében bús 
magyar nóták szállnak az esteli szellő szár-
nyán. (…) Aki húzza és csupa szívvel húzza, az 
Geszti Jenő, Gyóni Géza egykori bajtársa és 
kedvenc cigányprímása, aki sokszor szerzett 
önfeledt perceket az ostromlott erőd rabtiszt-
jeinek és legénységének. (…) Halmay Béla dr. 
Miskolc város h. polgármesterének vagyok 
a vendége. Szűk baráti körből rekrutálódik a 
társaság. (…) Éjfélt üt a közeli templomtorony 
órája. A kísérteties csöndbe beleszól a cigány 
muzsikája…” 
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Viccesen azt szoktam mondani, hogy Deb-
recen, ha tehetné, kerekekre állítaná s elgu-
rítaná saját belvárosába az Avast. Annyira 
nagyszerű a közvetlenül a központban ma-
gasodó dombnyi magasságú hegyünk. Még-
sem igazán tudunk vele mit kezdeni. Mint a 
város főépítészének, kötelességem foglal-
kozni a hely múltjával, jelenével, jövőjével. 
Tanulmányomban vázlatosan sorra veszem 
az Avas adottságait, lehetőségeit, problé-
máit, s vitára bocsátok egy elképzelt meg-
oldást, jövőképet, amelynek kidolgozásán, 
a komplex stratégia kialakításán jelenleg az 
önkormányzat dolgozik. Jelen írás mindösz-
szesen csak gondolatébresztő alap a további 
együttgondolásra.
Földrajzilag az Avas jól lehatárolható terü-
let. Azt azonban le kell szögeznem, hogy 
az alapvető, megoldásra váró problémák 
egyértelműen a hegy belváros felőli északi 
oldalán és az ahhoz kapcsolódó Avas-tetőn 
összpontosulnak. Nyilván a többi részen is 
lehetnek, vannak gondok, de azok haszno-
sítását Miskolc eldöntötte, jól vagy rosszul, 
de használja, belakta. A hegy keleti oldalára 
a város „Rózsadombja” kúszik föl. Kiépülé-
se az 1920–30-as évektől kezdődött polgári 
villákkal, majd családi házakkal, sorházakkal 
folytatódott, egészen napjaink modern tár-
sasházaiig, a mindenkori tehetősebb rétegek 
élettereként. Ezzel szemben a déli nagy la-
pos hegytetőn a szocializmus óriási lakóte-
lepe települt meg. Akkor (1970–80-as évek) 
a földuzzasztott ipari fellegvár szocialista 
dolgozó társadalmának tagjai, munkásai ré-
szére épült az ország egyik legszebb fekvé-

sű (szinte minden lakásból rálátással Tokajra 
vagy a Bükkre) lakótelepe. Amely nagyon jól 
rendezett, a gerincen futó főtengelyre szer-
vezett, leszámítva a korai ütemek egy-egy 
sűrűbben beépített részét. A nyugati oldal 
„csöndben” van, ott elsősorban zártkertes, 
valamint ipari részek csatlakoznak, no meg 
közvetve az Egyetemváros. Így elsősorban 
az Avas északi oldalával (Kisavas és Nagya-
vas), illetve az Avas-tetővel foglalkozom.

Adottságok
Azzal kezdtem, hogy mennyire különleges 
egy, a belváros fölé tornyosuló hegyoldal. Ez 
önmagában is elegendő lenne mint érdekes-
ség, bár több ilyen is van a világban. Ilyenkor 
általában a hegy jó kilátópont, esetleg erő-
dítmény, mint Budapest fölött a Gellérthegy. 
Brassó fölött a Pojána szinte belvárosi sípá-
lya is. De az Avas sokkal több ennél. Egészen 
különlegesen multifunkciós. Megpróbálom a 
színes kaleidoszkóp összetevőit lehatárolni.

Történelem
Őskori lelőhely
Európa egyik legrégebben lakott helye, 
mintegy 70.000 éve megtelepedett itt az 
ember. Az Avasról előkerült szakócák, le-
letek, a Szeleta-kultúra, a felszín alól elő-
bukkanó kovapadok. A Tűzköves elnevezé-
sében is őrzi ezt a múltat, de a régészek 
szerint bárhol is bolygatjuk meg a földet, 
mindenütt az őskor nyomaira bukkanunk. 
Hja, 70 ezer év nagy idő!

Reformáció

A város igen korán reformátussá lett, temp-
lomában prédikált magyarul Dévai Bíró Má-
tyás 1543-ban, de őrzi a hitük miatt gálya-
rabságot, fogságot szenvedett reformátorok 
emlékét is.

Nemzeti panteon
Mi sem természetesebb, mint hogy itt temet-
ték a reformkor és szabadságharc miskolci 
nagyjait. Szemere Bertalan miniszterelnök, 
Palóczy László és Horváth Lajos emlékét 
obeliszkek őrzik.

Mindszent
Az egykor önálló, bekebelezett kis katolikus 
település a hegy lábánál.

Kálvária, múzeum
A keleti oldalon a Népkert tengelyében 
Kálvária létesült. A történelem „rátenye-
relt”, elébe építették a kommunizmusban 
a megyei pártházat. A sors fintora, hogy 
az épület a szocreál nívós, ma már őrzen-
dő példája, jelenleg a múzeum otthona, 
ahol az egyik legnagyobb hazai festmény-
gyűjtemény található. De új, külön szárnya 
van a bükkábrányi ősfáknak, a mocsári 
ciprusoknak.

MIÉRT ÉPPEN AZ AVAS? II.

SZUNYOGH LÁSZLÓ

 Az Avas mint belvárosi domb (hegy) 
– adottság, lehetőség, vagy probléma? 
Megoldás, jövőkép?

SZAKRALITÁS

TERMÉSZET

TÖRTÉNELEM

ÉPÍTÉSZET

BORKULTÚRA

MÜVÉSZET

SZT. GYÖRGY
KÁPOLNA

REF. TEMPLOM
ÉS TEMETÖ

ZSIDÓ
TEMETÖ

AVAS-DÉLI
LAKÓTELEP

SZUBKULTÚRA

IRODALOM
MÓRA, SASSY,

MÓRICZ

ZENE /
OPERAFESZTIVÁL,

HARANGJÁTÉK

PINCÉK,
PINCESOROK

BORANGOLÁS,
RENDEZVÉNYEK,

CIVILEK

VENDÉGLÁTÁS

BORHÁZAK

AVASI
KILÁTÓ(K)

VILLÁK,
LAKÓTELEPEK

NEMZETI
PANTEON

MÚZEUM,
KÁLVÁRIA

SZELETA-
 KULTÚRA

ARBORÉTUM

ZÖLDFELÜLETEK

SZÖLÖ

ADOTTSÁG-KALEIDOSZKÓP

Készítette: Szunyogh László, Miskolc M. J. V. föépítésze 2021.05.24.
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Szakralitás
Templomok
Az Avas tetején évszázadokig állt a Szent 
György-kápolna. Számos ábrázoláson meg-
őrződött a képe, alapjai nemrég kerültek fel-
tárásra.

Református templom
A város első plébániatemploma, amelyet 
Szent István király tiszteletére emeltek. 
Többszöri átépülés után is a város egyik leg-
régibb épülete.

Harangtorony
1557-ben emelték az egykori Szent Mi-
hály-temetőkápolna helyén.

Mindszenti templom és Kálvária
Az ellenreformáció idején épült, a város dí-
szes barokk temploma Szent Péter és Pál 
apostolok tiszteletére. Előtte áll a Csupros 
Mária szobor. Mindszenthez tartozik a már 
említett Kálvária is.

Jezsuita templom, rendház és iskola
Az egyház nélkül megvalósult lakótelepen a 
rendszerváltás után létrejött meghatározó 
épületegyüttes és intézmény.

Temetők
Legrégebbi a református templom körüli, 
műemlékileg védett temető, ahova a város 
nagyjait is temették. A temetőnek különle-
ges, Házsongárdot idéző atmoszférája van. 
Itt található a híres színészdinasztia, a Lata-
bárok kriptája is.
Az egykori „Zsidóbánat”, az izraelita temető. 
Miskolc életében a vészkorszakig igen je-
lentős szerepet játszott a zsidó polgárság. 
Számos síremlék önmagában is műremek, 
és sok jelentős miskolcinak és családnak az 
emlékét őrzik. A temetőben vannak össze-
gyűjtve a vidéki holokauszt-emlékművek is. 
Közülük rálátni a téglagyárra és a kohászati 
vasútállomásra, ahonnan a haláltáborok felé 
indították polgártársainkat.
A Kálvária közepén egy kis temetőkert őrzi a 
II. világháborúban Miskolcon elesett szovjet 
katonatisztek emlékét.

Jézus kútja
A miskolci helytörténet jelentős helyszíne.

Építészet
Az Avas jelentősége a magyar építészettör-
ténetben
Különleges, hogy a hegyen három olyan 
nagyszerű épület is található, amelyek a ma-
gyar építészetben kiemelkedőnek számíta-
nak. Az Avasi Református Templom a ma-
gyar gótika jelentős alkotása. Gótikus jellegű 
térrács-rendszerű fedélszéke kuriózumnak 
számít. Az Avasi kilátó a magyar moderniz-
mus egyik legjelentősebb alkotása. Ferencz 
István Jezsuita Gimnáziuma a mai magyar 
építészetben jegyzett alkotás.

Kilátók
A magaslatok egyik „kínálata” a jó kilátás. II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak elhala-
dásakor állítottak először, igaz, csak ideiglenes 
kilátót az Avason. A XX. században a kilátás 
már turisztikai célokat szolgált. A város nagy-
nevű főépítészének, Szeghalmy Bálintnak a 
kilátója már jelképszerű is volt, míg 1956-ban, 
állítólag egy szovjet tank lövése következtében 
le nem égett. Az 1963-ban Hofer Miklós épí-
tész és Vörös György statikus által tervezett, 
hatalmas körkonzoljával mérnöki bravúrnak 
számító vasbeton kilátó már tévétorony is volt, 
s egyértelműen a város jelképévé vált.
A mindenkori kilátótornyon túlmenően szá-
mos kisebb kilátópont, pihenőhely található 
a sétautakon.

Villák
A bevezetőben már említettem, hogy a ke-
leti hegyoldalt villanegyed foglalja el. A XX. 
században az Avas-tetőn is épültek villák, 
amelyek mára eltűntek. A Pfliegler testvérek 
romantikus villapárosa ma is élénken él a 
városi emlékezetben.

Borházak
A villanegyed és a lakótelep mellett a har-
madik nagy építészeti együttes a „kőlikak” 
elé épített borházak, a pincesorok, amelyek 
az Avas északi oldalát uralják. Találhatóak 
még barokk kori pincék (Kisavas Első sor), 
klasszicista stílusúak (pl. a műemlékileg 
védett Bortanya), de legjelentősebb szám-
ban a XX. században kiépültek, amelyek kö-
zött meghatározó a Trianon utáni fűrészelt 
oromzatos „svájci faház” típus.

Művészet
Irodalom
Természetes, hogy egy, a helytörténetben 
ilyen jelentős hegy helyet kap az irodalomban 
is. Legjelentősebbek Móra Ferenc látogatásai 
a Marjalaki-pincében, de kötődik ide Móricz 
Zsigmond is. Sassy Csabának, az Avas egykori 
poétájának méltó utódja Jacsó Pál.

Zene
Az avasi harangtorony időt jelző harangjátéka 
szimbolikus, ismert szignál a város életében.
Az avasi református templom két orgonájával 

a miskolci orgonahangversenyek legjelentő-
sebb helyszíne.
Az évente megrendezésre kerülő Bartók+ Ope-
rafesztivál is fölfedezte magának a hegyet 
mint koncerthelyszínt.
Fesztiválok, rendezvények, de csak baráti bo-
rozgatások esetén is része a hegyen zajló élet-
nek a muzsikaszó.

Lakótelepi szubkultúra
Az országos sajtóban sajnos sokszor gettó-
ként titulált Avas-déli lakótelep több tízezer 
miskolci otthonaként jelentős regionális iden-
titáselem, sajátos szubkultúrát képvisel.

Borkultúra, vendéglátás, 
turizmus

Több mint 800 pince található az Avason. 
Néhány helyen még foglalkoznak borkészí-
téssel, tárolnak a pincékben bort is.
Számos vendéglő, borozó, étterem találha-
tó a pincesorokon.
Számos, elsősorban a civil szféra által 
kezdeményezett turisztikai rendezvény lé-
tezik, amelyek közül kiemelkedik az évente 
megrendezésre kerülő Borangolás és Avasi 
Fröccsfesztivál, valamint havonta az Ava-
si Kvaterka. Épp ezek a civil rendezvények 
„fedezték fel” újra az Avast, s indították be 
a fejlesztési igényeket. Köszönet érte!

A Horváth-tetői függőkertek sétára, sza-
badtéri pihenésre biztosítanak lehetőséget.
A Haditechnikai Park sportpályái elsősor-
ban a lakótelepieket szolgálják.
A hegytetőn található amfiteátrum kisebb 
sportpálya, apró lelátóval.

Természet
Az Avas északi oldala és teteje jelentősen 
benövényesült, fával fedett, a Belváros tü-
dejeként is szolgál. A tetőn már-már termé-
szetközeli környezet található.
A tetőn található a dr. Adorján Imre által lét-
rehozott, örökzöldeket bemutató Arborétum, 
a nyugalom szigete a nagyváros közepén.
Az Avas valamikor szőlő- és gyümölcsös 
hegy volt, ezek helyén ma nagyrészt a lakó-
telep fekszik.

FELTÖLTÖDÉS A
TERMÉSZETBEN

BORÁSZAT

MUNKAHELY
(?)

LAKHATÁS
(?)

TÖMEG-
KÖZLEKEDÉS

ÉRTÉKVÉDELEM

TURIZMUS,
VENDÉGLÁTÁS,

SZÁLLÁS

MÜKÖDÉSI ÖSSZETETTSÉG
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BELVÁROS

FÖTÉR
REF. TEMPLOM,

TEMETÖ

BORTANYA MÉLYVÖLGY

MINDSZENT

KISAVAS

KÁLVÁRIA

MÚZEUM

NÉPKERT

HORVÁTH-TETÖ

PINCESOROK,
PRÉSHÁZAK

KILÁTÓ

HADITECHNIKAI
PARK

BUSZPÁLYAUDVAR

AMFITEÁTRUM

AVASTETÖ

AVASI LAKÓTELEP

ARBORÉTUM
HIDEG-SOR,
NAGYAVAS

ZSIDÓTEMETÖ

TERÜLETI ÖSSZETETTSÉG / TÉRBELI KAPCSOLATOK
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Lehetőségek
Az Avas lehetne
• szakrális központ
• történelmi emlékhely
• archeopark
• művészeti központ
• zöld természeti környezet
• természetközeli kirándulóhely
• szabadidőcentrum
• vigalmi negyed
• idegenforgalmi és vendéglátó  

turistaközpont
• lakónegyed.

Vagy mindez együtt. Fontos a helyes ará-
nyok megtalálása, kialakítása.

Problémák
Az Avas eredetileg szőlőhegy volt, olyan óri-
ási pince-tárolókapacitással, hogy még a 
hegyaljai szőlőket is itt tárolták. A szőlő a 
XIX. század végi filoxérajárványban kipusz-
tult, a pincékből a bor eltűnt. A pincesorok 
még mint vigalmi negyed túléltek, a két vi-
lágháború közötti mondás szerint az számí-
tott miskolci polgárnak, akinek volt pincéje 
az Avason. Aztán a XX. század közepétől a 

pincesorok lepusztultak, a nyugati végén je-
lentős szlömösödés indult meg. Az épületek 
igen nagy része elhagyatott, rossz állagú.
Közművek, infrastrukturális elemek sok he-
lyen hiányoznak, vagy nem felelnek meg a 
jelenkori igényeknek.
A közlekedés nehézkes, autóval a terület 
nehezen járható, és itt nem csak a sze-
mélyautókra gondolok, érinti ez a szemét-
szállítást, mentők, tűzoltó feljutását. Par-
kolni szinte lehetetlen.
Nincs állandó jelenlét a hegyen, aminek 
eredményeképpen megjelent a deviancia, 
viszonylag rossz a közbiztonság.
A terület gyalogos-, gépjármű- és tömeg-
közlekedési kapcsolatai elégtelenek, nehe-
zen megközelíthető.
A hegyen hidrogeológiai problémák is 
fennállnak. Bármilyen fejlesztésnek eze-
ket figyelembe véve kell megvalósulnia. A 
vízelvezetési rendszer nemrég megtörtént 
kiépítése már ezen problémák megoldásá-
ra tett jelentős lépés.
Az alulhasználtság, elhagyatottság miatt a 
növényzet elvadult. Ez egyik nézőpontból 
a természetközeliséget erősíti, másikból 
gondozatlanságnak, rendezetlenségnek 
hat. Sem egyik, sem másik véglet nem jó, 
meg kell találni a természeti és az épített 
környezet harmonikus egyensúlyát.

Jövőkép, célok, megoldás
Cél a terület alulhasznosítottságának, mél-
tatlan, lepusztult állapotának megszünteté-
sével jól működő, az adottságait kihaszná-
ló, ugyanakkor egyensúlyban, harmóniában 
lévő, a miskolciak életétébe otthonosan 
beépülő, egyúttal a turizmusnak, vendéglá-
tásnak is jelentős teret adó Avas kialakítása, 
„működtetése”. Célközönsége elsősorban a 
miskolciak, s mellette egyensúlyban a ven-
dégek, turisták.
A megújulás csakis összetett, mindenre ki-
terjedő stratégia mentén valósítható meg. A 
komplexitásnak érvényesülnie kell területi-
leg, funkcionálisan és társadalmilag is.

Területi komplexitás
Az Avas nagy területet ölel föl, egy-egy be-
avatkozás általában csak részterületeket 
érint. Ezeket a részterületi fejlesztéseket 
azonban egy, a teljes területet átfogó straté-
giába kell beilleszteni. Tisztában kell lenni a 
térbeli kapcsolatokkal, az egyes részterüle-
tek egymásra és az egészre gyakorolt hatá-
sával. S fontos az is, hogy fölismerjük egyes 
területek morfológiai és történetileg kialakult 
különbözőségeit, sajátosságait, s azokhoz a 
megfelelő hasznosítást illesszük.

Funkcionális komplexitás
Fentebb, a „Lehetőségek” menüpontban fel-
soroltam az Avason kívánatos, lehetséges 
funkciókat. Valószínűleg „multifunkciós” hely 
kialakítása kívánatos. Azonban súlyoznunk 
kell a funkciók között, megtalálni a helyes 
arányokat, s megteremteni ezek egészséges, 
egymást erősítő egymás mellett élésének 
feltételeit.

Társadalmi komplexitás
A feladat sokszínűsége és hatalmas volta 
okán egyértelmű, hogy sikerre csakis a közös 
fellépés és feladatvállalás vezethet. A straté-
gia kidolgozásában, a fejlesztésben közösen 
kell megfelelő részt vállalnia és együttmű-
ködnie az önkormányzatnak, a miskolci tár-
sadalomnak, a szakembereknek, a civil szfé-
rának, a gazdasági szereplőknek, a területen 
jelenlévőknek, érdekelteknek. Önmagában 
egyik résztvevő sem tudja jól megoldani az 
összetett feladatot.
A készülő egységes stratégiának az elérendő 
cél megfogalmazása mellett cselekvési ter-
vet is adnia kell, amely meghatározza a cél 
eléréséhez vezető útvonalat, annak lépéseit, 
az azokhoz rendelendő forrásokat, illetve a 
feladatok megvalósításának végrehajtóit, fe-
lelőseit. A lépések lehetnek rövid-, közép- és 
hosszú távúak, de mindenképp illeszkedniük 
kell az elkészítendő stratégiához.

KIHASZNÁLATLAN PINCÉK

KIHASZNÁLATLAN
BORHÁZAK

PINCÉK ROSSZ ÁLLAPOTA

BORHÁZAK ROSSZ
ÁLLAPOTA

ÁLLANDÓ JELENLÉT
HIÁNYA

ROSSZ KÖZBIZTONSÁG

SZLÖMÖSÖDÉS

TÁRSADALMI ÉS
SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK

SZEMÉT

INFRASTRUKTURÁLIS
HÁLÓZATOK ROSSZ
ÁLLAPOTA, HIÁNYA

HIDROGEOLÓGIAI,
STATIKAI PROBLÉMÁK

NINCS SZÖLÖ
(FILOXÉRA)

ÚTHÁLÓZAT ROSSZ
ÁLLAPOTA, SZÜK

KERESZTMETSZETE,
TEHERBÍRÁSA

TÖBB ÉVTIZEDE ELMARADT
KARBANTARTÁS

NEHÉZKES KÖZLEKEDÉS
SZEMÉLYAUTÓK,

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS,
MENTÖK, TÜZOLTÓK

LEHETETLEN PARKOLÁS

KÖZLEKEDÉSI
KAPCSOLATOK
ELÉGTELENEK

NEHÉZKES, NEM VONZÓ
MEGKÖZELÍTÉS

NÖVÉNYZET ELVADULÁSA

FEJLESZTÉSEK
ELMARADÁSA

PROBLÉMATÉRKÉP
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FELJUTÁS

GYALOGOSAN

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL

KÖTÉLPÁLYA (LANOVKA)
(FÖTÉRRÖL A KILÁTÓIG)

LÉPCSÖSOROK
RENDBETÉTELE

ELEKTROMOS BUSZ
AVAS-DÉL ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT

SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL

TURISTABUSSZAL

MENDIKÁS ÚT KIÉPÍTÉSE,
AVASTETÖI PARKOLÓK

PERCZEL MÓR UTCAI
PARKOLÓK

TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁG
(TÖBBLET FORGALOM)

BELVÁROSI TURIZMUS
BEVONZÁSA

ALTERNATÍV
TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS

SÉTÁNY A KÁLVÁRIA
ÉS A MÉLYVÖLGY FELÉ

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
NÖVEKEDÉSE

INFRASTRUKTÚRA
FELÚJÍTÁSA, KIÉPÍTÉSE

UTAK, TÁMFALAK
FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE

INGATLANOK
FELÉRTÉKELÖDÉSE,

INGATLANPIAC BEINDULÁSA

HASZNOSÍTÁSI KEDV
MEGÉLÉNKÜLÉSE

PARKOLÁSI RENDSZER
KIALAKÍTÁSA (?)

ÚJ KÖZLEKEDÉSI
RENDSZER KIALAKÍTÁSA

LAKHATÁS BIZTOSÍTÁSA (?)

IGÉNYESEBB LAKÓRÉTEG
MEGJELENÉSE

ALTERNATÍV RÉTEGEK:
MÜVÉSZEK, FIATALOK

IDEGENFORGALMI
BERUHÁZÁSOK, VENDÉGLÁTÓ

HELYEK BÖVÜLÉSE

IDEGENFORGALOM
NÖVEKEDÉSE

ÁLLANDÓ JELENLÉT
NÖVEKEDÉSE

FELJUTÁS KÖNNYEBBÉ,
EGYSZERÜBBÉ ÉS A HELY

RANGJÁHOZ MÉLTÓVÁ VÁLIK

INFRASTRUKTÚRA

AVASI KILÁTÓ
FELÚJÍTÁSA

HORVÁTH-TETÖ
TEMATIKUS TERASZOK

KIALAKÍTÁSA

AVASTETÖ FEJLESZTÉSE
TÁJÉPÍTÉS, VENDÉGLÁTÓHELY,

KOMFORTPONT

SZÁLLODAÉPÍTÉS (?)

RENDEZETT KÖRNYEZET

FEJLESZTÉSEK

JÓL MÜKÖDÖ AVAS

KÖZBIZTONSÁG
MEGERÖSÖDÉSE

MEGOLDÁS, JÖVÖKÉP
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TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KÖZBOZTONSÁGI ,
HULLADÉK- ÉS KÖRNYEZETI SZENNYEZÖDÉSEK

FÖLSZÁMOLÓDÁSA

TÁRSADALMI ÖSSZETETTSÉG
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MISKOLCI
POLGÁROK

HELYI
CIVILSZERVEZETEK

PINCE-
TULAJDONOSOK

ÖNKORMÁNYZAT

SZAKEMBEREK
GAZDASÁGI
SZEREPLÖK
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Főépítészi vízióm
Mivel a stratégia kidolgozása most kezdődik, 
s abban sok szereplő vesz részt, s még nem 
látható a pontos végeredmény, így csak a sa-
ját legfontosabb elképzeléseimet vázolhatom, 
s azt is a teljesség igénye nélkül.
Elsősorban az avasi vendéglátósokkal történt 
egyeztetés során hívták föl a figyelmemet 
arra, hogy funkcionálisan milyen, többé-ke-
vésbé jól lehatárolható területekre tagolódik 
az Avas. Egyetértek, hogy a Kisavas és az 
Avasalja elsősorban a vendéglátásé, a Mély-
völgy a vigalmi negyed, a református temp-
lom környéke az idegenforgalomé, kultúráé, 
az Avas-tető a szabadidő, természetközeliség 
színtere, míg a Nagyavas nyugati vége csalá-
donkénti pihenőházak, netalántán lakóházak 
övezete. A borászatoknak, mint az Avas alap-
vető identitását adó tevékenységnek, ahol le-
het, teret kell biztosítani.
A területek közötti megfelelő átjárást biztosí-
tó kapcsolatok megteremtése szükséges. A 
térbeliséget szemléltető ábra szépen mutat-
ja, hogy az Avas földrajzi és funkcionális köz-
pontja az Avas-tető (Horváth-tető, kilátó). En-
nek legerősebb kapcsolatai északi irányban 
vannak a történelmi Belváros felé. A Mély-
völgy, Kisavas, Népkert-Kálvária és a déli la-
kónegyedek (Tampere városrész, villanegyed, 
lakótelep) felé a kapcsolatok megerősítését az 
Avas-tető folyamatban lévő felújítása rendez-
ni fogja. Ahogyan felújításra kerül az eleddig 
egyetlen elfogadható gépjárműkapcsolatot 
biztosító, méltatlan állapotú Mendikás dűlőút 
is. A Perczel Mór utca felőli kapcsolat kiépí-
tése új gépjárműkapcsolatot is lehetővé tesz. 
Ezek eredményeképpen a déli lakónegyedek 

is biztonságosabb, „belakhatóbb” kapcso-
lódásokat kapnak majd az Avas tetejével és 
északi részével.
Az északi kapcsolat is erősítésre szorul. Az 
Avas egyik fő gyengéje a feljutás nehézsége. 
Nagy eredmény lenne a régóta tervezett kö-
télpálya megvalósítása. Ennek tömegközle-
kedési eszköznek és turisztikai attrakciónak 
is kell lennie egyben. A napi közlekedésben, 
amennyiben valóban jól használható kapcso-
latot teremt a Belváros és az Avas-tető között. 
Ehhez közel kell juttatni lent a villamoshoz, 
fönt az avasi buszpályaudvarhoz. Fontos, 
hogy kerékpárt is tudjon szállítani. Ez eset-
ben az avasi negyedek lakossága úgy tudna 
bebicajozni a belvárosba, s vissza a lakhelyé-
re, hogy nem kellene fölfelé tekernie, amely a 
mindennapos, a munkába vezető rendszeres 
kerékpározás egyik akadálya.
Turisztikailag egy kötélpálya mindenképp 
attrakció. Az utazás nyújtotta élményt meg 
kell toldani a városra való rálátás, panoráma 
biztosításával. Víziómban a feljövő turista a 
kabinból látja a pincesorokat, a fönti attrakci-
ók élvezete után kedve támad gyalogosan, a 
sorokon visszajönni. Ha sokan sétálnak lefelé, 
akkor egyre több pince nyit ki, egyre nagyobb 
lesz a vendéglátás kínálata, amely újabb tu-
ristákat vonz, ezzel erősítve a körforgást.
A kötélpályának természetesen téliesítettnek 
is kell lennie, természetesen az év minden 
napján és minden napszakban működőké-
pesnek kell lennie. Amíg a megvalósítására, 
elsősorban a szükséges forrás előteremté-
sére sor kerül, addig ideiglenesen kis elekt-
romos járművek közlekedhetnének turisztikai 
kínálatként a pincesorokon a Belváros és a 
kilátó, az Avas-tető között.
Az Avas-tetőn jelenleg is folynak fejlesztések, 
így a Horváth-tetői tematikus élménypark 
kialakítása és a kilátó felújítása. Az állandó, 
rendszeres jelenlét hiánya azonban veszély-
be sodorhatja ezek fenntartását. Ahol nincs 
megfelelő mértékű jelenlét, ott romlik a köz-
biztonság, rendszeres lesz a rongálás. Ezért is 
koncentrálta a jelenlegi városvezetés a lejáró 
uniós támogatási ciklus belvárosi fejlesztési 
forrásait az Avas-tetőre, s tette a fejlesztések 
mellé az Avas-tető felújítását új vendéglátó 
épület megvalósításával.
Kérdés, hogy ez már tud-e megfelelő jelenlé-
tet biztosítani, vagy erősíteni kell-e még ezt. 
Ennek egyik lehetséges megoldása valami-
lyen plusz, jelenlétet igénylő funkció meg-
honosítása. Ilyen lehet a szálláslehetőségek 
biztosítása. Az Avas-tetői szálloda javasla-
tom felemás támogatottságra talált. Hang-

súlyozom, hogy a cél nem az, hogy szálloda 
legyen az Avason, hanem hogy állandó jelen-
lét. Ha ezt egy szálloda biztosítja leginkább, 
akkor azáltal.
Itt teszem hozzá, hogy az Avas további beépí-
tése alapvetően nem kívánatos, jó lenne meg-
tartani a mai zöldfelületi mértéket.
A szállás biztosítására korábban születtek 
más javaslatok is, így a borházakban apart-
manok, vagy egyetemista szállások kialakítá-
sa. Ezek az ötletek szintjénél nem jutottak to-
vább, a reális megvalósíthatósághoz konkrét 
cselekvési terv kidolgozása szükséges.
Sokak szemében eretnek gondolatnak tűn-
het a lakhatás, a lakófunkció engedélyezése 
a pincesorokon. Úgy gondolom, hogy a fizi-
kai adottságok és a szigorú szabályozás nem 
fenyegetnek azzal a veszéllyel, hogy klasszi-
kus lakónegyed alakuljon ki az Avas északi 
oldalán. Viszont a lakások engedélyezésé-
vel felhasználhatóak lennének a területen a 
különböző lakhatási támogatások, amelyek 
mozgásba hoznák az ingatlanpiacot, fölérté-
kelnék az ingatlanokat. S a megújuló ingatla-
nok természetes módon bevonzanák az ide-
való funkciókat, az apartmanos vendéglátást, 
az egyetemisták elszállásolását. Ez utóbbiak-
nak vonzó lehet a Belváros és az Egyetem-
város közötti fekvés, feltéve, ha a közlekedési 
kapcsolatok biztosítottak. Ezt erősíti a negyed 
romantikus, bohém hangulata, miliője.
Amennyiben megvalósításra kerül a lakhatás 
biztosítása, úgy azt szigorú feltételekhez kell 
kötni, amelyeknek elsősorban a szükséges 
infrastruktúra meglétét kell feltételül szabni. 
Nem fordulhat elő az a forgatókönyv, amely 
szerint a Tetemvár sorsa alakult, ahol a fel-

tétel nélküli lakhatás engedélyezése és az 
alacsony komfortfokozat együttesen a terü-
let szlömösödését eredményezte. De szem 
előtt kell tartani, hogy amennyiben a borhá-
zak, pincék rövid úton nem kapnak megfelelő 
hasznosítást, úgy hasonló sors vár rájuk, mint 
a Nagyavas nyugati szélén található épületek-
re, ahogy ez már megindult.
Az infrastruktúra-fejlesztéseknél – figye-
lembe véve a terület nagyságát, s az eb-
ből adódó nagy forrásigényt – főtengelyek 
mentén történő komplex (a vezetékektől a 
támfalakig minden infrastrukturális elemre 
kiterjedő) szakaszolásban kell gondolkozni, 
amelyhez ütemezetten lehet kapcsolódni a 
további fejlesztésekkel.
Fontos átgondolni az Avas közlekedési és 
parkolási rendszerét is. A pincesorok minden 
elképzelés szerint, és az adottságokból faka-
dóan is elsősorban gyalogos közlekedésre 
szántak, de egyes funkciók igénylik gépjár-
művek korlátozott mozgását is a területen.
Meg kell teremteni az épített és a természeti 
környezet egyensúlyát. Az elvadult növényál-
lományt meg kell újítani, szem előtt tartva azt, 
hogy a jelenlegi növényzetnek jelentős szere-
pe van a talaj megtartásában, hogy a „hegy 
ne jöjjön le a Belvárosba”.
Nagy várakozással tekintek egy átfogó, és 
legfőbbképpen megvalósítható, reális, s 
mindemellett társadalmilag széles körben 
elfogadott, támogatott stratégia kidolgozása 
elébe, amelynek eredményeképpen otthonos 
helyünk és Miskolc sikeres turisztikai látvá-
nyossága lesz az egyedülálló, „multifunkci-
ós”, de összetettségében is harmonikusan, jól 
működő AVAS.
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1.)  HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1.  Az avasi borpincék eredetileg a borászattal, 
borkereskedelemmel összefüggésben épültek, 
a borszőlőtermelés végpontjaként. Részint az 
Avas déli dombhátán és kelet-nyugati lejtőin 
termelt szőlőt dolgozták fel itt, később egyre 
nagyobb jelentőségűvé vált a borkereskede-
lemből származó borok tárolása. A szőlő és 
a borszállítás ekkor lovas-szekérrel történt, az 
utak nyomvonala, burkolata és terhelhetősége 
ennek megfelelően épült ki. 
1.2.  Később a terület a városlakók kedvelt ta-
lálkozási felületévé, ill. kiránduló hellyé vált, a 
szórakozás mellett irodalmi – kulturális – mű-
vészeti élet színtere lett.
1.3.  A szocializmus évtizedeiben háttérbe szo-
rult az eredeti funkció gyakorlása, viszont to-
vább folytatódott a terület kiránduló-, sétáló-, 
szórakozóhelyként történő használata. Meg-
épült a kilátó, valamint közvetlen közelében 
zenés-táncos kerthelyiség működött. Az Avas 
teteje ekkor még természeti környezetnek, ki-
ránduló helynek számított. A sétányok, lépcső-
sorok és a növényzet karbantartása kiemelt 
hangsúlyt kapott a város üzemeltetésében, 
hiszen a „röghöz kötött” lakosság számára a 
szabadidő eltöltésének egyik legfontosabb te-
révé vált (… a néhányból).
1.4.  A borkereskedelem háttérbe szorításának 
arányában nőtt a pincék szakszerűtlen hasz-
nálata. Sok pince és borház elhanyagolttá, 
gazdátlanná vált, elmaradtak a szükséges kar-
bantartások.
1.5.  Szintén a szocializmus évtizedeiben az 
avasi szőlőbirtokok helyén felépült az Eger lép-
tékű paneles lakótelep. Ezzel együtt elveszett a 
borospincék táji kapcsolata, „a sétányok hirte-
len” két városrész közé „szorított” park részévé 
váltak, az egész napos kirándulások helyett a 
mindennapi élet színterévé lettek – jő és rossz 
értelemben egyaránt. 

1.6.  A rendszerváltást követő időszak – 
mind a mai napig – a borászkodás rene-
szánszát hozta az Avasi domboldal számá-
ra. Intenzívvé vált a szállítási forgalom, az 
építkezések miatt is jelentős tengelynyomá-
sú gépjárművel terhelték az utakat. Az utób-
bi évek gazdasági nehézségei lehetetlenné 
tették a központi források területre történő 
„irányítását”. Az elmúlt évtizedek alatt a táj 
„eróziója” kritikus méreteket öltött. Zavarttá 
vált a felszíni vizek elvezetése, a járdák, utak 
megsüllyedtek, a korlátok kihajlanak, egyes 
partfalak pedig „súvadnak”. Az utóbbi né-
hány évben tapasztalható éghajlatváltozás 
rendkívüli csapadékterhelést okoz az Avason 
is, ennek megfelelően jelentős károk kelet-
keztek és keletkeznek. A partfal elmozdulá-
sok, útleszakadások újabb és újabb támfalak 
építését teszik, tennék szükségessé. Ugyan-
akkor bebizonyosodott, hogy a nehéz súly-
támfalak nem biztosítanak tartós védelmet, 
a talaj részint összetétele, részint üreges vol-
ta miatt nem, vagy kevésbé terhelhető. 
1.7.  A hegyoldal nemcsak „műszakilag” ke-
rült avult helyzetbe, de sajnos társadalmi 
értelemben is elindult „deklasszálódása”, 
Mindennek következményeként egyre keve-
sebben „merészkednek” fel az Avasra, ez-
által a még működő néhány vendéglátóhely 
forgalma is egyre csökken.

2.)  A TERÜLET TAGOLÁSA, „HASZNÁLATI 
EGYSÉGEKRE” BONTÁSA

A.) Központi zóna: 
Belvárost az Avasi kilátóval összekötő felület 
a gótikus templommal és harangtoronnyal, 
műemlék temetővel, díszlépcsőkkel és a zó-
nába eső építményekkel.
B.) Vigalmi negyed:
Kisavasi vendéglátó egységek és lakóterület 
(Kisavasi sorok, Mélyvölgy u. stb.)

TABA BENŐ

Az Avas újjászületésének lépései 
A városi főmérnök javaslatai-2013-ból

C.) Nagyavas:
A borpincékkel, utakkal, sétányokkal (Alsó 
sor, Középső sor, Felső sor stb.)
D.) Avasalja:
Utcák által határolt lakótömb
E.) Hideg sor:
és közvetlen környezete
F.) Avas tető:
Kilátó – sportpályák – temető délkeleti lejtő, 
pihenő teraszok

3.)  A TERÜLETEN VÉGREHAJTANDÓ 
„MŰSZAKI JELLEGŰ” FELADATOK 
CSOPORTOSÍTÁSA

3.1.  Közművesítettség fejlesztése
3.1.1. Felszíni vizek, csapadék elvezetésének 
korszerű, hatékony, komplex megoldása
3.1.2. Szennyvízhálózat kiegészítése, ill. 
megépítése
3.1.3. Ivóvízhálózat továbbfejlesztése, egysé-
ges, korszerű keretek között

3.2.  Úthálózat-rekonstrukció
3.2.1. A terület elsődleges megközelítését 
biztosító utak korszerűsítése, bővítése (Hi-
deg sor, Avasalja utcái, Mendikás dűlő, Mély-
völgy utca, Kisavas alsó sor)
 3.2.2. A nagyavasi pincesorokat feltáró utak 
rekonstrukciója, a Kisavas pinceépítményeit 
megközelítő utak rekonstrukciója, ill. létesí-
tése
3.2.3. A meglévő gyalogos sétányok, ill. lép-
csők korszerűsítése, szükséges és lehetsé-
ges helyeken fejlesztése

3.3.  Támfalak rekonstrukciója
3.3.1.  A közterületekhez kapcsolódó felüle-
ten egységes szemléletű rekonstrukció ill. 
építés
3.3.2.  A magántulajdonú ingatlanokon aján-
lott beavatkozások
3.4.  Zöldfelület felmérése és kezelése
3.4.1.  Közterületen a szükséges rekonstruk-
ció végrehajtása
3.4.2.  A magántulajdonú ingatlanokon aján-
lott beavatkozás

4.)  A TERÜLETEN MEGVALÓSÍTANDÓ 
PROJEKT CSOMAGOK FÖLSOROLÁSA

I. csomag: „Mágnes” projekt előkészítése és 
megvalósítása az Avas-tetőn
II. csomag: az „A” Központi Zóna – a kultikus 
területek rehabilitációja, ill. rekonstrukciója a 
Herman Ottó Múzeumtól az Avasi kilátóig
III. csomag: Avasalja utcák tömbje  idegen-

forgalmi szerepének erősítése – szálláshe-
lyek, szolgáltatásfejlesztés stb.
IV. csomag: Hideg sor útrekonstrukció, köz-
lekedésfejlesztés és a Nagyavas attrakció 
nyugati lezáró elemeinek létrehozása
V. csomag: Kisavas vigalmi negyed, pince és 
lakóterület további várostestbe szövése – az 
infrastruktúra, az úthálózat és a szolgáltatá-
sok színvonalának emelése
VI. csomag: Nagyavas közterületeinek re-
konstrukciója, a közlekedés korszerűsítése, a 
támfalak és a közműrendszer összehangolt 
átépítése, közműfejlesztések
VII. csomag: A terület egységes használa-
tát, működtetését elősegítő kommunikációs 
eszköztár megvalósítása, összehangolva a 
közbiztonsági technikai eszközök hálózatá-
nak kiépítésével
VIII. csomag: Az egységes szemléletű és 
komplex megvalósítást biztosító ZÖLDTE-
RÜLET-GAZDÁLKODÁS projektje

5.)  A TÖRTÉNELMI AVAS FIZIKAI 
ÉS SZELLEMI „AGONIZÁLÁSÁNAK” 
MEGÁLLÍTÁSÁT, ILL 
„ÚJJÁSZÜLETÉSÉT” ELŐSEGÍTŐ KÍSÉRLET 
LEÍRÁSA – „VÍZIÓJA”

5.1. JELEN
A történelmi Avas mára elveszítette „fény-
korában” működő vonzerejét. A túlságosan 
lelakott, elhanyagolt pincék és karbantart-
hatatlan, rozzant utak, széttöredezett, el-
mozdult lépcsők, elvadult növényzet inkább 
elriasztják az ide látogatót. Természetesen 
a kultúr-turizmus kitartó és érdeklődő sze-
mélyiségei továbbra is látogatják, azonban 
szükség lenne a társadalom széles rétegit is 
ide csábítani. Ehhez új, korszerű, a mai, ur-
banizált látványosságokhoz szokott turisták 
igényeinek is megfelelő körülményeket kell 
teremteni. Olyan látnivalóval kell szolgál-
ni, mely az ország különböző helyeiről ide 
csábítja az érdeklődőket. És, ha már eljött, 
töltsön itt néhány napot, legyen ez a hely 
bázisa, kiinduló pontja a környék attrakcióit 
felkeresőknek.

5.2. JÖVŐ
- Az Avas-tetőn un. „Mágnes-projektet” kell 
megvalósítani. Egy lehetséges változatként 
szóba jöhet egy ARCHEOLÓGIAI – TÁJTÖR-
TÉNETI CSALÁDI ÉLMÉNYPARK, mely is-
meretterjesztő, szórakoztató és szabadidős 
komplexumként működne. Differenciáltan 
lehetőséget nyújtana a tudományos igé-
nyességgel közeledőknek, de jelentős felüle-
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ten, játszva, szórakoztatva tanítaná a kevés-
bé „vájt fülűeket”. Lenne itt Őskor bemutató, 
de megismerhetnénk a borsodi földvárak 
történetét, nem hiányozhatnának a korsze-
rű vetítő és előadó termek (mozi és színpad) 
és végül kapcsolódna mindehhez egy rekre-
ációs park, ahol sportolni, játszani, esetleg 
„csobbanni” is lehetne.

- A „Mágnes-projekt” természetesen a hely 
lábánál kezdődne, a Papszer utcai Herman 
Ottó múzeumban, mint a környék egyik leg-
öregebb házában. Az épületben információs 
központra lenne szükség, egy étlap-szerű 
kiállítással kombinálva, ahol a látogató tel-
jes körű tájékoztatást kaphat az Avas és a 
régió látnivalóiról, közlekedési lehetőségek-
ről, vendéglőkről, szálláslehetőségekről (ill. 
egyárusítás, ajándék, internet-pont stb.).

- Aki a gyalogos „túrát” választja fölfelé, az 
a tradicionális útvonalakon sétálva, szem-
lélődve töltheti az idejét – igénye és ízlése 
szerint válogatva az útjába eső látványos-
ságokban.

- Aki kevesebb idővel rendelkezik, vagy cél-
irányosan a tetőn lévő komplexumba igyek-
szik, az választhat a speciális „Avas-járó” 
gumikerekes panoráma taxi vagy – ha el-
készülne addigra – egy, a hegy „gyomrából” 
induló üveglift között. Ez utóbbi a Papszer 
utcai térfigyelő központ hátsó udvarából 
lenne megközelíthető és a teraszos pihe-
nőkre érkezne (Rákóczi-kilátó helyén). (Ha 
az üveglift megvalósítása valamilyen aka-
dályba ütközne, úgy a régóta tervezett libe-
gő megvalósítását kellene megvizsgálni.)

- A „Mágnes-projekt” létesítményeit termé-
szetesen közúton is meg kell tudni közelíteni, 
ennek megfelelően a város É-ÉNY-i részeitől 
a Hideg soron keresztül, a D-DK-i részekről 
pedig az Avasi lakótelepen át. A létesítmény 
mentén végig fásított parkolók lennének ki-
alakítva. A kilátó közvetlen közelében és a 
pihenő teraszok szomszédságában étterem, 
söröző, kerthelyiség vagy egyéb más ven-
déglátó egység(ek) létesülhetnek.

- Az Avas-tetőn megvalósítandó attrakció 
és a pincesorok felé is megnövekvő turiz-
mus fogadására, kiszolgálására az Avasal-
ja városi tömbjét, utcácskáit „varázsolnánk 
át” Miskolc „skanzenné”. Díszburkolat, la-
kóút, zöldparkolók, szállásférőhelyek teljes 
vertikuma hagyományos kézműves udva-

rok-házak, népművészeti bemutatók, aján-
dékok, interaktív mesterség bemutatók stb. 
A megújult, átalakított, új arculatot öltő tömb 
hegyoldali talpáról több, új nyomvonalon ki-
alakított lépcsősör indulhatna a hegytető 
irányába.

- Egy másik jelentős változást hozna a dom-
boldal nyugati peremének kezelése: itt a 
Hideg sor közlekedési felületeinek vízelve-
zetésének rekonstrukciója jelentene nagy 
előrelépést. A biztonságosan járható út 
mentén sávosan kialakított parkoló mezők 
szerveződhetnének, ahol a térbeliség enge-
di. A jelenlegi „putriként” használt borházak 
helyére panoráma pince-borozók kerülné-
nek. A Bükk felé nyíló kilátás akár vendéglők 
nyitását is inspirálhatná…

- A Kisavas pincéi, szórakozóhelyei, ven-
déglői ismét felvirágozhatnak az utak rend-
betételét követően. Az új díszburkolat és 
dísznövényzet telepítése egyaránt vendég-
csalogató hatást gyakorolna. A Mélyvölgy 
utca felvezet a megújítandó szabadtéri 
színpadhoz, ahol a Nemzeti Színház közre-
működésével országos hírű „Nyári Játékok” 
rendezvénysorozat születhetne. A felveze-
tő utak és azokat szegélyező pincesorok 
az egri „Szépasszony-völgy” hangulatát – 
használatát  idézhetné, másolhatná.

- Természetesen az egész domboldal a 
Kisavastól a Hideg sorig, az Avasaljától a 
tetőig az átmenő gépjármű forgalom elől el 
lenne zárva. Csak a mentések számára le-
hetne használni, az ott lakók csak szigorú 
szabályok szerint, mágneskártyás működ-
tetésű sorompók használatával mehetnének 
be. Természetesen – mint korábban írtam 
– a turisták számára speciális céljáratokat 
kellene üzemeltetni.  

- Az új létesítmények megvalósulásával pár-
huzamosan a Nagyavas úthálózata, közmű 
rendszere is meg kell, hogy újuljon. A köz-
pénzből megvalósuló rekonstrukció magá-
val hozza a magántulajdoni pince-, és la-
kóegységek megszépülését, megszépítését. 
(Vállalkozói kedv, tulajdonoscsere stb.)

- Az egész Avasi attrakció együttes egy üze-
meltetési–karbantartási–fejlesztési blokkot 
fog alkotni, melyre mindenképpen szüksé-
ges helyi „Városgazda”-bázist telepíteni, ez-
zel is biztosítva a minőségi színvonal fenn-
tartását, erősítését.

6.)  A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES 
LÉPÉSEK

6.1. Tervi előkészítettség
6.1.1. Meglévő előtervek folytatása, aktualizá-
lása az új komplex szemléletnek megfelelően
        -  Kisavas úttervek
        -  Avasi lépcsőtervek
        -  Nagyavas úttervek

6.1.2.  Meglévő és aktuális építész- és szabá-
lyozási tervek aktualizálása
       - építészeti arculat terv
       - iparművészeti dizájn (hagyományok)
       - Nagyavas építészeti szabályozási terve

6.1.3. Új, komplex csapadékvíz elvezetési ter-
vek elkészíttetése (övárkok, új levezető nyom-
vonalak, befogadó helyek…)

6.1.4. Meglévő vízhálózat (ivóvíz, tűzivíz) rend-
szerének bővítése, teljes ivóvízellátás  megte-
remtésének tervei

6.1.5. Szennyvízhálózat kiépítésének tervei, 
összhangban az ivóvíz és csapadékvíz-elve-
zetés hálózatával, nyomvonalával

6.1.6. Energiaellátás rendszerének felülvizsgá-
lata, szükséges helyeken bővítése, ill. kiépítése

6.2. Tervpályázatok szükségessége (dön-
tés-előkészítés, ill. engedélyeztetés szintjén)

6.2.1. Korszerű, komplex, előremutató meg-
oldások az út–közmű–támfalak tekinteté-
ben – mérnöki pályázat

6.2.2. Új Avasi attrakciók építészeti megol-
dásai (ARCHEO park, Miskolc Skanzen, Hi-
deg sor „szegése”, Herman Ottó Múzeum 
infópont, barlang – üveglift vagy libegő, új 
díszlépcső sorok…) – építészeti ötlet-, ill. 
-beépítési pályázat

6.2.3. Az Avasi attrakciók és pincesorok kor-
szerű közlekedési rendszere, tekintettel a kü-
lönleges helyi adottságokra (utak, parkoló 
zónák, ill. parkolási megoldások) mérnök- és 
építészpályázat, számításokkal alátámasztva

6.2.4. INFORMATIKA – DESIGN – MIKRO-
ARCHITEKTURA
Az eligazító tábláktól a szökőkútig – ipar-
művész-, építész- és reklámszakemberek 
pályázata

Miskolc, 2013. április         

Készítette: 
Taba Benő 

okl. építészmérnök, építész vezető tervező
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A Mélyvölgy kapcsán néhány gondolat:
Megközelítés a belvárosból: a Mélyvölgy utcán 
felfelé, a Palacsintaháznál balra.

Pincesorai:
Csabai sor, Zsolcai sor, Arnóti sor, Győri sor és 
a Negyedik sor ide kanyarodó vége.
A miskolciak néha feljönnek sétálni. (főleg a 
járvány idején)
Messzebbről érkező turisták maximum egy-
szer, mivel csak zárt pincéket találnak, borkós-
tolásra semmi lehetőség.

PEDIG VAN BOR A PINCÉKBEN! 
• Ezen a kis területen 5 hivatásos borásznak 

van borospincéje.
• További 5 borospincében hobbiból olyan 

bor készül, ami a hivatásos borászok elis-
merését is kivívta.

• Készül még jó bor 3 további pincében, és 
van 2 olyan pincegazda, aki a neki tetsző 
borokat az ország több helyéről megvásá-
rolja, és azt pinceszomdékokkal és bará-
tokkal elkóstolgatja.

Ha mindez nyitva lehetne a miskolciak és a 
turisták előtt, ezen a szűk területen 300 méter 
sétával 15 helyen lehetne bort kóstolni.

A hivatásos borászokat leszámítva a pincetu-
lajdonosok nem vendéglátósok, hanem sike-
res vállalkozók. Senki sem kockáztat NAV-, Fo-
gyasztóvédelem-, ÁNTSZ-büntetést. Mindenki 
csak barátságból kínálja az arra sétálókat, kor-
látozott számban. Minden avasi sétáló kóstol-
ni szeretne bükki és egyéb borokat bármilyen 
áron, de erre nincs lehetősége hisz könnyen 
meglehet, hogy egyetlen pince sincs éppen 
nyitva. Ezért mindenképpen szervezés szük-
séges a pincék megnyitására és a borkósto-
lásra a felsétálók részére. 

Hangsúlyozom, a pincetulajdonosok nem fog-
nak semmilyen engedélyt beszerezni, nem áll 
érdekükben sem kiszolgálás, sem az ebből 
adódó nyereség. 

A pincetulajdonos az Avas megszerettetésé-
ért, borának dicséretéért hívja be vendégét, de 
az ingyen ivásnak határa van. 
Ezt kell megoldanunk! NAV, ÁNTSZ és Fo-
gyasztóvédelmi büntetés nélkül.

NYITÁSI LEHETŐSÉGEK:
•  A „hivatásos” borászokkal beszéltem, kez-

deti időszakban hajlandóak lennének havi 
1 alkalommal – pl. a hónap utolsó péntek 
délután – egy időben egyszerre kinyitni. 
Vállalkozásukból kifolyólag ennek elvi aka-
dálya nincs.

• A további borospincék is kinyithatnának, 
de ennek ilyen jellegű feltételei (engedélyei) 
nincsenek, de megoldási javaslat van:

• Ezeket úgy lehetne bevonni a nyitott hétvé-
gi borkóstolásba, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal e célból lehetővé tenné például BOR-
JEGYNYUGTA VÁSÁRLÁSÁT. 

•  A borjegy-nyugta – csak példa: 1 dl bor-
ra, 250-Ft-ra szólna, amit a borkósto-
ló vendégnek nyugtaként át kell adni, a 
pincegazda viszont előre megfizeti érte a 
Polgármesteri Hivatalban a jegytömb vá-
sárlásakor, pl. jegyenként 50-Ft-ot (amivel 
ezen alkalmakra egyúttal lerendezte a NAV, 
ÁNTSZ és fogyasztóvédelem bárminemű 
ellenőrzését és kifogását is). Ezzel megte-
remtenénk a borospincék nyitását. Nyáron 
borral és fröccsel, téli időszakban forralt 
borral. És ha valóban beindul az élet az 
Avason, akkor folytatásként minden hétvé-
gén, később hétköznaponként is megérné 
a borászoknak nyitva lenniük.

EGYÉB FELTÉTLENÜL FONTOS 
TENNIVALÓK:
•  „KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÁS”: a borospin-

cék, borászatok nyitva tartásáról, pl. Mis-
kolci TV, miskolci rádiók, újság, kezdetben 
szórólap.

• 3 db. tájékoztató tábla (kb. 1m x 1m 
méretű), ebből 1 db a Mélyvölgy út – 
Papszer sarkán, 1 db a Palacsintaház 

BÉRES ATTILA

MIÉRT ÉPPEN AZ AVAS? 
MIKOR LESZ ÉLET AZ AVASON?

oldalán, 1 db a Csabai sor – Zsolcai sor 
elágazásnál, a kis téren. Térkép, nyitott 
borospincék jelölésével.

• Közvilágítás fejlesztése: a jelenleg kivilágí-
tatlan területekre 2 db. közterületi lámpa: 

• 1 db a Csabai sor- Zsolcai sor elágazásban 
lévő térre,

• 1 db az Arnóti sor- Zsolcai sor elágazásnál 
• További megközelítés: a Perczel Mór, 

Aulich, Dessewffy, Mikes utcáról és kör-
nyékről sokan sétálnának át a Mély-
völgybe, de szinte megközelíthetetlen az 
Avas, holott a Perczel Mór útról egy 100 
méteres ösvény vezet az Arnóti sorra. Itt 
2 méter magas a fű és a gyom. Ha gya-
logút nem is készül, de legalább kaszálni 
lehetne. Ugyanitt sok a vaddisznótúrás, 
vadászokkal kellene egyeztetni a kilövé-
sükről. Előzőek alapján a Mélyvölgy pin-
cesorainak pincetulajdonosai.

***

JAVASLATOK AZ AVASI TERASZOK 
KIHASZNÁLÁSÁRA.
A kilátótól lefelé induló sétány teraszai több 
célra is alkalmasak lennének:

• majális rendezvényeinek megtartására
• sportrendezvényekre (terep- és tájékozó-

dási futás, iskolai sportnapok…)
• mountain-bike versenyek szervezése, eset-

leg az „amfiteátrum” felé eső erdős lejtőn 
speciális pályák kialakítása

• az Amfiteátrum területén koncertek szer-
vezése (a Borangolás idején sikeres volt)

• Minimális tereprendezéssel téli szánkópá-
lya kialakítása, mely az amfiteátrum  alján 
ér véget (sokan szánkóztunk ott a 60-as 
években)

• A teraszokon végig lefelé Karácsonyi vá-
sár, és a forralt bor fogyasztás kultúrájának 
megteremtésére, a belváros forgalmának 
zavarása nélkül. Az itt leérkező vendégek 
újra csak a Mélyvölgyön mennének haza-
felé, rá lehetne nyitni a pincéket is, forralt-
bor árusítással. 

A RENDSZERES KIHASZNÁLTSÁG 
FELTÉTELEI:
• Közvilágítás fejlesztése
• A manapság ellustult idegenforgalom FEL-

SZÁLLÍTÁSA az Avasra, a Kilátó mellé. Lil-
lafüreden felmegy a libegő a „semmibe”. Itt 
Miskolc közepén egy ilyen attrakció sokkal 
látványosabb lenne, kilátással a városra, az 
Erzsébet térre, a Polgármesteri Hivatalra, 
az Avasi református templomra, a pince-
sorokra, a Kilátóra… Biztosan lehet rá vál-
lalkozót, beruházót találni.

• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG FEJLESZTÉSE! 
Ugyan hol van Miskolcon olyan szálloda, 
ahol 2-3 busznyi vendéget el lehet szál-
lásolni? Ha már folyamatosan üzemelne 
egy libegő, egy alacsony építésű szálloda 
elférne a kilátó- és az avasi busz végál-
lomás között. Magas úgysem kell, kilátás 
így is lenne.

APROPÓ: KILÁTÁS: 
Az Avason növő erdőt ki kell vágni! 
Egyetlen régi fényképen sincs erdő az Avason! 
- És ennek oka volt!
A jelenlegi – ráadásul nem is őshonos, viszont 
annál inkább invazív fafajták (főleg a Bálvány-
fa, hétköznapi nevén „ecetfa”) csak károkat 
okoz. Egyrészt árt a borospincéknek a lenövő 
gyökérzet. Bevezeti a vizet, repeszti a kőzetet, 
támfal- és pince omlásokhoz vezet. Másrészt 
elveszi a kilátást a városra. 
Az elvadult avasi erdő megtartása nem kör-
nyezetvédelem, hanem épített örökségünk ká-
rosítása.
Lehetnének viszont gyökerüket nem mélyen a 
talajba eresztő dísznövények, cserjék, díszfák, 
gyümölcsfák. (csipke, áfonya, meggy, .. gondo-
lom van városi főkertész.) 

• Vajon a Meggyesalja út neve honnan szár-
mazik? 

• Az Avas gerincén a „Medinkás dűlő” mellett 
nem inkább gyógyfüveknek, gyógynövé-
nyeknek kellene virágozniuk bozótos erdő 
helyett?

Remélem tudtam segíteni néhány ötlettel.

Tisztelettel: 
Béres Attila pincetulajdonos 
(Mélyvölgy, Zsolcai sor 176.)
brs@gmail.hu 
Avasi Borút Egyesület, a Miskolczi Pincék Asztal-
társasága, és az István Nádor borlovagrend tagja, 
honlapjaik szerkesztője. 
http://avasiborut.hu/ http://miskolcipince.hu/ 
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MIÉRT ÉPPEN AZ AVAS?

A kortárs urbanisztika élhető város alatt egy 
olyan települést ért, ahol a napi szükségletek 
kielégítése és a munkába járás gyalogos vagy 
kerékpáros úton diszkomfort nélkül létre tud 
jönni. Ha már autóba kell ülni, megette a fene 
az egészet. Miskolc vonatkozásában ilyen ve-
gyes funkciójú városszövet csak a történeti 
belvárosban, illetve valamelyest a korábban 
különálló településként működő Diósgyőrben, 
Hejőcsabán, Görömbölyön és Diósgyőr-Vas-
gyárban alakult ki. Történelmi értelemben Mis-
kolc nagyobb része nem is nevezhető városnak, 
sokkal inkább a modernitás jegyében létrejött 
lakótelepek konglomerátumának. Illetve he-
lyesbítek: amikor el lehetett volna köteleződni 
egy fenntartható és kompakt város létrehozása 
mellett, a posztmodernitás és az amerikanizá-
lódás jegyében kertváros-gyűrűt hoztunk létre 
Miskolc körül. A város középosztálya ilyen mó-
don kevésbé polgár, sokkal inkább "a Puszták 
népe". Visszaemlékszem a gimnáziumi osztá-
lyomra: Kistokajból, Bőcsről, Alsó és Felsőzsol-
cáról járt be a második generációs értelmiség, 
és felnőve nem is vágynak másra, nem is tud-
nak elképzelni mást, csak a benzinfogyasztás-
ba szerelmes "a Puszták népe"-életet. Ez az 
életvitel persze nem helyspecifikus: lehet így 
élni Budapesten, Debrecenben, Wiener-Neus-
tadt mellett… ahol éppen munka van.    
A fenti fejtegetést azért tartom fontosnak, 
mert a történelmi Avast, és az azt övező kul-
turális miliőt létrehozó társadalom szervesül 
a történeti belváros valódi polgárságához és 
annak mindenkori helyzetéhez, alakulása attól 
elválaszthatatlan. A történelmi Avas csak egy 
mezőváros és annak polgári belvárosa melletti 
rekreációs zónaként volt fejlődőképes. Az ál-
lamszocializmus éveiben a város de facto köz-
pontja az LKM és Diósgyőri Gépgyár, lám, az 
Avas akkor víkendteleppé silányult. A fiatalsá-
got gondosan a Tapolca-völgybe telepítették, 

ezáltal garantálva, hogy diplomások lesznek 
ugyan, de miskolciak sohasem. Hát még, hogy 
a miskolci polgárság örökségéért, a történelmi 
Avasért bármilyen felelősséget vállaljanak! – 
csak a kivételek fejében fordul meg. 
A két miskolci pláza bezárásával; az összes-
ségében kihasználatlan lakótelepek szervezett 
visszabontásával; a lakosság történeti cent-
rumokba való költözésének támogatásával; a 
munkahely, tanintézmények és lakhely szerve-
zett, térbeli közelítésével létre tudna jönni egy 
valódi identitással bíró polgárság, mely nem 
tünetileg kezelné a városközpont melletti tör-
téneti Avas elszlömösödését, hanem mint egy 
létező társadalmi igény logikus térbeli megtes-
tesülését lakná be és építené ki. Pont az elmúlt 
év és a pandémia kell, hogy végképpen elgon-
dolkodtasson minket a turisztikai beruházások 
egyáltalában vett létjogosultságáról. A Tapolcai 
Strandfürdő, a Dósgyőri Vár és a DVTK Stadion 
épületeit a történelem a túlburjánzó vadkap-
talizmus utolsó miskolci „dobásaiként” fogja 
számon tartani. Annak az utópikus gondolko-
dásnak a mementói lesznek, mely szerint egy 
élő szövet nélküli várost képes eltartani a tu-
rizmus. A globalitás időszakos győzelmének 
mementói lesznek, mikor várost idegenként 
szemlélők igényei előbbre valók a helyiek 
életminőségénél.
A fentiek tükrében az Avasi kilátó felújítása ör-
vendetes, de a társadalmi hordereje érdektelen 
– problémás helyzete nem ok, hanem tünet.

A TÖRTÉNETI AVAS LÁTVÁNYELEMZÉSE
A fenti gondolatoktól részben függetlenül sze-
retném bemutatni egy kutatásomat a történeti 
Avas területén. Dr. Meggyesi Tamás honosította 
meg Magyarországon a promenadológiát, ami 
az urbanisztikát támogató segédtudomány: a 
terek és látképek mozgás közbeni elemzésével
foglalkozik. A Herman Ottó Múzeum előtti 

TÓTH VIKTOR

Avas-vízió
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Avasi rendezvénytér

Nemrégiben másodszor került sor arra, hogy 
a Kilátó és a parkoló területét a Diósgyőr felé 
néző természetes hegyoldalt kihasználva na-
gyobb létszámú rendezvény kerüljön meg-
rendezésre az Avason. Mindkét alkalommal 
(Tosca előadás az Opera Fesztivál keretében, 
illetve P-Mobil koncert Avasi Borangolás nagy-
színpadán), több ezren voltak fenn az Avason 
és különleges emlék maradt a résztvevők szá-
mára. A környező területeken a hangterhelés a 
Leszih Andor utcán volt jelentősebb, máshol 
visznt nem (Avas-tető sportpálya, Perczel Mór 
u., Aulich Lajos u., Erzsébet tér, Szent István 
tér, Meggyesalja u.). A mintegy 10.000 m2-es 
területen a város közepén természetes néző-
téren lehet kialakítani egy olyan rendezvényte-
ret – összhangban a Szt. István térrel –, amely 
az Avas fejlődését hosszútávon szolgálja és 
a város lakóit kevésbé zavarja, mint egy Nép-
kertben megrendezett fesztivál. A területen 
minimális tereprendezést, áram lekötési lehe-
tőséget, vízelvezetést, néhány sétány kiala-
kítását (az Arborétum és az Amphitheatrum 
irányába), illetve parkoló bővítést szükséges 
végrehajtani. 

Avasi Ifjúsági Sport Park

Az Avason ez az egyetlen már kialakított 
sportpálya, ahol többféle sporttevékenysé-
get lehet végezni az ide látogatóknak. Ked-
venc helyszíne az iskoláknak, alapítványoknak, 
egyesületeknek és magánszemélyeknek, akik 
sportolásra, szabadidő eltöltésére használják a 
területet. A terület kitűnő példája annak, hogy 
ha létezik szabadidő-eltöltésére alkalmas te-
rep vagy utcatárgy, amely karban van tartva, 
a civilek kihasználják a lehetőséget és feltöltik 
tartalommal. Többször kerülnek itt megrende-
zésre iskolai és egyesületi sportrendezvények, 
de nagyon jellemző a hétvégi – szabadtéri tűz-
zel is járó – egyéni piknikezés, melynek a biz-
tonsági háttere nem megoldott. Az Avas leg-
magasabb pontja itt található és a sportpálya 
lehetőséget biztosít arra, hogy az Avason és 

teljes területén olyan sportrendezvények kerül-
jenek megrendezésre, amelyek a terület külön-
legeségét és méretét jól kihasználják.
Avas Ligetből induló és érkező tematikus 
sétányok és egyéb javaslatok

Egy 22 borvidéket bemutató borösvény (ez 
a szám több, ha a régi Magyarország területén 
elhelyezkedő magyar nevű borvidékeket vesz-
szük alapul, melyek sehol nincsenek bemutat-
va), melynek végállomása a Bortanya, Mély-
völgy, Kisavas. 
Magyarországon nincsen olyan helyszín, ahol 

folyamatosan egész évben közel egymáshoz 
vagy egy helyszínen megtalálhatóak lennének 
a magyar borvidékek jellemző borai, amit a sé-
tányon található pincékben be lehet mutatni 
vállalkozói formában.

Pálinka és likőr ösvény melynek végpontja 
a Gasztro negyed. A pálinkakultúra jelenleg 
is kialakulóban van hazánkban, több éves 
elmaradással a borkultúrához képest. Egy 
biztos: újdonságként szerepel minden kor-
osztály tudatában a pálinkák sokszínűsége, 
ízvilága. Egyre több az ismert és elismert pá-
linka-készítő műhely, melyek teljes kínálata 
– a borászatokhoz hasonlóan – együtt sehol 
sem jelenik meg az országban. Területi, vagy 
fajtajelleg alapján lenne érdemes tematizálni 
és egy borösvényen bemutatni a magyar pá-
linkakultúrát. A likőrök szintén ebbe a körbe 
tartoznak, ahol viszont egyelőre csak nagy 
nevek vannak, ami könnyebbséget jelent be-
ruházási és marketing szempontból.

Sör ösvény, melynek végpontja a Mélyvölgy 
és a Szent István tér. A sör mint ital szerepe 
az Avason talán a legnehezebben megma-
gyarázható, de nem idegen. Viszont a magyar 
italkultúrában betöltött szerepe vitathatatlan. 
Az ide látogatók között nemcsak bor- vagy 
pálinkakedvelők lesznek, hanem sörimádók is. 
Hogy teljes legyen a paletta, és Magyar Italok 
Csarnoka koncepciónak is megfeleljünk, en-
nek az igénynek is kell szánni egy sétányt vagy 
tanösvényt.

BURGONY PÉTER

Az Avas Turisztikai fejlesztéséhez 
szükséges javaslatok II.

buszmegállóból indulva a Kálvárián felsétálva 
próbáltam az Avasi kilátóhoz jutni, egy turis-
ta helyébe képzelve magamat. Ezt követően 
lefelé indultam a Lajos, Győr 
és Rácz soron, majd végül 
a Mindszenti Templomot 
megkerülve visszaértem 
sétám kiindulópontjához. 
Az elém táruló látványokat 
aszerint elemeztem, hogy a 
látóteremben mennyi termé-
szetes (zöld) mennyi épített 
(szürke) elemet és mennyi 
eget (vörös) látok. Az így lét-
rejött grafika-sorozat, mint 
színelemzés rávilágít arra, 
hogy hol nem áll rendelke-
zésre semmilyen gyalogút, 
vagy másik végletként hol 
nyomjuk el teljesen a termé-
szeti környezetet. A képek 
készítésének helyét és a te-

kintet irányát térképen tüntettem föl. A vizsgá-
lat az alábbi következtetésekre vezetett:

• a Herman Ottó Múzeumtól nem lehetséges komfortosan 

eljutni az Avasi kilátóig, a senki földjén vezet az út.

• az Avasi kilátó a múzeum irányából gyakorlatilag láthatatlan, 

csak egészen a lábánál válik világossá, hogy a közelébe értünk

• az Avas alja (Lonovics József u., Papszer u.) jelentősen 

alulzöldítettek, a sétáló nagyon hirtelen „robban bele” a város 

világába

• Miskolc legmagasabb pontjáról nem lehet látni sem az eget, 

sem magát a várost. A zölddel benőtt ösvény kitakarja a város 

látványát a sétáló elől, a legjobb kilátást a magántulajdont 

képező borházak erkélye nyújtja.

• a Mindszentről visszanézve a pincesorok átnézeti képe 

rendezett, de az egyes épületek megfogalmazása heterogén

Úgy gondolom, hogy ugyanezt az ösvényt ellenkező irányban bejárva, illetve más, turisztikailag 
frekventált utakat megvizsgálva érdekes építészeti-tájépítészeti problématérkép rajzolható az 
Avas-dombról.

Képaláírások
1. A múzeum előtt csak akkor megyünk a Kálvária felé, ha tudjuk, hogy ott van: tábla nem jelzi. A múzeum előtti zöld nagyon 

kellemes!
2. A kálvárialépcső levágja a Kálváriát, a kápolna távoli képe az egyetlen támpont a sétálónak
3. Fölfelé sétálva a jobbra határos zöldfal inkább gaz, mint erdő: ha nem működnének a lámpák, biztosan félnék ott este sétálni
4. Nem tudjuk, hova vezet a lépcső, amin megyünk
5. A dombra felérve harmonizál a zöld és az épített környezet
6. A dombra felérve harmonizál a zöld és az épített környezet
7. A dombra felérve harmonizál a zöld és az épített környezet
8. A távolban magasodó társasházak azt üzenik: felértünk a lakótelepre! Pedig a kilátóhoz akartunk menni!
9. Egy átszakított kerítésen keresztül nekivágunk a vadonnak
10. Aszfaltozott ösvényre érünk, ami egyetlen hírmondója a civilizációnak
11. Aszfaltozott ösvényt követünk, ismeretlen irányba
12. A fák között mintha a kilátót látnánk
13. Érezzük, hogy közel a kilátó, de még mindig nincs sehol
14. Elvesztettük az ösvényt, egy parkolóhoz tartunk
15. Megtaláltuk a kilátót! Igaz, hogy fák takarják
16. Az erdőben ösvényt sejtünk
17. Elvesztünk a zöldben! Miskolc legmagasabb pontján sem a város, sem az ég nem látszik!
18. Egy letűnt magaskultúra romjain járunk
19. A háttérben géppuskafészek, megyünk tovább fákkal körülvéve
20. A szocializmus romjain sétálunk, amit benőtt a gaz
21. Keresztúthoz érünk, melynek nincs tengelypontja, nincs vége
22. A kanyarba érve kitisztul fölöttünk az ég, egy ház hátsó kertjét látjuk
23. Hangulatos soron jutunk az öreg pincéig, mellettünk az gazos
24. Az öreg téglaépület festői látványt nyújt, természet és épített környezet között balanszírozva
25. Sejtjük, hogy a múzeumhoz lefelé és keletre kell tartani
26. Fél óra séta után egy értékes panoráma tárul elénk
27. Nappal izgalmas, este riasztó sikátor: megyünk le a Mélyvölgybe.
28. Lefelé kimondottan kalandos, távolban fel-feltűnik a város sziluettje
29. Dominálni kezd a város, a zöldet egy-egy ültetett fenyő koronája adja
30. Palacsintaillat, Mélyvölgy utca
31. Dominál a város, bár hoztunk volna le magunkkal zöldet!
32. Mindszent, aszfalturalom
33. Festői kép, de feleekkora útpálya is pont elég volna
34. Szinte egymásnak feszül a szocmodern és a barokk, középen a mindszent-szobor békíti őket
35. Harmonikus városi út vezet a múzeumhoz, jobbra fordulva sétánk helyszíne: az Avas-hegy
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Az állomáspincék nemcsak borvidékek, főz-
dék állomásai lehetnek, hanem a területre 
jellemző ételek, ajándéktárgyak is, és nem 
feltétlenül egy pincében.

 Magyar Bor és Pálinka trezor

A Magyar Italok Csarnoka koncepcióhoz 
szorosan kapcsolódva a kiválasztott ital-
mesterek termékeit érdemes egy városi tu-
lajdonban lévő Avasi Pincetrezorban elhe-
lyezni. A megőrzésre elsősorban csak az arra 
alkalmas borokat érdemes eltárolni, mint az 
édes fehér vagy nagy testű, magas alkohol 
fokú fehér és vörös borok. Pálinkák esetében 
viszont egyszerűbb a helyzet, mivel a magas 
alkoholtartalom miatt sokáig eltarthatók. 
Ilyen gyűjtemény jelenleg szintén nincsen 
az országban és hosszú távon jó befekte-
tés és nagy protokolláris előnyt jelenthet a 
város részére. A szakmai versenyek jelleg-
zetessége, hogy mintákat kell adni a bene-
vezett italokból, melyek alapja lehet ennek a 
gyűjteménynek, főleg abban az esetben, ha 
nem csak saját rendezésű versenyeket tar-
tunk, hanem vendégül látunk hasonló jellegű 
eseményeket, melynek egyik feltétele lehet a 
trezor részére való mintaadás.

Sport- és sétaútvonalak, sétányok

A hegyes-völgyes terep, a szép természeti 
környezet és a nagy terület sportolásra is al-
kalmassá teszi az Avas teljes területét. A sé-
tányokra ebben az esetben célpontokat kell 
állítani, amelyek  sportteljesítményre ösztö-
nözik a sétálót, futót, hegyi kerékpározót vagy 
a Nordic Walking kedvelőit, de akár a kutya-
sétáltatókat is. Különböző pályákat lehet ki-
jelölni nehézségi fokozattal, vagy életkornak 
megfelelően pihenőpontokkal, melyeken az 
addig letudott teljesítményt és az elfogyasz-
tott kalóriát lehet bemutatni, esetleges lazító 
gyakorlatokkal és egy kis helyismerettel. 

Miskolci és Avasi történeti Tanösvény

Az útvonalakat a fenti témákban is létre lehet 
hozni, olyan megállókkal, ahonnan a város 
történelmi helyszíneit is jól látni. Így lehetővé 
válik iskolák szabadtéri óráinak a megtartá-
sára is, ahol a gyerekek a helyi történelem-
mel és értékekkel ismerkedhetnek meg, fő-
leg ha be tudunk kapcsolni olyan helyszínt, 
ahol valamilyen kézműves manufaktúra 
vagy egyesület már jelen van.

Lépcső történelem

Az Avasra felvezető lépcsők lehetőséget ad-
nak egy város vagy ország történelem jelentő-
sebb lépéseinek bemutatására. Érdekes lehet 
a lépcsők mentén elhelyezett táblák sorozata, 
de még érdekesebb, ha magára a lépcsők lent-
ről is jól látható lépcsőfokaira kerülnek fel az 
események, dátumok.

Művészeti reklám padok

Külföldön már bevált módszer, hogy helyi 
vállalkozók olyan művészeti alkotásként vagy 
kreatív ötletként megvalósult padokat hoznak 
létre és helyeznek ki, amelyek a későbbiek 
során a vállalkozásukat is hirdetik. Pályázati 
formában meg lehet keresni kreatív stúdiókat, 
művészeket, fiatal designereket a tervezés-
sel kapcsolatban, amelyből a vállalkozások 

választhatnak. Majd – az adott vállalkozások 
részéről a kivitelezést is vállalva – sok érdekes 
padot lehet kihelyezni az Avas területén.

Avas térkép

Avassal kapcsolatos turisztikai anyag sincs, 
de térkép sem készült a sétányokról, hely-
színekről. Ezek nélkül tényleg nehézkes tájé-
kozódni és egyáltalán elindulni, mert irányító 
táblák sincsenek. A térkép felületeit a helyi 
vállalkozóknak is fel lehet ajánlani, melynek 
segítségével rentábilissá válhat az előállítás. 
A térképet tábla formájában is érdemes kihe-
lyezni azokon az induló helyszínekről, ahonnan 
a sétányok indulnak.

Közkutak

A séták közben egyelőre sehol nem lehet 
semmilyen frissítőhöz jutni, ezért érdemes át-
gondolni, hogy néhány közkút, ivókút üzembe 
helyezésre kerüljön, főleg a nyári időszakban.

Lépcső-keresztelő

Az utcák már viselik néhány Miskolchoz kötő-
dő híres ember nevét, ezért is érdemes lenne a 
sétányokat és a lépcsőket is elkeresztelni, ami 
az azonosításban is sokat segíthetnek. 

Tűzfalfestés

Vannak olyan falfelületek, támfalak, amelyek 
nagy felületet biztosíthatnak egy-egy művé-
szeti alkotásnak. Főleg azoknál a helyszíneknél 
lehet ez fontos, ahol a tulajdonos nem tartja 
karban az adott fal felületet, vagy nem ismert 
a tulajdonos. 

Kama

A miskolci értéktárba is bekerült nemrég a 
Kama játék. Az elsősorban szabad területen 
fiatalok játsszák a játékot, ezért a rendezvény-
téren és az Avasi Ifjúsági Sportpályán érdemes 
kihelyezni a játékszabályokat, hogy minél több 
Miskolci megismerhesse ezt az egyedi, a vá-
rosra jellemző játékot.

Fenntarthatóság

A felsorolt ötletek jelentős része olyan beru-
házás, amely nem termel önmagában bevételt, 
hanem érdekessé, izgalmassá, vonzóvá, sze-
rethetővé teszik az Avast. A javaslatok viszont 
olyan rendezvényszervezési és szabadidő-el-
töltési lehetőségelet adnak vállalkozók, város-
lakók, turisták számára, melyek hosszútávon 
további magántőkét képesek vonzani a terü-
letre, mely a város előnyére válhat. 
Az egyetlen attrakció, amit továbbra is városi 

tulajdonban kezelésben kell tartani: a Magyar 
Italok Csarnoka. A házban megtartott italver-
senyek, workshopok, képzések magas szak-
mai színvonalon kell létrejöjjenek, hogy mind 
a nagyobb multinacionális cégek, szervezetek, 
mind a turisztika, mind a vendéglátás vagy 
más területekről érkező támogatók szíveseb-
ben csatlakozzanak. Az ebből származó saj-
tóvisszhangot (díjak, elismerések, tréningek, 
vásárok, bemutatók stb.) a városi támogatást 
kiemelve szükséges kihasználni, melynek kö-
szönhetően Miskolc neve a minőségi italmi-
nősítésen keresztül egyre szélesebb körben 
lesz elérhető, felismerhető. A szakmai szín-
vonalhoz jelenleg is meg vannak a szakem-
berek, italmester-jelöltek, akik garantálhatják 
az elismertséget és hiteleséget. A szorosan 
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kapcsolódó bor és pálinkatrezor is a ver-
senyek, képzések, workshopok rendezése 
miatt is könnyebben és költséghatékonyan 
kerülhet feltöltésre. A szervezést is inkább 
független civil vagy szakértői szervezetekre 
kell bízni, mivel jellemzően az egyik legna-
gyobb költség a bíráló- és oktatási eszkö-
zök, illetve a helyszín. A csarnoknak további 
bevételek jelenthetnek a bor-, sör- és pálin-
kabemutatók, de egyre gyakoribbak a terü-
let- vagy termővidék-függő bor-, és pálin-
kavásárok. Továbbá a teraszokon kialakított 
piknikhelyszínekhez szükséges bérbeadási 
tevékenységből és a toalett működtetéséből 
is bevétel származhat. 

Az étterem működtetését és építését vi-
szont már vállalkozói alapokra lehet helyez-
ni, olyan befektetőket keresve, akik lokálpat-
riotizmusból eltökéltek az Avas és Miskolc 
mellett (például Hell, Avalon Park, Grand 
Tokaj), és megfelelő tőkével rendelkeznek 
minőséget képviselve. A másik lehetőség 
pályázati és adókedvezménnyel a városba 
hozott szakmai vendéglátó vagy szállodai 
beruházó. 

Az Avas újjáélesztésének egyik fő állomá-
sa az Avas Liget és a rendezvénytér létre-
hozása. Az Avas Liget természetes határok-
kal rendelkező viszonylag kis terület, amit 
fesztiválszervezési szempontból könnyebb 
ellenőrizni, körülkeríteni, és a szervezőket 
koordinálni. A természetes környezet a tera-
szos elrendezés, a színpadállítási lehetőség 
mind-mind tematizálási lehetőséget ad a 
szervezőknek.
A rendezvénytér ezzel szemben a nagy tö-

megeket vonzó fesztiválok helyszíne lehet. 
A nagy terület előnye, hogy fesztiválon kí-
vüli időszakban ideális kilátással rendelkező 
piknik helyszínt is jelent egyben. Jelenleg is 
egyre többen használják kutyasétáltatásra, 
sporttevékenységre. A két terület együtte-
sen kezelve is kitűnő helyszíne lehet nagy 
városi vagy egyéb tematikus fesztiváloknak.

A pincesorokon található pincék nagy 
többsége jelenleg felújításra szorul. Eredeti 
funkcióját nem fogja tudni betölteni (bor-
készítés, tárolás), ezért új funkciókat kell 
keresni. A másik hátrány, hogy jellemzően 
kis területűek a pinceházak, és ritkán ren-
delkeznek előkerttel. Ebből a hátrányból kell 
előnyt faragni, ami végül is, ha az igényeket 
nézzük, nem nagy feladat. Az igény pedig a 
hétvégi házakhoz hasonló bulihelyszín vagy 

a presztízs. Hétvégi bulitanyához drága egy 
pincét megvenni és felújítani, viszont, ha ez 
rendszeresen bérbe lenne adva, jelenleg is 
könnyen kiadható lenne az áprilistól októbe-
rig tartó időszakban. Szükséges lenne egy 
vagy két ilyen mintapince.

Továbbra is érdemes lenne tudni, hogy me-
lyek azok a pincék, amik városi tulajdonban 
vannak, melyekből mintapincét lehet kiala-
kítani. A mintapincében egy adott borvidék, 
pálinka-vidék termékeit mutatná be a gazda. 
A kis pincék másik hátránya, hogy konkrét 
vendéglátásra nem alkalmasak, nem lehet 
bennük konyhát kialakítani. Ez viszont lehe-
tőséget ad egy olyan háttérkonyhának (Bor-
tanya, Panoráma Étterem), ami kiszállítás-
sal tudná ellátni a kisebb pincéket, amelyek 
vagy mintapinceként, vagy vállalkozásként 
tartanak folyamatosan nyitva.

A fenntarthatósághoz hozzá tartozik a fo-
lyamatos rendezvénysorozat egy konkrét, 
jól kommunikált rendezvénynaptárral a tel-
jes évre vonatkozóan. Jelenleg már megva-
lósult ötletek: Avasi Borangolás, CineWine, 
Fröccsfesztivál, Avasi Gyöngyöző, Béla-Já-
rás, Avasi Disputa, Utánam Srácok.
Javasolt rendezvények: Kilátógató, Spar-

tan, bicikliverseny, futóverseny, lépcsőfu-
tó-verseny, sportág-választó, Ízfesztívál, 
SlamPoetry fesztivál, tematikus zenei es-
tek és fesztiválok, streetfood fesztivál, házi 
sör fesztivál, pálinkafesztivál, csúszda par-
ty, ökumenikus dalfesztivál, retró fesztivál, 
egészséges italok napja, gyerekfesztivál, 
zöldavas környezet tudatos természetvé-
delmi fesztivál, Salkaházi programok, nóta 
fesztivál. A rendezvények szervezésének 
egy részét a civil szervezetek is tudják vál-
lalni, de bevonási lehetőség van más már 
meglévő rendezvényszervező cégre is, akik 
a feltételek tisztázása után hoznának feszti-
válokat az Avasra és a pincesorokra.

Tudatformálás, közösségfejlesztés

A sok beruházást és munkát meg is kell 
őrizni, amihez szükség van még néhány 
fontos részletre. A biztonság az Avasra láto-
gatóknak és az esetleges vállalkozóknak az 
egyik legfőbb szempont. Mostanában már 
néha látni a Miőr részéről járőröket, de ren-
dőrt alig, szinte csak rendezvények idején és 
az esti, éjszakai időszakban. Viszont amikor 
jellemzően megtörténnek ezek az esemé-
nyek, egyáltalán nincsenek jelen. Az Avason 

több olyan helyszín ismert, ahol rendsze-
resen szemétlerakás, rosszabb esetben 
drogfogyasztás, vandál tevékenység zajlik, 
melynek a rossz híre jobban terjed, mint bár-
milyen jó hír. Fontos szerepe lehet ezeknek 
a helyszíneknek a felkutatásában és meg-
szüntetésében a helyi egyesületeknek és 
polgárőrségnek, de legfőképpen a sikerekről 
beszámoló helyi médiának. Utóbbi kifejezet-
ten sokat segíthet az Avas megítélésében és 
megismerésében Miskolc lakóinak körében. 
A lényeg a rendszeresség az avasi témakör-
ben, ami többfajta is lehet. Cikksorozatok: 
Borkultúra az Avason; egyáltalán a bor-, sör-, 
pálinkakultúra; az Avas történelme; az Ava-
son dolgozó egyesületek munkája; az Avas 
és a művészetek és még nagyon sok más 
téma (tévé, print és online média). Fontos az 
is, hogy a jelenlegi pincetulajdonosokban is 
kialakuljon egy fajta kötelességtudat pincé-
jük rendben tartásával kapcsolatban. Ebben 
sokat segíthet egy Avasi Pince kódex létre-
jötte, amely nem csak pincearculatot, hanem 
rendben tartási és viselkedési útmutatást 
is ad, amelyhez hasonló már készült és fel-
lelhető Rostás László főépítésznél. A város 
részéről is szükséges olyan rendeletek létre-
hozása, amelyek például az elhagyott, nem 
ápolt pincék, borházak sorsát befolyásolja. 
Ilyen lehet a „romadó”, illetve egyfajta arcu-
lati kézikönyv a felújított pincék tekintetében. 
Ebbe a témakörbe tartozik az Avasi Civil Ház 
létrehozása is, amely otthont adhat azok-
nak a szervezeteknek, társaságoknak, ma-
gánembereknek, akik tudnak tenni az Avas 
jövőjéért.

Miért csináljak vállalkozást az Avason?

Egy vállalkozó szempontjából – főleg a ven-
déglátás területén – a koncentrált tömeg, jó 
megközelíthetőség, pályázati támogatás, 
adó-illeték kedvezmények, olcsó kivitelezés 
és az egyedi ötlet is vonzó lehet. 

Egy folyamatos Avasi Barangolások ren-
dezvénysorozattal és előre bemutatott ese-
ménynaptárral már el lehet indítani a gondol-
kodást bármilyen kereskedelmi tevékenység 
végzésére. Amennyiben látják a vállalkozók, 
hogy az infrastruktúra kialakított és komoly 
szervezési munka folyik, melyet a város is 
támogat, akkor elindulhat egy óvatos vállal-
kozói értékteremtés. A jelenlegi egyeztetés 
alapján a már jelenleg is működő vállalkozók 
is szívesen csatlakoznának egy rendezvény-
sorozathoz, ami biztosítaná a Mélyvölgy 

egyes részeinek (Sándor Zsolt Pincészete, 
Gallay Pince, Palacsintaház, Richter Pince, 
Büdi István Pincészete, Bacsó Bandi Pin-
céje) és a Kisavas alsósorának (Dűlő Étte-
rem, Cellarium Kft, János Pince, Székelykert 
Panzió, Corner Stage, Korona Étterem) adott 
időszakban történő látogatási lehetőségét. 

Jelenleg kevés működő engedéllyel rendel-
kező vállalkozó van a Miskolci „Montmarte” 
Nagyavasi területén. A Papszer 2 szám alatt 
a Miskolciak az Avasért Alapítvány tart ren-
dezvényeket, a Bortanyán a Miskolci Borba-
rátok Társasága és a Szt. György-hegy Ala-
pítvány szintén, mellette az Avasi Borház, 
feljebb a Nádler Pince, tovább sétálva pedig 
a Bormúzeum fogad csoportos látogatókat. 
A Kilátóban az Észak-Keleti átjáró Egyesület 
szokott összejöveteleket, kulturális progra-
mokat tartani. A Nagyavas polgári területén 
kulcsos pincéket is felajánlottak a tulajdo-
nosok. Ez röviden azt jelenti, hogy egy-egy 
bemutatkozni vágyó borásznak odaadják 
pincéjüket. Minden pince fontos helyszíne 
az Avasi Borangolásnak. Időpontok egyez-
tetésével ezeken a helyszíneken, ha nem is 
folyamatosan mindenütt, de területi beosz-
tással tényleges látogatható pincék jöhetnek 
létre, melynek egyeztetési és marketing fel-
adatait a Szt. György-hegy Alapítvány tudja 
vállalni, közösen a Miskolci Turisztikával. A 
naptár és a gyakoribb rendezvények a vál-
lalkozói körnek az érdeklődését tovább ge-
nerálná, hiszen már látnak működő vállalko-
zásokat és nem ők lesznek az első fecskék.

Írtunk adókedvezményekről, illeték elenge-
désről, de fontosak a különböző pályázati 
lehetőségekről is, melyeknek összessége 
még kedvezőbbé teszi a vállalkozások el-
indítását. Ezért érdemes arra városi (vagy 
országos, kiemelt) pályázati pénzt félreten-
ni, hogy azok, akik pincét vásárolnak és vál-
lalkoznak a beruházás mértékének megfe-
lelően, magánszemélyek esetén pedig egy 
fixösszeggel támogatást nyerjenek a meg-
felelő arculattal kialakított pincéjük után. 

Vállalkozás a fesztiválszervezés és -lebo-
nyolítás is, amelynek egyik legnagyobb költ-
sége a közterületbérlés. Jelentős a külön-
böző engedélyek beszerzésének költsége, 
az őrzés és biztonsági szolgálat, szemét-
szállítás, takarítás, vízszolgáltatás. Azoknál 
a rendezvényszervező cégeknél, civil szer-
vezeteknél, akik az Avas területén rendeznek 
eseményeket a fenti költségek elengedése 
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vagy reklám barter szerződés kötése 
szintén vonzó lehet, főleg, ha helyi székhe-
lyű vagy telephelyű cég esetében iparűzési 
adó elengedésével is együtt jár.

Jelenleg csak kevés helyszínt, pincesort 
lehet megközelíteni szállító járművel. Egy-
egy kanyart csak felni- vagy gumisérüléssel 
lehet csak bevenni. Ezt a problémát is meg 
kell oldani a szegélykövek kiváltásával, vagy 
az utak, kereszteződések szélesítésével és 
egyirányú utcák kialakításával. 

Érdemes átgondolni, hogy a vásárlással 
kapcsolatos illetékkötelezettségeket a vá-
ros elengedje. Kiemelt területként kezeljen 
olyan avasi részeket, ahol gyorsabb vállal-
kozói fejlődést vár, és az iparűzési adóból 
engedményt tesz egy adott a terület fejlő-
dése szempontjából hasznos tevékenység 
végzése esetén a beruházás erejéig. 

Az olcsó kivitelezés és a jó ötlet együtt jár-
hat a vállalkozói téren is. Elsősorban a kez-
dő fiatal vállalkozókra gondolva, akik viszont 
nagyon kreatív és hasznos ötleteket hozhat-
nak, amihez, ha megkapják a kezdő vállalko-
zói támogatást, bátrabban fognak neki egy 
pince fejlesztéshez. Mindezt érdemes az 
Avassal kapcsolatban promótálni.

Az Avas ugyanolyan turisztikai terméke a 
városnak, mint Lillafüred, Tapolca vagy a 
Diósgyőri Vár. Amennyiben kereskedelmi, 
marketing szempontból nézzük és vizs-
gáljuk mint terméket, egy önálló brand jön, 
jöhet létre, amely Miskolc márkáját erősíti. 
Egy jó brandhez kell találni egy hiteles, nép-
szerű arcot is, mely méltóan tudja képviselni 
azokat az értékeket, amelyek az Avas hor-
doz magába, amihez szívesen csatlakoznak, 
követik nemcsak magánszemélyek, hanem 
a vállalkozások is.

Nem tudjuk a léptékét, de a jelenleg is 
működő vállalkozások jelentős idegen-
forgalmi adót fizetnek be. Számukra két 
hasznosítási lehetőség is van. Az egyik, 
hogy a befolyt adót a város láthatóan visz-
szaforgatja a terület fejlesztésére. A másik, 
hogy saját vállalkozásuk helyszínhez kötött 
fejlesztésére költik el azt az összeget, me-
lyet egyébként befizetnének. Ez a megol-
dás az új vállalkozások számára is újabb 
vonzó feltételt jelenthet.  

Kapcsolat

A civil szervezetek már többször készí-
tettek az Avassal kapcsolatos terveket, el-
képzeléseket, melyeket önállóan próbáltak 
eljuttatni az Önkormányzat megfelelő ve-
zetőinek, képviselőinek. Az elmúlt lassan 20 
évben már-már hagyománynak tekinthető, 
hogy a témában a város vezetése részéről 
is több területről érkezik felkérés valamely 
civil fórum szervezet részére, hogy készít-
senek javaslatokat. A hosszú idő bizonyíték 
arra, hogy ez nehezen működőképes. A Szt. 
György-hegy Alapítvány tudja vállalni, hogy 
a szervezetek véleményét összegyűjti, koor-
dinálja a rendezvényeket, folyamatos tájé-
koztatást ad nemcsak a város felé, hanem 
a médiának is az Avason működő progra-
mokról és törekvésekről. Azt kérjük, hogy a 
város részéről is legyen egy kijelölt személy 
a kapcsolattartásra, akihez fordulhatunk 
javaslatainkkal és esetleges kérdéseinkkel 
kapcsolatban. 

A leírt javaslatok, programok egy része csak 
gondolatindítóként jelent meg az anyagban, 
melyekből már több konkrét formát támo-
gatás híján nem tudott megvalósulni, bár 
a részletek is készen vannak. A jelenleg is 
kiírás előtt álló városi civil pályázatban sok 
olyan elem lehet, amely a fenti törekvések 
megvalósítását támogathatja, melyre a 
szervezetek készülnek is. A pályázaton el-
nyert beruházási összegek nagymértékben 
elősegíthetik az Avas újraindítását, össz-
hangban a leírt koncepcióval.

Az Avas mindannyiunk számára nagy ér-
ték, kitűnő lehetőség hosszútávon a város-
nak, az itt lakóknak és a helyi szervezetek-
nek. Jelenlegi kutatások során eddig sem 
találtunk olyan Miskolchoz hasonló nagy-
ságrendű várost, ahol a város központjában 
egy nagy zöld területen ilyen nagyszámú 
pince és borház található. Célunk az, hogy 
együttműködve a várossal újra élettel tölt-
sük meg a pincesorokat, egy olyan kulturális 
és gasztronómiai centrummal, amire mél-
tán büszkék lehetnek a miskolciak, és mél-
tán része lehet a Világörökségnek.

A javaslat elkészítésében közreműködtek 
az Avasi Borút Egyesület, a Cellarium Hun-
garicum Egyesület, a Miskolciak az Ava-
sért Egyesület, a Miskolci Borbarátok Tár-
sasága Egyesület és a Szt. György-hegy 
Alapítvány tagjai.

Fontosnak tartom a történelmi Avast – akár a mindennapokban, akár a turisztikai 
attrakciók által – még jobban bevonni a város vérkeringésébe. Ezen a téren a következők 
a javaslataim:
 

 ► A fejlesztések a bor-gasztronómia-kultúra hármasának jegyében történjenek

 ► A bor kulturált fogyasztásának lehetősége a pincék nyitottsága, illetve az ott értékesített 
termelők által már bejáratott módon történjen (a borászok körét bizonyára lehet még 
bővíteni)

 ► A Turinform irodáiban szintén programajánlóként ott kellene lenni az ajánlatok között.

 ► A nyitott pince programot sokféleképpen kellene fejleszteni, bővíteni, reklámozni:

 ► a miskolci szállodák programajánlatában szerepeljen csoportos pincelátogatás, 
borkóstolóval egybekötve

 ► csoportvezetés: a pincék bemutatásába szerencsés lenne bevonni az egyetem azon 
hallgatóit, akik idegenvezetés, turisztika szakra járnak

 ► a „miskolci séták” programjába is rendszeresíteni lehetne a pincelátogatást, borkóstolást, 
és a borvásárlást. 

 ► Kultúra: a különböző művészeti ágaknak is teret kellene adni egy-egy nagyobb 
rendezvényeken.

 ► Miskolcon nem csak profi művészek, hanem amatőrök is sokan vannak, akik szívesen 
megmutatnák alkotásaikat, bemutatnák művészi képességeiket.

 ► Az Avasi kilátó folyamatban lévő fejlesztésének nagyon örülök. Ahogy fejlődik, egyre 
ismertebbé válik a pincesori élet, úgy fog élettel megtelni a kilátó, ill. ez oda-vissza lesz érvényes! 
 
 
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.).

GYULAI FERENCNÉ JUDIT

A történelmi Avas
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VÉGH CSABA

Az Avasról

Az Avasi Borút Egyesület példamutató kezde-
ményezésére reflektálva határoztam el, hogy 
leírom gondolataimat az Avassal és a címben 
szereplő neves építménnyel kapcsolatban.

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

Persze az is szerepet játszott ebben, hogy 
korábban (egy sajnálatos, közelmúltbeli hegy-
oldalmegcsúszás törölte el a föld színéről 
borházunkat) rendelkeztünk borházzal és pin-
cével (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 
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 csöke-
vényekre”, egyébként is mindenkinek „rohanni 
kellett” valahová, valamiért, és az avasi bor-
házak közül sok az enyészeté lett, netán át-
változott lakóházzá…

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

Őszinte öröm számomra, hogy megváltozik 
ez a helyzet! Szinte bármerre járok a történel-
mi Avason, megújult vagy renoválás alatt álló 
borházakat látni. Legtöbbjüket ízlésesen és 
a hegy szellemének megfelelő módon építik 
újjá. És persze ez azzal is jár, hogy újra tár-
sasági élet (is) van Miskolc e messze földön 
ismert nevezetességében. A változó város-
vezetésektől – reményeim és a miskolciak 
elvárásai szerint – független fejlesztési kon-
cepciók, 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 felújítsák, 
rendbe rakják. Különösen a megújuló utak, a 
csapadékvíz-elvezetés és közbiztonságunk 
elmúlt évekbeli javulása segítik ezen lehe-
tőségek megvalósulását. Hiszem, hogy az 
élettel megtelő Avas, a kiváló adottságú pin-
cék, egy-egy jó, már jelenleg is híres étterem 
nemcsak a miskolci és környékbeli polgárok 
számára nyújtanak majd kellemes és kulturált 
kikapcsolódási lehetőségeket városunkban, 
hanem más településekről ide látogató 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 ki-
látót! Azt szeretnénk, hogy kerüljön valóban 
megújításra, elérhető legyen minden odaláto-
gató számára, legyen benne olyan attrakció (a 
szó nemes értelmében, tehát vonzerőnek is ír-
hatnám), amelyért érdemes felmenni a hegy-
tetőre, amelyért érdemes idehívni más váro-
sokban élő rokonainkat, barátainkat. Amelyre 
(még) büszkébbek lehetünk, és amely újra 
Miskolc jelképe lehet. Fontos megközelíthető-
ségének, környezetének rendbetétele is, hogy 
aki felkeresi, azt kulturált és a XXI. század el-
várásainak megfelelő 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 akivel 
csak szeretne, újra örömmel és kedvvel, „mis-
kolci büszkeséggel” sétálhasson fel az Avasi 
kilátóhoz és kilátóba.

AZ IDÉN 15 ÉVES ÁTJÁRÓ BEMUTATJA 
a Hetvenkét méter című köteteit 
az Avasi kilátóról.
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A gyerekei már egyetemisták, róluk nem 
kell naponta gondoskodnia. Tavaly vált el 
fővárosi plasztikai sebész férjétől, akinek a 
keze munkája jótékonyan látszottak a dom-
borulatain. Egyébként pedig a lapát meg a 
seprű nyelét is megfogta. Olyan úrinő volt, 
aki egy kis szabadszájúságért sem ment a 
szomszédba. Lugasi nagyot nyelt, amikor 
pár napos ismeretségük után, Irén félig vic-
cesen, félig komolyan megjegyezte, hogy a 
seprőnyél mellett már valami mást is szí-
vesen megfogna, de aztán mindketten úgy 
tettek, mintha ez a mondat el sem hangzott 
volna. Tetszett neki a szomszédasszony, de 
úgy gondolta egy-két hónapig még kibírja 
nő nélkül, amíg Rita eldönti a jövőjüket…  

Mielőtt visszafeküdt aludni, egy pillantást 
vetett a telefonjára, hogy megnézze, mennyi 
az idő. Akkor vette észre, hogy a készüléke 
„ne zavarjanak” üzemmódban maradt, és 
többen is keresték tegnap délután – többek 
között a polgármesteri hivatalból is –, akiket 
majd reggel vissza kell hívnia. 

Rengeteg új barátot és ismerőst szerzett 
az utóbbi két évben. Biztos volt benne, bár-
hova máshová is költözött volna, sehol má-
sutt nem lenne ilyen jó dolga. Egy vers jutott 
eszébe, amit az interneten olvasott valahol. 
Arra, hogy ki írta és mikor, nem emlékezett, 
de olyan érzése támadt, mintha a szerző, 
valamiféle időutazó lett volna. Úgy rakta 
egymás mellé a képeket, hogy az olvasó el-
gondolkodott: talán semmi nem is változott 
azóta, amióta az emberek először birtokba 
vették ezt a hegyoldalt:     

Aztán ha nehezen is, de mégiscsak elaludt, 
azonban a láztól vagy a kimerültségtől, nagyon 
furcsa álma volt: 

Egy november végi, hétfői ködös délelőttön, 
a főépítész kinézett az irodája ablakán, és nem 
látta a retinájába évtizedek óta bevésődött, 
megszokott helyén kilátót. Még volt néhány 
aláírnivalója a következő tárgyalása előtt, azért 
nem állt fel az asztaltól, csak amikor az utolsó 
dossziéval is végzett. 

Odament az ablakhoz, elhúzta a függönyt, 
ösztönösen még a zakója ujjával is megtörölte 
az egyébként makulátlanul tiszta ablaküveget, 
de ugyanaz a látvány tárult elé – vagyis nem 
tárult elé –, mint öt perccel korábban. A kilátó 
nem volt ott a helyén. Miután délelőtt csak 11 
órára tisztult ki az ég, a város addig – mint-
ha mi sem történt volna –, élte unalmas hét-
köznapi életét, de amint a hetek óta várt friss 
szellő elfújta az utolsó ködfoszlányt is, és vég-
re kisütött a nap, nyilvánvalóvá vált, olyasmi 
történt, ami ép ésszel megmagyarázhatatlan. 
A főépítész, először nem tudta mitévő legyen, 
majd még mindig tágra nyílt szemekkel, szin-
te megbabonázva, elővette mobiltelefonját, és 
hívta a polgármestert.

a Ritának megígért mindennapi videotelefon-
hívásról is megfeledkezett…  

JACSÓ PÁL

Enklávé az Avason IX. 

Lugasi általában nyugodtan átaludta az éj-
szaka nagy részét. Hasonló életkorú barátaival 
ellentétben, sem a súlyával, sem a vérnyomá-
sával, sem a prosztatájával nem volt problé-
mája. Az állandó szabad levegő, a sportos élet-
mód, a munkájából adódó, folyamatos orvosi 
kontroll mind közrejátszott abban, hogy akár 
tíz-tizenöt évet is letagadhatott volna, bár ez 
nem nagyon vigasztalta, mert már nem tudja 
megcsinálni azokat a kunsztokat, amiket fia-
talabb korában. Panaszra azért nem volt oka. 
Egész életében azt csinálta, amit a legjobban 
szeretett. A repülést. Persze, azért szerette a 
jó borokat és a szép nőket is, húszas-harmin-
cas éveiben az éjszakázást, és amíg a felesé-
ge mellette volt, a házasságot is, bár főiskolás 
korában úgy gondolta, ezt az opciót nem neki 
találták ki. 

Szerette a fiát is, s bár sohasem mondta a 
szemébe, nagyon büszke volt rá. Sajnálta, hogy 
a repülés miatt, gyerekként olyan keveset lehe-
tett vele. Aztán úgy hozta a sors, hogy felnőtt-
ként is többszáz, olykor többezer kilométerre 
éltek egymástól. De ez mára megszokottá vált. 
Bárkivel is fusson össze a régi ismerősei közül, 
ha a családra terelődik a szó, az Ausztria-Né-
metország-Anglia, London-Bécs-Brüsszel 
szavak hangzanak el leggyakrabban. Nagyon 
sokan vannak ezzel így itt, a pincesoron is. 
Ezért, amikor hazajönnek a gyerekek, az gya-
korta nagyobb ünnep, mint a karácsony vagy a 
húsvét. Akkor megülik az elmaradt születésna-
pokat meg névnapokat, miközben néhány hét 
alatt megpróbálják bepótolni a pótolhatatlant…

Érdekes. Azt gondolná az ember, ha újra 
összejön a család, akkor visszahúzódóbbá 
válnak az emberek, pedig éppen ellenkező-
leg: Ilyenkor többi idő jut a szomszédokra 
is, már csak abból kifolyólag is, hogy töb-
ben vannak fenn a hegyen. A mozgolódás, 
a vendégjárás, azokat is felcsábítja, akik rit-
kábban járnak fel a pincéjükbe, mert együvé 
tartozni ebben a rohanó, elidegenedett vi-
lágban olyan érzés, amit a „nagyvárosi em-
bernek” újra meg kell tanulnia. 

Ez egy másik életforma, egy másik érték-
rend. Itt nem az számít, hogy mekkora az 
éves forgalmad, mennyi az árbevételed, a fi-
zetésed,hol voltál nyaralni és milyen autóval 
jársz? Persze ezek is szóba kerülnek, de itt a 
hegyen, még mindig többre tartják, ha vala-
ki egy szál gitárral vagy egy tepsi sütemény-
nyel képes jó hangulatot teremteni maga körül. 
Még érték a segítőkészség, a szívélyesség, a 
szavahihetőség. Persze, ha valaki ezeket az ér-
tékeket alkalmanként néhány palack borral is 
meg tudja támogatni, akár polgármesternek is 
megválasztanák. Lugasi áldotta a sorsot, hogy 
itt talált új otthonra. Már alig egy év után, úgy 
érzete, mintha mindig is ide tartozott volna. 

Már jóval éjfél után arra ébredt, hogy telje-
sen kiszáradt a torka és nehezen veszi a leve-
gőt. Melege volt, holott ráizzadt a vastag póló, 
amiben még tegnap ledőlt egy kicsit relaxálni. 
Félálomban készített magának egy teát, majd 
már átöltözve, kezében az átforrósodott bög-
rét szorongatva odalépett az ablakhoz. Csak 
résnyire nyitotta ki, hogy beleszippanthasson 
a friss levegőbe.

Még alig voltak levelek a fákon, így a tör-
zsek között holdfénynél is fel lehetett látni a 
kilátóig, amit nyáron sűrű lombok takartak 
el, és csak a torony csúcsa látszott. Stílsze-
rűen, mintha egy mustfiokoló mércés vége 
lenne. Elmosolyodott. Még a nyáron, egy 
mexikói sétarepülés során megígérte Ritá-
nak, ha eljön Miskolcra, elintézi, hogy körbe 
repüljék az Avasi kilátót olyan közel, amilyen 
közel csak lehet. Vagy még annál is köze-
lebb…

A forró teától, és száraz ruhától sokkal 
jobban érzete magát. A légzése is kitisztult 
attól az olajtól, amit a szomszédasszonytól 
kapott, amikor tegnap délután megjavította 
a mosogatója lefolyóját. Irén – aki korábban 
egy nemzetközi szállítmányozási cég HR-
ese volt – , hetekkel ezelőtt költözött vissza 
Miskolcra, miután  megörökölte szülei bel-
városi nagypolgári lakását, meg egy szépen 
karbantartott pincét az Avason. 

AVASI VENDÉGKÖNYV

„Felnyitva a nehéz pinceajtót,
a mélyről is kihallik a nóta,
körbekereng szűk utcákon,
évszázadok óta.
Évszázadok óta ősszel,
hosszú télen, s nyáron,
tán, nincs is több ily,
jó igaz hely, itt ezen,
a szomorú világon...

Hisz szomszédot, s jó barátot,
itt, a föd gyomrában,
mindig megértették.
S tán bizony, sok ellenségnek is
idelenn, orvul vérét vették.
Mert a pince mindig is volt,
nagy titkok tudója,

Hisz idejárt élni s halni
mind, e szép nagy hegynek,
eleje, s utója.

Így lett jó barátság,
pincesorok mentén,
s ehhez semmi ördöngösség,
„csak” jó-kedély kellett...

S persze, nyíltság és becsület,
de így is volt ez rendjén.
Rendjén lenne bizony ma is,
mint évszázadok óta:
Ha nem épp, másról szólna most
itt unos-unalomig, 
a rég megkopott nóta...
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VAJDA CSILLA

Avasi krónikák IV.

Építkezünk

Az Avasi Borút Egyesület 2010-ben kap-
csolódott be a Miskolci Operafesztivál meg-
rendezésébe azzal, hogy a komolyzenei 
élményeket színező Fröccsfesztiválon rész-
ben a mi tagságunk pincéi voltak a helyszí-
nek. A vendégfogadásba nem rokkantunk 
bele, a közönség inkább a Kisavason lévő 
ismert szórakozóhelyeket látogatta, a Nagy-
Avas hosszabb gyaloglást kívánó dűlőire 
csak kevesen másztak fel. Volt köztük egy 
házaspár, akiknek a Mélyvölgyben van pin-
céjük, és úgy gondolták, ideje a Nagy-Ava-
son is körülnézni. Így ismertük meg Zsu-
zsit és Attilát, a BRS pince tulajdonosait, és 
mondhatom, hogy kölcsönösen jól jártunk 
egymással. Mi azért, mert személyükkel 
– és később az általuk beszervezett mély-
völgyiekkel – bővült az egyesület tagsága, 
elindult honlapunk, amit Attila gondoz nagy 
odaadással, és hagyományos programjaink 

kiegészültek a náluk rendezett Luca Napi 
Vigassággal. Ők pedig tagjai lehettek egy 
kiváló, az Avason, az Avasért tevékenykedő, 
szervezett formában működő csapatnak – 
ilyen nincs a Kisavason és a Mélyvölgyben 
–, ahol együtt sokat tehetünk az egész hegy 
érdekében. Megismerkedésünk nem nélkü-
lözte a vígjátéki félreértést: miután Bélánk 
három nőszemélytől körülvéve fogadta a 
látogatókat, Zsuzsiék a gyors bemutatkozás 
után – ki figyel ilyenkor a nevekre? – nem 
tudták eldönteni, hogy melyikünk Béla fele-
sége. Végül tippeltek, de Éva helyett Juditot 
sikerült Bejczinének minősíteni. Bélánk az-
óta is felemlegeti sanyarú sorsát, miszerint 
ő három feleség uralma alatt áll, férfitársai 
pedig előszeretettel cukkolják azzal, hogy 
szava nem lehet annak, akit három asszony 
szolgál ki. Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy egy-egy jól sikerült rendezvény után 
néha a három asszonynak is komoly erőfe-
szítésébe kerül, hogy Bélát elindítsa a haza-
felé vezető úton.

Luca vers

Luca, Luca, Luca széke,  Luca, Luca, Luca széke,    Luca, Luca, Luca széke,

hogy vigad a pincék népe,        Lángos sül ott melegébe’,            Béka terem a pincébe’,

Midőn járnak BRS–ben,  Az üstházban forr az óbor,  Ha számolnánk hányan vannak,

Luca-napi fergetegben!  Kijut nekünk minden jóból!  Elugrálnak, elszaladnak!

                         Luca, Luca, Luca széke,   Luca, Luca, Luca széke,

                         Nem ugrál a békák népe!  Sose építsenek készre!

                         A vendégek rosszul látnak,  Had jöjjünk el még sok évbe’,

                         Mert pálinkára rátaláltak.  Mindannyiunk örömére!
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Pinceköszöntő

Felvirradt hát az Avasnak újabb fényes napja   

Összegyűlt itt a barátok apraja és nagyja.           

 Nagyavasi Felső soron alvó pince ébred,  

Tasnádiék felavatni ide hívtak Téged. 

Mindig nagy öröm, ha pinceavatón vehetünk 
részt, vagy új tagokkal gyarapodunk. Sajnos 
ezek nem túl gyakori események, ezért igyek-
szünk méltóképpen megünnepelni azokat. A 
2015-ös projektünk egyik látványos eseménye 
volt a Felső soron, a leszakadt hegyoldal fölött 
épült kilátóhely, és ezzel együtt a Tasnádi csa-
lád pincéjének felavatása.
Építeni persze nem csak a szervezetet, tagsá-
got, és kapcsolatrendszert lehet, hanem néha 
szükség van arra is, hogy megragadjuk a szer-
számok nyelét, és nekiessünk környezetünk-
nek: takarítsunk, gyomot és bozótot irtsunk, 
szemetet szedjünk – amiből sajnos a hegyet 
szemétlerakónak tekintő polgárok miatt van 
bőven. A nagy-avasi Középső és Felső sorok 
között van egy összekötő ösvény, ami mere-
dekebb, mint egy síugrósánc. Ezt a szuszogót 
próbáltuk lépcsőfokok beépítésével járhatóbbá 
tenni, összehordtunk a pincékből egy rakás 
használhatónak ítélt építőanyagot, szerszámot. 
Amíg a férfinép a hegyoldalt farigcsálta, a höl-

gyek a Bokályos pincénél a babgulyást rotyog-
tatták a bográcsban. Egyik munka sem volt 
könnyű, ugyanis naná, hogy szakadt az eső. 
Az udvaron kihúztunk egy ponyvát a bogrács 
és a szakácsok fölé, de az urak a hegyolda-
lon alaposan eláztak, ráadásul ezúttal kívülről, 
mert munka közben nincs ivás. Mire befejez-
ték, úgy néztek ki, mint egy vaddisznókonda az 
egész napos dagonyázás után. Hogy meg ne 
fázzanak, kaptak egy jó adag védőitalt, és ami 
száraz ruha csak akadt a környéken, mindent 
rájuk adtunk. Nem semmi látványt nyújtottak: 
a szivárvány összes színeiben pompázó su-
hogós melegítőktől kezdve az agyonmosott 
rongyos pulóverig minden volt rajtuk, és per-
sze nem egészen rájuk szabva. Úgy festettek, 
mint akik akkor szabadultak egy végkiárusítást 
tartó turkálóból. De a lépcső elkészült, azóta is 
folyamatosan karbantartjuk, az igazi megoldás 
azonban egy rendes, masszív feljáró megépí-
tése lenne, ami sajnos meghaladja az erőnket 
és lehetőségeinket.

 Csöpi, Gyuszi régi vágya teljesült most végre,

Saját pince gádorán át szállnak le a mélybe,

Saját borral telik meg majd ezentúl az icce,

Nem is tudják, hogy élhettek, amíg nem volt pince!

Kívánjuk hogy pincétekben  örömötök légyen,

Hordóitok finom borral teljenek meg szépen!

Koccintásnak, nótázásnak sose legyen vége,

Teljes szívvel segít majd az Egyesület népe!
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