
A MISKOLCI AVAS PINCEBEOMLÁSAI.

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n .

Miskolcról délre emelkedik az Avas nevű meredek andezittufa 
domb, amelybe nagyszámú pince mélyül. Marjalaki K i s s  L a j o s  tanár 
úr az avasi pincék történetére vonatkozólag a következőket volt szíves 
velem közölni:

Ezidőszerint kb. 780 pince van az Avason s az avasi pincék túl
nyomó része 300 évnél idősebb. Miskolc város jegyzőkönyvei 1569-től 
kezdődőleg maradtak meg s ezekből megállapítható, hogy azóta az 
Avason alig ástak új pincét. Az avasi pincéket tehát a X V I. század 
előtti időben vájhatták ki, mert ekkor t. i. 1365-ben, már kiterjedt 
szőlőművelés folyt a határban.

A  pinceásási, helyesebben vágási, vagy vájási tevékenység 1569-től 
kezdve már a Szinva túlsó oldalán lévő Bábonyi bércre (régebben Fábián 
bércre) és a szentpéteri kapu tájára helyeződött át, ahol a legtöbb pincét 
az 1600— 1800 közé eső években vájták.

A z Avas keleti részén, a Kis Avason, a Mélyvölgyben és a Nagy 
Avas alsó során s a középső sor belső végén, a X V —X V I. században 
már majdnem minden „kőlyuk“ -at kivájtak s ezeket később csak befelé 
bővítgették. A pince magyar neve Kiss tanár úr szerint (Miskolc város 
jegyzőkönyvei alapján) a  X V I. században és a X V II. század elején 
még „kőlik“ , vagy „kőh luk“  volt.

Az első adat az avasi pincékről 1562-ből származik. Az egri káp
talan 1562 ápr. 29-én kelt oklevelében bizonyítja, hogy thamási Egri 
János Miskolc mellett lévő négy darab szőlőjét, két darab szántóföld
jét és Miskolc város szőlőhegyén, a Szent György hegyen lévő három 
pincéjét eladja Máthé Benedeknek. („ . . .  ac tria cellaria in promontorio 
oppidi Miskolcz, Szent György hegye extructa. . . “ ) Ez a három pince 
az Avas keleti kiszögellésén, a mostani kilátótorony helyén álló, egy
kori Szent György kápolnához felvivő völgyben, a mai nevén Mély
völgyben volt. Itt vannak ma is legsűrűbben a pincék.
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Az avasi pincék tehát, amint a fentiekből látható, általában igen 
régiek. Ezeknek a régi pincéknek egy része 1932 őszén omladozni kez
dett, amely folyamat 1933 áprilisában folytatódott. A  pincebeomlások- 
kal kapcsolatban a pincék fölött vezető egyik útnak egy része is be
szakadt.

A következőikben ismertetem röviden az Avas földtani viszonyait, 
majd azután a pincebeomlásokkal foglalkozom.

I. Földtani viszonyok

A  miskolci Avas földtani viszonyai egyszerűek. A  hegység 
zöme a felsőmiocén korú, szarmata emeletbeli andezittufábó! épült fel. 
Ez az egykori vulkáni szórt hamuanyag, amely utóbb réteges kőzetté 
állott össze, világosszürke, néha sárgás, fehéres, közepesen összetartó 
kőzet, néha lágyabb, porhanyóbb, máskor szilárdabb, összeállóbb. Egyes 
rétegeiben apró andezitkavicskák vannak, amit itten „mogyorókőnek“  
neveznek. Más rétegekben, mint pl. a Latabár sor pinceházainak hátteré
ben lévő vertikális falban, a sárgás fehéres andezittufa 1 — 2 dm átmé
rőjű legömbölyödött andezitdarabokat is tartalmaz. A z andezittufa 
rátekintésre, különösen a pincékben, néha agyagos képű, néha pedig 
porhanyó homok, vagy laza homokkőszerű. Az andezittufa általában 
pincevájásra alkalmas kőzet.

Az Avas tetején az andezittufák fölött találjuk a felső miocén 
korszakba, a szarmata emeletbe tartozó kontinentális-terresztrikus, köze
lebbről édesvízi eredetű rétegeket, nevezetesen sárgás, szürkés agyagot, 
amelybe édesvízi mészkő rétegei telepszenek. A mészkő rétegek közül 
az egyik 50 cm, a másik, a felső 20— 30 cm' vastagságú s a kettőt 53 
cm-nyi sárgásszürke homok és agyagréteg választja el. Ezeket a felső 
miocén rétegeket tárták fel a hegy tetején a Magyar Nemzeti Múzeum 
és a Borsod-Miskolci Múzeum régészei, H i l l e b r a n d  J e n ő  
é s L e s z i h  A n d o r ,  akik itten ősrégészeti kutatások céljából 3— 5 m 
mélységre hatoló kutató gödröket mélyíttettek. Az andezittufa és a felső 
miocén édesvízi rétegek közt lévő határ a természetben nem látható, 
miután a hegy oldalán a legfelső húmuszos törmelékes agyag és nyirok
takaró a szálban álló kőzeteket 1 — 2 m vastagságban elfedi.

Meg kell jegyeznem, hogy sem az andezittufában, sem a felette lévő 
édesvizi rétegekben kövületek semmi nyomát nem találtam. Korukat a 
távolibb vidékeken végzett vizsgálataim révén megállapított azonosság 
alapján dönthettem el.
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A z andezittufának az alsó pincesortól a fedő édesvizi rétegekig 
terjedő vastagsága kb 80 m, azonban mivel innét még lejjebb, a Szinva. 
síkja felől felemelkedő hegy lábáig a hegyet felépítő kőzet ugyanaz, az 
andezittufa vastagságát legalább is ioo m-re tehetjük. A  fölötte lévő 
felső miocén édesvizi rétegek vastagsága a hegytetőn csekély, alig lesz 
több io — 12 m-nél; valószínű azonban, hogy délfelé vastagszik.

Az andezittufa rétegeinek dőlése, amint ezt több helyen a külszínen 
és főleg a pincékben, lemérhetettem, általában délkeleti (130 °— 13 5 ° ) 
s 15 °  alatt lejt. Kivételesen keletre, 90° felé, 15 °  alatt dől. (Lásd a tér
képvázlatot és a szelvényeket.) Az andezittufa fölött következő felső 
miocén édesvizi homok — agyag és mészkőrétegek teljesen ugyanazt a 
rétegdőlést mutatják; ezek is 13 50 felé és 1 6° szög alatt lejtenek, tehát 
a két rétegösszlet között a konkordancia teljes.

Már itt ki kell emelnem, hogy a rétegződésnek DK-re, a hegy bel
seje felé való irányulása, lejtése a pinceomlások által okozott veszélyre 
mintegy csillapítólag, gátlólag hat, tehát az omlások szempontjából a. 
rétegtelepülés kedvező.

Az Avason néhol kisebb-nagyobb opál-kalcedon-hidrokvarcit 
darabokat is találunk. Kétségtelen, hogy ezek az egykor itt tevékenyke
dett kovasavas hévforrások lerakódásaiból származnak s mint az emlí
tett édesvizi mészkövek, ezek is a felső miocén rétegei közé települve, 
kisebb-nagyobb lencséket alkotnak. A kiterjedt szőlő és gyümölcs kul
túrával kapcsolatos talajforgatások miatt szálban ma már ilyen opál- 
kalcedon előfordulásokat alig találunk; csak itt-ott látjuk törmelékét 
a feltalajban. Ennek anyagát használta fel az ősember részben kőeszkö
zeinek készítésére.

Végül legfelül, az előbb leírt képződmények felett egyenetlen takaró 
alakjában találjuk a pleisztocén képződményeit, a humuszos barna agyag 
és nyirok takarót, vagy talajt. Ez a felső takaróréteg általában vékony^ 
néhol alig 1 —2 dm-nyi, de másutt 1 — 2 m vastagságot is elér. Legtöbb 
helyen az andezittufából származó kőtörmelék található benne kisebb- 
nagyobb mennyiségben.

Az avasi templom és temető környékén kb. 20 m-el a Szinva 
patak ártere fölött egy kisebb kiterjedésű párkánysíkot különböztethe
tünk meg. Itt is a kavicsos barnássárga agyag terül el. Itten lelték az 
első miskolci solutréi kőszakócák egy részét.1 Az újabban (1929— 36-ban) 
végzett ásatások alapján a fent említett régész urak megállapí

1 L. K a d í c : O .: A  jégkor embere Magyarországon. A  m. k. Földtani Intézet 
Évkönyve, XXX. köt., 1. fűzet, 22. old. 1934.
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tották, hogy a campigni kőeszközök egyik készítési helye az Avas 
tetején volt. Az itten 3— 5 m-re lemélyített kutatógödrökkel t. i. 
a mezolith ősember ősi szerszámkészítő munkahelyeit tárták fel,2 ahol 
számos kőszilánkot, továbbá a megmunkáláshoz szükséges ütőeszközként 
szereplő kvarckavicsot leltek. Az utóbbiakat kétségtelenül a Sajó árte
rületéről hozta fel az Avasra az ősember. A kőeszközöket viszont 
legnagyobbrészt a felsq miocén opál-kalcedon-hidrokvarcit lencsék anya
gának felhasználásával készítette.

Felemlítendő, hogy a régebben és újabban kivájt pinceüregek kiter
melt anyaga a pincenyílások előtt fekszik, kb. 35°-os lejtőt alkotva. Ezt 
annak idején ráhányták az andezittufát fedő nyiroktalajra, majd utóbb 
erre a hányóra felülről nyirok és humuszos agyag mosódott, a növény
zeti belepte s ezért ma a régi hányökat az eredeti nyirok és barna agyag 
feltalajtól megkülönböztetni és elválasztani nem lehet. Miután a pincék
ből kihányt anyag egy bizonyos természetes, nevezetesen kb. 35°-os 
lejtőt foglalt el, ennek a lejtőnek mesterséges beavatkozással való meg- 
bolygatása hátrányos, amennyiben ez csúszást, rogyást, vagy omlást 
idézhet elő. Ez megtörténhetik azáltal, ha a lejtőt újabb anyag ráhordá- 
sával terheljük meg, vagy ha a lejtő alját, vagy oldalát hosszabb és 
mélyebb bemetszéssel megbontjuk s ezáltal annak egyensúlyi állapotát 
megbolygatjuk.

2. A pincebeomlások.

Az Avas északi oldalán több emeletben egymás fölött követ
kező pincesor mélyül a hegy belsejébe, nevezetesen az andezittufába.

A  legalsó pincesor semmiféle károsodást nem szenvedett; az alsó 
pincesor pincéi általában szilárd és állékony andezittufába mélyültek.

E fölött a pincesor fölött 5— 10 m-rel következik a középső pince
sor, ahol az összes pincebeomlások vannak. Itt az egyes pinceházak mö
gött egy, vagy több pincenyílás van, amelyek közül a legtöbb lefelé 
haladó pincetorokban kezdődik, illetve kezdődött, azután vízszintesen 
halad, illetve haladt. Vannak azonban olyan pincék is, amelyek a pince
nyílástól kezdve mindjárt vízszintesen haladnak. A  lefelé haladó pince
torokkal ellátott pincék némelyikének torka rövidebb, másiké hosszabb 
s eszerint egyiknek a vízszintes folyosója kisebb, másiké nagyobb mély
ségben halad a külszín alatt. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy a pincék 
nemcsak párhuzamosan haladnak a hegy belseje felé, hanem egymás fölé 
vagy alá is hatolhatnak és elágazhatnak.

2 Leszi h A n d o r  miskolci múzeumi igazgató őr úr szíves közlése alapján.
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A  középső pincesoron keletről nyugat felé haladva a következőket 
tapasztaltam:

1. Az 587. sz. Bakos-féle pinceház alatt lévő pince kétágú. A  pince
torok 10 m hosszúságban 23°-kal lejt lefelé. A  keleti vízszintes ág erede
tileg állítólag 80 m hosszú volt; Ducsay kádármester közlése szerint kb. 
20 év előtt 48 m-ben elfalazták, úgyhogy ma már csak ilyen hosszú. 
A  nyugati ág eredetileg állítólag szintén 80 m hosszú volt, a hátsó része 
40 m hosszúságban beomlott. A  pince beszakadozása kb. egy évvel 
ezelőtt kezdődött.

2. Az 588. sz. Csillag-féle pince torka 7.20 m hosszú és 22°4o’ lej
tésű. A  pincejáratból ma csak 5 m hosszú részlet van meg. A  hátsó rész 
állítólag leszakadt s 1929-ben elfalazták.

3. Az 589. sz. özv. Medveczné-féle pince torka 10.40 m hosszú 
s 2 i°3 o ' lejtésű. A  vízszintes pincejárat elejéből csak 4 m hosszúságú 
részlet van meg. Eredetileg állítólag 80 m hosszú volt, de részben besza
kadozott és.részben feltöltöttek.

4. Az 591. sz. Konc-féle pince eredetileg állítólag 60 m hosszú volt. 
A pince beszakadozása már régebben megkezdődött, míg végül 1932 
áprilisáig teljesen beszakadt.

5. A z 592. számú Kolba-féle pince torka 4.28 m-re 29°-kal lejt 
lefelé, majd 5.80 m hosszban és 3.30 szélességben halad vízszintesen. 
Eredetileg állítólag 60 m hosszú volt. de kb. 30 év előtt a pincejárat 
szakadozni és omlani kezdett. A  nagyobbméretű omlás 1931-ben kezdő
dött, végül 1932 telén teljesen beomlott.

6. Az 593. számú Krecsárné-féle pince eredeti hossza állítólag 45 m 
volt. 19 31 júliusa óta teljesen beomlott.

7. Az 594— 5. számú Greiter-féle pince. A  keleti pinceüreg eredeti
leg állítólag 30 m hosszú volt. 19 31 augusztusában az eleje és a közepe 
összeomlott. A  nyugati pinceüreg szintén 30 m hosszú volt, ez 1931 
augusztusában kezdett omladozni, majd 1932' március 19-én a pince
üreg eleje a támaszfallal együtt beomlott, amely omlás a présház oldalát 
is lerántotta.

8. Az 596. számú Bátky-féle pince már kb. í j  év óta teljesen elha
gyatott és összeroskadt. Valószínű, hogy az omlások ebben a pincében 
már régebben kezdődtek s feltételezhető, hogy innét indult ki a többi 
pinceüreg beomlása is.

9. Az 597. .számú Vojtkó-féle pinceházból három pincebejárat nyílt, 
amelyek a tulajdonos közlése szerint először lefelé, majd vízszintesen
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haladtak, az egyik 100, a másik kettő 50— 50 m hosszú volt. A  pince
járatok többszörösen elágaztak, különböző szintekbe irányultak s rész
ben átnyúltak a nyugati, szomszédos telek alá is. Mindhárom pincejárat 
—  legalább is az elülső részén — teljesen beszakadt, a pinceház mögött 
lévő támaszfal ledült s a boltozatos présház hátsó része is beomlott.

A  keleti pinceág beomlása 1932 március 19-én kezdődött, pár nap
pal később a középső s egy héttel később a nyugati pince omlott be. 
Figyelemreméltó, hogy efölött a pince fölött szakadt be a sétaút út
testje is.

10. Az 598. számú Turi-féle pince présházából három pincejárat 
nyílik. A keleti pincejárat a szomszédos Vojtkó-féle pincével egyidejű
leg március 26-án összeomlott; a többi ép.

1 1 .  Az 599. számú Szabadfi-féle pince járatai épek, csak a keletibb 
üreg végső részén látható jelentéktelen omlás. Az 587. számú Bakos
féle pince szintén ép.

A beomlott pincejáratokon és a leomlott támaszfalakon kívül a kül
színen látható legfeltűnőbb elváltozás a túrista menedékháztól az avasi 
temető fele vezető út úttestének egy helyütt való beomlása. Ez az úttest
rongálódás a beomlott Vojtkó-féle pince fölött van s keletkezése a 
Vojtkó-féle és a szomszédos pincejáratok beomlásával kétségkívül oko
zati összefüggésben van.

Az úttest 7.50 m hosszúságban és 4.40 m szélességben süllyedt le. 
A  képződött üreget a városi mérnöki hivatal részben feltölttette s ezért 
ottlétemkor (1932 ápr. a-én) annak mélysége csak 3.60 m volt. (Lásd 
az 1. sz. szelvényt.) Az üreg oldala legnagyobbrészt a felső húmuszos 
törmelékes, nyirkos feltalajból állott s csak a hegy felé eső oldalának 
legmélyebb része állott szakadozott andezittufából. Valószínű, hogy a 
törmelékes nyirok-agyag legnagyobb része a magasabban fekvő pin
cékből kikerült és kihányt anyagból áll.

A beomlástól D N y-ra kb. 5 m hosszú s ÉK-re négy kisebb repedés 
látszott az úttesten. A Latabár-sor úttestén a 393. a. sz. vendéglő helyi
ség előtt szintén voltak repedések. A Latabár-sor nyugatibb részén a 
korlát oszlopaitól kissé elvált a föld. Kétségtelen, hogy ezek a repedések 
és elmozdulások végeredményben szintén a pincebeomlásokkal állanak 
okozati összefüggésben.

Felemlítendő végül, hogy a „Tátra“  vendéglő udvara mögött lévő 
támaszfal és az udvar betonburkolata is szenvedett kisebb elmozduláso
kat. Nevezetesen a támaszfal több betonkockája eltörött s maga a 
támaszfal kissé előrehajlott. A  támaszfal felső része 15 — 17  mm-rel állt
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április 3-án kijjebb az alsó részhez viszonyítva. Az udvar beton tábla
burkolatának nyugati része megrepedezett és kissé lejjebb süllyedt.

A  felső pincesoron (Latabár-sor) beomlás nem történt.

*

A  fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Avas északi 
oldalának középső pincesorán az 587. sz. Bakos-féle és az 598. sz. Turi- 
féle présházak között lévő összes pincék beszakadoztak és a pince
házak mögött lévő támaszfalak nagyobbrészt beomlottak. Ezek közt 
a pincék közt csak néhány van olyan, amelynek a legkülső része áll.

Az alsó pincesoron és a felső pincesoron (Latabár-sor) pincebeom- 
lások nincsenek.

Nem tudjuk biztosan, hogy a beomlott pincejáratok hátsó részei 
milyen állapotban vannak. Lehetséges, hogy némelyik hibátlanul 
áll, de valószínűbb, hogy nagyobbrészük egész hosszában beszakadozott. 
A középső pincesoron feltűnő a pincék nagy hosszúsága és az, hogy 
egyesek többszörösen elágaznak. Valószínű, hogy eredetileg a kőanyag 
kitermelése céljából mélyítették a pincéket s a kőanyag legnagyobb 
részét valószínűleg építkezésre használták fel. Egyes pincék beomlása 
kétségkívül már régen megkezdődött, de nem vettek róla tudomást, mert 
beomlásük a külszínre semmi hatást nem gyakorolt. Ilyen volt pl. a 
Kolba-féle (592. sz.) pince s a Bátky-féle (596. sz.) pince, amely már 
í j  év óta van elhanyagolt s kétségkívül beomlott állapotban. Valószínű, 
hogy az utóbbinak végleges beomlása 1931-ben történt s ez idézte elő a 
tőle nyugatra eső pincék fokozatos beomlását is.

Vizsgáljuk meg már most azt, hogy mi idézhette elő a pincebeom- 
lásokat, illetve mik voltak az elősegítő körülményei a beomlásoknak?

Az első gondolat mindenesetre az, hogy esetleg víz jutott a pince
járatokba és ez okozta a mennyezet és az oldalfalak állékonyságának 
csökkenését, vagy rogyást, csúszást idézett elő s ezzel kapcsolatban tör' 
téntek a pinceüregek omlásai. A  víznek a károkozásban való esetleges 
szerepét tehát különös figyelemmel vizsgáltam meg.

Vizsgálataim eredményeképpen megállapítottam, hogy a pince
járatok valamennyije tökéletesen száraz volt a vizsgálat idején s száraz
nak kellett lennie a vizsgálatot megelőző hosszú időn át is.

Mindössze két helyen láttam minimális nyirkosságot. A pincetulaj
donosok szerint egyik-másik pincében kis forrásszerű kutacska volt, 
amelynek vizét felhasználták. Ezek az azelőtt vízzel telt kutacskák 1932 
tavaszán teljesen, vagy majdnem egészen elapadtak.
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Tekintettel arra, hogy a megelőző két év (1930— 31) csapadékban 
rendkívül szegény, száraz esztendő volt, nyilvánvaló, hogy a pincék be- 
omlását a víz hozzájárulása semmiképpen sem segíthette elő. Sőt ellen
kezőleg, éppen a csapadékhiány, a majdnem állandó szárazság volt rész
ben az elősegítő körülmény, ami hozzájárult a pinceüregek beomlásához. 
Rendesen csapadékos években az andezittufa elegendő nedvességet nyert 
és így úgynevezett „bányanedves“  állapotában a kőzet állékonyabb, a 
nyomásnak ellenálióbb volt. Az elmúlt két évben kevés csapadékot nyer
vén, különösen a lazább homok-homokkőszerű kőzetek jobban kiszárad
tak, hámlásra, porlásra hajlamosabbak lettek; összeállási és tartó képes
ségük alászállott, ami a gyorsabb szakadozást kétségkívül elősegítette.

A  pincebeomlások okát továbbá a következőkben látom:
Az andezittufa pinceüregek vájására általában alkalmas kőzet. A 

vékonyabb rétegzésű lazább, porhanyóbb homok-, homokkőszerű rétegek 
viszont kevésbbé alkalmasak. Mivel a középső pincesor részben ilyen 
kőzetekbe mélyült, ez is hozzájárult a pinceüregek beomlásához.

A  legnagyobb hátrány azonban a szóbanforgó avasi pincéknél az a 
körülmény, hogy a pincék szorosan egymás mellett és részben egymás 
fölött túlzsúfoltan mélyültek a hegy belsejébe. Annyira zsúfoltan, hogy 
az egymás mellett lévő pinceüregek között igen vékony elválasztó fal ma
radt. A 3—4 m. széles pinceüregek között lévő egy-két méteres, sőt néha 
ennél is vékonyabb választófal (illetve kőzet) nem volt elegendőképpen 
teherbíró arra, hogy a pincék fölött fekvő elég tekintélyes vastagságú és 
súlyú kőzettömeget tarthassa, s így azok beomlása megkezdődött. Kétség
telenül elősegítette ezt az a körülmény is, hogy a pinceüregek nemcsak 
egymás mellett haladnak, hanem egymás fölé és egymás alá is elágaznak, 
ami a hegyet alkotó kőzet szilárdságát kétségkívül szintén csökkentette.

A gyakorlati élet szempontjából igen fontos tapasztalat az, hogy bár 
a pincebeomlások már régóta folyamatban vannak, ezeknek a hegy belse
jében végbement, kétségkívül jelentékeny kiterjedésű beomlásoknak a kül
színen komolyabban mutatkozó nyomai nincsenek. Az omlások felfelé 
kétségkívül csak csekély magasságig érvényesültek s az egyensúlyi állapot 
csakhamar helyreállott.

Az egyedül számbavehető beomlás a külszínen (eltekintve a támasz
falak és pinceházak megrongálódásától) a Vojtkó-féle pince fölött elvonuló 
úttesten mutatkozott viszonylag egészen kicsi és így könnyen helyreállít
ható mértékben. Ezen a részen az andezittufa fölött kivételesen vastag, 
valószinüleg idehányt törmelékes fedő barna agyagréteg fekszik, amely az 
egymás alá és fölé irányuló pinceüregek beomlásával kapcsolatban a 
mélybe zuhant.
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Néhány helyesen keresztülvitt intézkedéssel a további pincebeomlá- 
sok s az ezzel kapcsolatban előfordult talajmozgások elháríthatok.

Már föntebb említettem, hogy az andezittufának a rétegei nem 
északra, a városfelé, hanem ellenkező irányban DK.-re, i j °  lejtéssel dől
nek. Ha északfelé dőlnének az Avashegyet felépítő andezittufa rétegei, 
akkor a hegyoldalban történt pincebeomlások esetleg okozói lehetnének a 
város felé irányuló, egyik-másik rétegalap mentén meginduló hegycsuszam- 
lásnak, vagy hegyomlásnak. Elméletileg igen jól el lehet képzelni azt az 
esetet, hogy az alzatától és a támasztékától részben megfosztott kőzettö
meg egy meredekebb réteglap mentén megindul s a hegy lábánál felhal
mozódik, rombadöntve, vagy elborítva az útjában álló házakat. Mivel 
azonban a rétegzés éppen ellenkezőleg, a hegy belseje felé irányul, a pince
beomlások folytán előálló hegycsúszás, vagy hegyomlás a hegy lábánál 
elterülő városrészt nem fenyegeti.

K i kell még azt is emelnem, hogy a régész urak által az Avas 
teteje közelében tudományos célból mélyített kutatógödrök semmi 
tekintetben sem járultak hozzá a pincebeomlások előidézéséhez.

A pincebeomlások folytatódásának lehetőség szerint való megakadá
lyozása céljából ajánlatos volna az összes pincejáratok elülső részét kb. 
20 m. távolságig téglaboltozattal, vagy faragott kőboltozattal ellátni. A 
már beomlott pincejáratok kitakarítása és beboltozása a nagy költségek 
miatt nem érdemes s miután a külszínig terjedő további omlásokat előre
láthatólag ezek nem okoznak, nem is szükséges. Űj pincék létesítése az 
Avas északi oldalán nem kívánatos.

Ajánlatos továbbá a pinceházak mögött, a pincenyílásoknál meg
felelő szilárdságú támaszfalak építése, illetve újjáépítése. Az új támasz
falak azonban olyan módon volnának felépítendők, hogy azok alapo
zása legalább 2 méterre a felszín alá hatoljon le, lehetőleg a szálban álló 
andezittufába. Ezek a támaszfalak a szálban álló kőzetre külön megter 
helést nem jelentenek s a mögöttük lévő andezittufa-törmelékes nyirok és 
barna agyag leomlását megakadályozzák. Különösen a Vojtkó-féle pince 
mögött szükséges a támaszfal felépítése, miután ezáltal lehet a pince 
fölött elhúzódó út épségét is biztosítani.

Földmegmozgatások, mint lemetszések, új utak készítése, planirozá- 
sok stb. az Avas északi oldalán lehetőleg elkerülendők. A „T átra“  ven
déglő támaszfala felső részének megmozdulása, a betonkockák és lapok 
elrepedezésének oka szintén az volt, hogy itt a természetesen kialakult 
lejtőt egy elég mély bemetszéssel megbolygatták. A legfelső földkéregrész 
a gyenge támaszfal felső részét kissé előrenyomta.
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Az Avas lejtőjén lévő utak mentén, amennyiben az még nem tör
tént volna meg, árkok, vagy külszíni csatornák segélyével ajánlatos a csa
padékvizek, különösen pedig a záporok vizének megfelelő levezetése.

Végül ajánlatos — ahol az még nem történt meg, — az Avas mere
dek északi lejtőjének bebokrosítása és begyepesítése, hogy a feltalaj és tör
melék omlása lehetőleg megakadályoztassék. Erre a célra erős gyökerű, 
a feltalaj rögeit és a kőzettörmeléket átjáró és erősen megfogó erdei cser
jék volnának alkalmasak, mint a pukkantó dudafürt (Colutea arbores- 
cens), a fagyai (Ligustrum vulgare), a kecskerágó (Evonymus europaea), 
stb.



A MISKOLCI AVASON TÖRTÉNT PINCEBEOMLÁSOKNAK, ÚTTESTBEOMLÁ- 
SOKNAK ÉS REPEDÉSEKNEK ÁTNÉZETI TÉRKÉPE ÉS SZELVÉNYEI.

KARTENSKIZZE UND PROFILE DER KELLER- UND TAGBRÜCHE AUF DEM
AVASBERG BEI MISKOLC.
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a  A z  alsó pincesor járatai.
Die Strecken der unteren Keilerreihe. 

ß , A  középső pincesor vízszintes ép 
járatai.
Die horizontalen, unverletzten Strecken 
der mittleren Kellerreihe.

ß t  A  középső pincesor mélyebb ép üregei. 
Die tieferen, unverletzten Strecken 
der mittleren Kellerreihe. 

ß s  A  középső pincesor összeomlott üregei, 
vázlatosan feltüntetve.
Die eíngestűrtzen Strecken der mittleren 
Kellerreihe, skizzenförmig dargestellt.
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A  középső pincesor ísmeretlensorsú 
üregei. (Vázlatosan.)
Die unbekannten Strecken der mittleren 
Keilerreihe. (Skizzenförmig.)

6 Küiszini beomlás. '
Tagbruch.

r Repedések a külszínen.
Tagspaiten.

t  Támaszfafak.
Strebewände.

f  Lefelé irányuló píncetorkok. 
Absteigender Kellerhais.

m  Meredek sziklafal és lejtő.
Steiler Felshang und Lehne. 

e Épületek.
Gebäude.

sz  Szelvények irányai.
Richtung der Profile.

d  A  rétegek csapása és dűíése. 
Fallen — Streichen.

O srégészefí kutatósoA gö d rei

1 . Felső, kőtörmelékes barna agyag és 
nyirok.
Obere schuttführende Braunerde und 
Nyirok.

2 . A gyag, homok és mészkőrétegek. 
Szarmata emelet.
Ton, Sand und Kalkste'nschichten. 
Sarmatische Stufe.

3. Píroxénes andezittufa és agglomerátum. 
Szarmata emelet.
Pyroxenandesíttuff und Agglomerat. 
Sa-matische Stufe.

4. Beomlott pincejáratok.
Eingestürzte Kellerstrecken.

5. Kőzetomlás.
Einstürze.


