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Bevezető gondolatok 

73 éve élek közvetlenül a Budai Vár tövében, nem messze a királyi palotától. Az első három 

évről állítólag az embernek nincsenek emlékei. Ezen időszakból tehát valószínűleg arra 

emlékszem, amit a szüleim meséltek. Például arra, hogy rácsodálkoztam a fekete bőrű 

emberekre, akik VIT (Világ ifjúsági Találkozó) alkalmából jártak itt 1949-ben, és hát a 

Horváth-kertben ez különleges élmény volt. Az előírt terjedelemre figyelemmel 

gyermekkoromra és korai ifjúságomra összpontosítok, illetve túlnyomórészt azokra a 

változásokra, amelyek azóta a Vérmező – Naphegy – Hegyalja út – Palota út által körülfogott 

területre vonatkoznak.  

Igazolványaim szerint lakcímem háromszor változott: Szent János tér 1/B, Attila körút 4/A, 

majd 1961-től Attila út 39., pedig végig ugyanabban a házban, sőt ugyanabban a lakásban 

laktam, és lakom ma is. Ha kinézek az ablakon, látom az MTI épületét magasodni a Naphegy 

tetején, az Orvos lépcső jobb oldalán az új épületeket, amelyek sorát a Krisztina körút felé a 

Budapesti Kereskedelmi Kamara épülete (régebben Általános Épülettervező Vállalat és a 

Várostervező Intézet székhelye volt) zárja. A lépcső másik oldalán a füves domboldalon szép 

fák nőnek. A Krisztina körúton jár a villamos, most az 56-os. Előttünk parkosított terület van, 

tavasszal gyönyörködtetően virágzó fákkal, amit két út szel át x alakban. Ezeken lehet az 

Attila útról felhajtani a Krisztina körútra a Krisztina tér illetve az Erzsébet-híd irányába. A 

ház előtt megy a rengeteg autó és járványnélküli időkben a turistabuszok özöne az Alagút 

felé. Jobbra a Horváth-kert. Gyerekkoromban nem ezt a képet láttam. Persze, a Naphegy vagy 

a Horváth-kert ott volt, sőt az útkereszteződés is, csak nem így nézett ki. Ahol most a 

gépkocsik az Attila útról a Krisztina tér felé mennek, még villamos járt, az egykori Szent 

János térnél ment fel a Krisztina felé.  



 

Még romos házak mindenütt, de a villamos már igyekszik az Attila körúton a Krisztina felé 

(Fortepan 1949).  

A Naphegy lejtőjén és a Tabánban romok, bombatölcsérek. Autó elvétve tűnt fel, néhány 

orvos járt csak vörös kereszttel jelölt, háború előtti Opel Kapitän, Mercedes vagy Skoda 

autókkal. Később szomszédunk, Gerevich Ali bácsi, sokszoros olimpiai vívóbajnok vett egy 

motorbiciklit, majd egy autót. A jeges és a szódás lovaskocsival hozta a portékáját. Utánuk is 

az utcaseprő takarított. Mikor már nagyobb fiú voltam, az én feladatom lett vödörben a jeget 

felhozni a jégszekrénybe. Fél jégtábla 50 fillér volt. Jégszekrénye sem volt ám mindenkinek, a 

hűtőgépek csak 1960-as években jelentek meg a háztartásokban. Igaz, hogy a Szaratovunk 

azután 20 évig szolgált.  

 

 

Péter bátyám 1946–ban a Tabánban, mögötte a romos épületek 

A romos házakat lebontották, és újak épültek. A házakon a belövések és a golyók nyomai 

csak sokára tüntek el. Az igazi nagy változást az Erzsébet-híd újjáépítése hozta 1964-ben. 

Akkor tüntették el a bombatölcséreket, parkosították a területet. Akkor ültették a 

mogyorófákat, amelyek 20 év múlva nagy örömet okoztak gyermekeinknek, mert a gesztenye 

mellett mogyorótermést is lehetett gyűjteni.  

Fentebb azt írtam, hogy új épületek az Orvos lépcső mellett. Milyen is az emlékezet? A szép 

lépcsős épület is immár több, mint 50 éves, 1964-ben tervezték. Csak hát nekem új, hiszen 



láttam, amikor épült. De nekem új az Alagút utca és az Attila út sarkán épült nagy háztömb is, 

pedig az egy kicsit korábban épült. Sokáig oda jártunk a henteshez, most étterem van a 

helyén. Amikor még csak az első emeletig volt kész, onnan néztük a motorversenyeket. Jöttek 

az Attila utcából, itt dübörögtek be az Alagútba, majd mentek fel a Hunyadi János úton a 

Várba. Még a nagy versenyzők nevére is emlékszem: Kurucz, Szabó, Puhony és az 

oldalkocsisok közül Gaál.  

A továbbiakban időben és különböző helyszíneken fogunk kalandozni, próbálva betartani 

valamilyen időbeli sorrendet, és fokozatosan tágítva a teret is az otthonunktól a játszótereken 

keresztül az iskoláig és tovább. 

A lakás, a ház és a mindennapi élet változásai 

A kor neves építésze, Györgyi Dénes által tervezett és 1932-ben épült, a háború alatt eléggé 

megrongálódott házat, és a lakásunkat az én gyerekkorom idejére már lakhatóvá tették. Ez 

azért azt jelentette, hogy egyes közfalak tört téglákból lettek felrakva, az ajtók – amelyeket 

zárastól kiszakított a légnyomás– megfordítva kerültek vissza, a redőnytokon több golyóütötte 

lyuk volt, amelyeket újságpapírral tömtünk be telente. Az egyik szobában volt egy vaskályha, 

a fürdőszobában egy másik kályha vízmelegítésre. A fát és a szenet naponta hoztuk fel a 

pincéből. Reggelre már kihűlt a lakás télen, fürdésre meleg víz csak heti 1-2 alkalommal 

készült. Drága volt a tüzelő. Azután a központi fűtést helyreállították, de a melegvizet 

készíteni kellett. A gázbojlerünk, talán elsőként vettük a házban, óriási változást hozott. Az 

1970-es évekre lett távfűtésünk és meleg vízünk. Gyorsan hozzá lehetett szokni a 

kényelmesebb élethez. A levegő is jobb lett, hiszen addig a házak kéményei ontották a füstöt. 

Azután jöttek az autók (főleg a kétütemű gépjárművek), és a következő generációt már ezek 

füstje mérgezte. Igazából még rosszabb is lett a helyzet, mert ezek kipufogója éppen a 

kisgyerekek magasságában volt, és nem volt jó, például az Alagútnál várni bölcsődébe, 

óvodába menet a piros lámpánál. 

Az ingatlankezelő (IKV) 1979-ben végzett felújítást az épületen. Teljes felújításnak indult, de 

a homlokzat mellett csak a vízhálózat csövei, a redőnyök és néhány ablak kerültek 

kicserélésre. Eltávolították a régi ólomcsöveket, valamint –igencsak rossz minőségben– 

elvégezték a kőműves- és a burkolómunkát. 1991–ben megvehettük a lakást, és társasház 

lettünk. Amikor sikerült elég pénzt félretennünk, újítottuk fel a lakást. Ennek egyik fő eleme a 

villamosvezetékek kicseréltetése volt. Nemcsak azért, mert már elég rossz állapotban voltak 

(például még régi textilszigetelésű vezetékek voltak), hanem új fogyasztók (mosógép, 

szárítógép, TV stb.) kerültek a lakásba, és ezt már nem bírta a régi hálózat. A ház 

bauxitbetonból épült. Éveken keresztül vizsgálták is, de azután megállapították, hogy nincs 

gond. A bauxitbetont azért használták, mert gyorsan köt. Igazából víz alatti betonozásra 

találták ki. A megkötési folyamat nagy hőfejlődéssel jár, és ha nem hűtik intenzíven, a beton 

morzsalékossá válik. Sorg Antal építőipari cégének emberei szerencsére tudták ezt. A ház a 

Pénzintézeti Központ Nyugdíjintézetének tulajdona volt, ők adták bérbe a lakásokat. Szüleim 

1947. augusztus 9-én költöztek be velünk, vagyis bátyámmal és velem. Ők a háború előtt 

ugyanerre a telekre, szintén 1932-ben épült ikerházban, a Váralja utca 15-ben laktak. A régi 

dokumentumok szerint a lakbért még a pengő alapbér alapján számolták ki. Akkor ez évi 



2040 Ft volt + 15% helyreállítási hozzájárulás + 5% házfelügyelői és szemétszállítási díj. Az 

1959-es szerződés szerint a lakbér még ugyanennyi volt, de akkor már nem a Szent János tér, 

hanem Attila körút 4/A lett a cím. 1970-ben a havi lakbér 204 Ft volt, amit 1971-ben emeltek 

504 Ft-ra. Nem kis pénz volt ez akkor, 1970-ben a Népköztársasági Ösztöndíjam 300 Ft volt, 

illetve ősztől a tanársegédi fizetésem 1550 Ft-ra rúgott. Ez csak Kitüntetéses diploma után 

járt, egyébként 1350 Ft volt a diplomás kezdő fizetés. Viszont az egyetemi focimeccsek után 

szombatonként beültünk egy sörre és egy könnyű ebédre, az kijött 15 Ft-ból.  

Az 1950-es években a nagymosás még a mosókonyhában történt, a teregetés meg a padláson, 

előre egyeztetett időpontban. A szemetelést a segédházmester végezte, végigjárva az 

emeleteket. Az újságkihordó is felhozta az újságot a lakásba, miként a postás is a leveleket. A 

segédházmester takarított is. Szőnyeget porolni csak délelőtt 10 óráig lehetett. A porszívó 

még különlegességnek számított. A házmester – még nevéhez méltóan – sok szakipari munkát 

elvégzett, a csapszereléstől a redőnyjavításig. Kevésbé dicsőséges tevékenysége volt, hogy 

rendszeresen jelentett a lakókról. A lépcsőház bejáratánál két csapóajtó között volt egy üres 

tér. Ma már nincs, mert irodaajtók nyílnak onnan. Eredetileg a kapu két oldalán boltok voltak, 

egy cipész illetve egy trafik. Ezek utcai bejáratát megszüntették. Ezt a területet használta fel a 

házmester, hogy tisztelegjen akkori nagy vezéreink és tanítóink előtt, szép színes képpel, és 

előtte egy asztalon virágokkal. A házmester-család egyik vagy több tagja napközben kint ült, 

és figyelte, hogy kik jönnek be. Ők kapuztak is éjszaka. Akkor senkinek sem volt kapukulcsa, 

éjszaka fizetni kellett a kapunyitásért. Ez mind kissé kényelmetlen volt, viszont betörés sem 

történt, napközben a lakás bejárati ajtaja nyitva volt, ha elmentünk egy vagy két egyszerű zár 

adta a védelem illúzióját. Az 1989. őszétől kezdődő betörési hullám (hozzánk is betörtek) 

következményeként jelentek meg a rácsok, hevederzárak, majd újabban a riasztók és a 

kamerák. Akkor már házmester sem volt. Először átvedlett már alig valamit csináló 

tömbházfelügyelővé, majd a közös képviselők szervezték a minimális szolgáltatást: a 

szemételszállítást, takarítást, liftszerelést. A liftünk is többször átalakult. Nagyon szerettem a 

régi szép fülkéjű liftet, ahol egy lehajtható padon ülni is lehetett. Izgalmas volt a pincébe 

lemenni szénért és fáért. Tulajdonképpen megmaradt az óvóhely funkciója is, amit azután 

1956-ban ki is kellett próbálnunk, mert a házunk felett süvöltöttek a lövedékek a Naphegyről 

a Várba és viszont. Az akkori MTI épület belövést is kapott. Nálunk csak kisebb károk 

keletkeztek. De figyelmeztető volt az a repeszdarab, amely a lépcsőházon keresztül fúródott a 

lépcsőházi szobánk ablakánál lévő belső fém spalettába. Pedig ezt biztonságosnak tartottuk, és 

ide húzódtunk az utcai szobákból, amikor éppen nem a pincébe kényszerültünk. 

A házban a lakók a középosztályhoz, többen a felső középosztályhoz tartoztak. Voltak 

minisztériumi és banktisztviselők, valamint többek között építészmérnök, festőművész, bíró, 

és orvos is. Sokan féltek is a kitelepítéstől, de erre a házunkban nem került sor. Sok korombeli 

gyerek is volt. Velük játszottam, rossz időben a fiúkkal nagy gombfoci-csatákat vívtunk, 

bélyeget, gyufacímkét cseréltünk, katonáztunk hozzá még ólomkatonákkal. Ólomból készült 

játékokat ma már nem pártolják, pedig mi még ólomöntéssel is foglalkoztunk a heves csaták 

áldozatait felhasználva.  



 

Az ólomkatona hadsereg maradéka. Bosnyák katonák az 1. világháborúban és egy gulyáságyú  

Sokat sakkoztunk, kártyáztunk (lórum, máriás, csapd le csacsi, snapszer, zsírozás, ulti stb.), 

társasjátékoztunk, egy, a háború előtti Capitaly volt a kedvencem. A játék változó 

helyszíneken folyt, így például megcsodálhattam Gerevich Ali bácsi és Erna néni érmeit és 

kupáit is. Kállay Erzsi néni édesanyám jó barátnője volt, szerettem ott lenni, mert ő nagyon 

kedves hölgy volt, és olyan könyveket, képeslapokat nézegethettem, amelyeket máshol nem. 

Például egyszer, amikor az Angliában élő lánya által küldött Sotheby-katalógust nézegettem, 

Erzsi néni a sarokba mutatott és megjegyezte: „annak a Ming korabeli kínai vázának nekem a 

tányérja is megvan”. Férje, Zoltán bácsi, egykori főispán akkor már nem élt.  

Ma már, amikor minden gyereknek van mobiltelefonja, nehéz elmagyarázni, hogy milyen 

nagy dolgot jelentett egy otthoni vezetékes telefon. Nekünk ikervonalunk volt, ami azt 

jelentette, hogy egy másik előfizető is ugyanazt a vonalat használta. Amikor ő beszélt, mi nem 

tudtunk. TV készülékünk csak a hatvanas években lett, amikor könyvsorsjegyen nyertünk 

egyet. A kis képernyős fekete-fehér TV is óriási élményt jelentett. Én már korábban is 

nézhettem a kísérleti közvetítést, mert Bandi barátom édesanyja a TV-nél dolgozott, és nekik 

már volt készülékük. 

A házban voltak macskák. A földszinten lakók tartották, egérfogás céljából. Az ötvenes 

években kutyák viszont alig voltak. Az utcán és a játszótéren sem. A kutyatartás drága 

mulatság volt. Akkor még tápok sem voltak, húst és csontot kellett (volna) venni. Az 

embereknek sem került minden nap az asztalra hús, akkor is sorbanállás után.  

A közlekedés 

Gyerekkoromban csak ritkán utaztunk, akkor is inkább villamoson. A 63-sal mentünk a 

Nagycsarnokba, ez a Kálvin térnél a Nagyvárad tér felé kanyarodott. 1957-től szintén a 

Szabadság-hídon át a 60-as villamossal lehetett a Madách térig eljutni. Mátyásföldi rokonaink 

meglátogatása egy egész napos kirándulás volt. Átszállás az Astoriánál, további villamosozás 

a Rákóczi és a Thököly úton, majd HÉV-vel a célig. Ezen azért a metrók sokat változtattak. 

Persze először az Erzsébet híd megnyitása hozta a nagy változást. Ezen járt azután a 44-es és 

a 67-es (végállomása egy ideig a Bethlen udvarnál volt, azóta felszámolták az ottani 

villamoskitérőt) egészen a metróépítés kezdetéig zavartalanul, de a metró elkészültével a 

síneket is felszedték. Ennek nem örültem, mert szerettem ezt a villamost, útközben 



csodálhattam a Várat és a Duna mindkét partját. Aminek még kevésbé örültem az pedig az 

volt, hogy a buszjegy illetve a bérlet jelentősen drágább volt a villamos tarifájánál, én meg 

naponta jártam a Trefort-kertbe, ahol akkor az ELTE Természettudományi Kara volt, ahol 

először hallgató, majd oktató lettem.  

De a legkedvesebb villamosom a 18-as volt. Ezzel jártam Óbudára a Zsigmond térre a Than 

Károly Vegyészeti Technikumba. Akkor nem beszéltünk fonódó villamosról, mégis elvitt a 

Krisztinából Óbudára, illetve onnan délután a Móricz Zsigmond körtérre, ahonnan tovább 

utaztam Budafokra, ahol a Budai Spartacus focicsapata az edzéseket tartotta. Az utóbbi célra a 

Dunaparton menő 9-es villamost is időnként igénybe vettem. Főleg ha előttem ment el a 18-

as. Általában tömöttek voltak a villamosok, a lépcsőn is lógtak. Ezért a biztonsági rácsot, amit 

felszállás után fel kellett volna húzni, gyakorta nem tették meg. Akkor még nem voltak 

önműködően csukódó ajtók. Viszont volt kalauz.  

A buszok közül a 4-es volt abban az időben a mai 105-ös. Volt úgy, hogy erre járt az 1-es 

busz is. Ezeket akkor vettük igénybe, ha a Hősök tere felé mentünk, leginkább az Állatkertbe. 

Az 5-ös busszal ritkán utaztunk, kirándulni inkább a Hűvösvölgybe jártunk Moszkva téri 

átszállással. A Krisztina térnél illetve az Alagútnál lévő kereszteződéseknél közlekedési 

rendőr irányította a forgalmat széles karmozdulatokkal kezében botjával egy kis dobogón 

állva. Hamar megtanultam, hogy csak előtte szabad átmenni. A szabálytalankodókat éles 

hangú sípszóval parancsolta vissza. Jelzőlámpákat már láttam néhány helyen Pesten a 

nagyobb kereszteződéseknél. Nálunk csak jóval később lett, és még sokáig az sem volt 

automatikus, hanem egy rendőr kapcsolgatta. 

Még egy közlekedési eszközről is megemlékezem, amely egyre népszerűbbé válik az utóbbi 

időben. Ez a bicikli. A gyerekeknél a kétkerekű már majdnem a felnőttséget jelentette, hiszen 

kicsik (dedósok) még csak háromkerekűt hajtottak. 

 

Biciklis kép és a kockakövek 



Az utak akkor még kockakövekkel voltak burkolva. Ezek a bazaltból faragott kövek nagyon 

jól bírták a terhelést. Hátrányuk volt, hogy esős időben csúsztak. Ma már Budapesten 

gyakorlatilag minden autóutat leaszfaltoztak, bár a gyalogosok által használt tereken, utakon 

újra divatbajött a kis kockakő, illetve buszmegállóknál a nagy kockakő. A másik klasszikus 

útburkoló anyag a sárga színű keramittégla volt, amit még láthatunk is a Sarló utcában, a 

Petőfi Gimnázium mellett.  

 

Keramittégla burkolat a Sarló utcában 

Játszóterek 

Elsősorban a Horváth-kert kisgyerekkoromtól kezdve. A homokozó, hinták (akkor még a 

mérleghinta sem minősült veszélyes eszköznek), télen szánkózás. Később a foci és a foci. 

Akkor még valamiféle zúzott kő és kavics borítás volt. A kapuk a padok voltak. Ha nem volt 

ott a csősz, akkor a füvön rúgtuk a labdát. Még jóval kevesebb fa volt, azóta nőttek ilyen szép 

nagyra. De hát rendszerint ott volt a csősz, aki nagyon tudott emiatt haragudni, hiszen 

mindenhol ott volt a tábla: Fűre lépni tilos! Ő egyébként sétált a kertben, és szöges botjával 

összeszedte a szemetet. A homokozóban volt egy fa, nyári hőség idején annak árnyékában 

építettünk homokvárat, majd játszottunk országdarabolóst, amihez bicskát kellett dobálni. Így 

utólag kicsit elgondolkoztató dolog.  

  



A gesztenyefa még mindig árnyékot ad a horváth-kerti homokozóban 

Egy másik fa, aminek a termésével sokat játszottunk, a szivarfa volt. Sok volt belőle a 

Tabánban és a Horváth-kertben is.  

 

Szivarfa a Horváth-kertben 

De nemcsak fociztunk és lábteniszeztünk, hanem futó- és ugróversenyt is szerveztünk 

magunknak. Kíváló atlétáink (Iharos, Rózsavölgyi, Kovács) legalább akkora sztárok voltak, 

mint a focisták. A szomszéd ház Váralja utcai részén egy új épületet húztak fel, ahová 

katonatisztek költöztek. Ott kapott lakást a Honvédban focizó Czibor Zoltán családja is. Ő 

időnként beállt közénk cselezgetni.  

Felső tagozatos korunkban a nagy, részlegesen füves focipályánk a Rácz fürdőnél volt. Kissé 

lejtett, de ez nem zavart minket. Legtöbbször viszont a Tüzér-szobor mögött, az akkor lezárt 

Palota út és a Váralja utca kereszteződésénél lévő lapos részen játszottunk. (Most is van ott 

egy focipálya. Persze nem az úton, hanem egy lebontott kisüzem helyén.) Itt ment a snúrozás 

is. Ez egy olyan népszerű játék volt (ma már nem látom, lehet, hogy tilos is, mert 

pénznyereményes), amikoris egy startvonaltól kellett dobni a pénzérmét minél közelebb, egy 

attól néhány méterre húzott vonalhoz. Mindenki a saját dobópénzét használta, de azt a végén 

ki kellett cserélni egy tízfilléresre. Az a játékos nyert, akinek az érméje legközelebb esett a 

célvonalhoz. Ő rázhatott először, azaz az összes pénzt feldobta, és ami fej volt, azt elvitte. 

Utána sorban a többiek, egészen addig, amíg maradt pénz.  

Örülök, hogy megmaradtak a gázlámpák a Palota úton. Szépek és szeretem a fényüket. A 

másik oldalon a villanyvilágítást jóval később létesítették. Akkoriban a gázlámpák nem égtek 

egész nap. A lámpagyújtogató alkonyatkor hosszú, kampós botjával kinyította a szelepet, és a 

kiáramló gáz a gyújtólángtól bellobbant. Nagyon nem szerette, ha fel kellett másznia, mert 

kialudt a gyújtóláng. Reggel meg eloltotta a fő lángot.  



Amit mi Tüzér-szobornak hívtunk, az egy első világháborús emlékmű volt. Kisebb koromban 

szerettem felmászni rá. Ma már eltűnt, helyén 1961. óta a Dózsa György-emlékmű található, a 

Palota térből Dózsa György tér lett.  

 

A Lovas tüzérek első világháborús hősi emlékműve 1945-ben. (Ligeti Miklós szobra, 1937., 

Fortepan) 

A 2. világháborúban, miként a palota és az egész budai vár, az emlékmű is megrongálódott. 

Valahogy mégis így fejezi ki igazán a háború szörnyűségét. Fejetlen tüzérek, sérült lovak, 

használhatatlan ágyúk. Ez a háború következménye. Talán az eredeti emlékműnek is ilyennek 

kellett volna lennie, és nem a hadbavonulás eseményét megeleveníteni egy vesztes, szörnyű 

áldozatokkal járó háború után 19 évvel. 

Az egyetem izotóplaborjában tudtam meg, hogy a légköri atomrobbantások betiltása előtt 

(1963) több sugárzás érthetett bennünket a Horváth-kertben vagy a Tabánban, mint 1986-ban 

a csernobili baleset után. A laborjegyzőkönyvek szerint azokban a napokban a háttérsugárzás 

nagyságrendekkel megnőtt. Így pontosan lehetett tudni, hogy kísérleti atombombát 

robbantottak. Ami egyébként szigorúan titkos ügy volt.  

A Krisztina téri Általános Fiúiskolában 

Testvéremmel együtt természetesen ebbe az iskolába jártunk.  

 

Péter bátyám iskolába megy. Hátán a kor divatos iskolatáskája (1950) 



Nem is volt sok más fiúiskola a környéken. Még az Attila utcában a Moszkva térnél, illetve a 

Vízivárosban volt. A helyhiány miatt egyik héten délelőtt, másik héten délután jártunk 

iskolába, és szombaton is volt tanítás. 

Bizony akkor még nem volt koedukáció. A lányok a Kosciuszkóba jártak. A közös 

kórusfellépések jelentették az egyetlen találkozási lehetőséget. Fiam és lányom már 

mindketten járhattak ebbe az iskolába. 

Szerettem iskolába járni. Az első két évben voltak rossz élményeim, mert a tanító néni 

előnyben részesítette azokat, akik szülei ajándékot vittek neki. Nagyot változott a helyzet, 

amikor harmadikban Kocsis Edit néni lett az osztályfőnökünk. Neki és felsőtagozatos 

osztályfőnökömnek, Hámori Ottóné, Maja néni magyar- és történelemszakos tanárnőmnek 

nagyon sokat köszönhetek. Igazságosak voltak, belénk oltották a gondolkodás fontosságát, a 

tudás tiszteletét, példát adtak emberségükkel, egész személyiségükkel, szeretetükkel. Azon az 

úton, hogy végül egyetemi tanár lettem, ők indítottak el. És nemcsak engem. Edit néni, aki 

több mint 30 évet tanított az iskolában, nyugdíjazási ünnepségére meghívtak egykori 

iskolámba. Professzorkollégák, orvosok, mérnökök és sok más, szép karriert már maguk 

mögött tudó egykori tanítványai mind ugyanazt a hálát érezték. Azóta többen megkaptuk a 

Széchenyi-díjat is. Mindkettőjükkel tartottam a kapcsolatot. Sikereimnek úgy örültek, ahogy 

csak a szüleim tudtak. Maja néni egyszerűen magával ragadott minket. Bár már akkor többen 

természettudományos pályára készültünk, a fő vetélkedési területünk az irodalom lett. Maja 

néni vetélkedőket is rendezett nekünk, és mivel látta, hogy mi már túljutottunk a János vitézen 

meg a Toldin, olyan könyveket olvastatott el velünk, amelyeket jó esetben csak 

középiskolában adtak a diákok kezébe. Nemcsak én emlékeztem így ezekre az évekre. Az 

1990-es években, amikor a Berni Egyetemen tartottam előadást, Hasenfratz Péter, aki ott volt 

fizikusprofesszor, ugyanígy idézte fel iskolai emlékeinket. Sajnos már Péter sem él, miként 

olyan évfolyamtársaink sem, mint Balassa Péter vagy Máté Péter, akik emlékét már 

emléktábla őrzi a lakóházukon a kerületünkben. Meg kell jegyeznem, hogy életrajzok (például 

a Wikipédia szócikkek) megfeledkeznek az általános iskoláról. Pedig jól emlékszem, hogy 

Maja néni egyik vetélkedőjén Máté Péterrel holtversenyben végeztünk az első helyen. Még 

egy Pétert, bátyámat említem meg, aki az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 

Kutatóintézet Széchenyi-díjas igazgatója volt. Maja néni később máshol iskolaigazgató lett, és 

1987-ben Pro urbe Budapest díjat kapott. Az iskolaépület ugyanaz maradt, de mintha az új 

iskola honlapja sem igazán foglalkozna azzal a több, mint fél évszázaddal, ami előtte volt. 

Pedig valahol meglehetnek az osztálynévsorok, a tanítók és a tanárok nevei, az Aranykönyv, 

ahová a kitűnő tanulókat jegyezték be. Az iskola megérdemelne egy rendes Wikipédia 

szócikket is, például az alumnira is kitérve, ennek megírásához azonban az archívumot 

hozzáférhetővé kellene tenni. 



 

Osztályfénykép Kocsis Edit nénivel 1957-ben 

 

Osztályfénykép Hámori Ottóné, Maja nénivel 1958-ban 

A focicsapat 1960-ban megnyerte az iskolai bajnokságot. A bajnokokat fénykép is 

megörökítette. 



 

Osztályunk focicsapata Maja nénivel 1960-ban a Rácz-fürdőnél lévő pályán 

Maja néni meg tudta akadályozni azt is, hogy a fél osztály megrovást kapjon, amit az akkor 

odaérkezett párttitkár kezdeményezett. Ő nem tanított minket, de velünk együtt nézte a 

Naphegy oldalában a napfogyatkozást 1961. február 15-én. A kormozott üvegről, amely a 

védelmet szolgálta, a korom először a kezünkre, majd az arcunkra került. A gyerekek harsány 

Lumumba, Lumumba kiáltásokkal csúfolták egymást. Az ő nevét mindenki ismerte, mert a 

kongói politikust az év január 7-én gyilkolták meg, és minden újság, híradás vele foglalkozott. 

Ezt ez a nem túl okos, jótét lélek úgy fogta fel, mint ellenforradalmat, mert Lumumba a mi 

barátunk volt. A gyarmatosítás ellen küzdő Lumumba vezetésével országa az előző évben 

kivívta a függetlenségét. Belgium veszélyben látta kongói érdekeltségeit, és lázadást szítottak 

ellene. A nyugati országok a szovjet befolyás növekedésétől is féltek. Sötét ügy volt. Nekünk 

minderről fogalmunk sem volt, de a gyerekek más feketebőrű embert nem ismertek. 

Az 1957-es osztályképnek van még egy érdekessége is: a Kossuth-címer. Ezt, az 1946 és 

1949 között használt címert, a forradalmárok kezdték használni újra. A Kádár-címert csak 

1957. májusától vezették be. Addig, mint a zászlókon is a forradalom alatt, pecséteken is 

kivágták a címert. Ilyen volt a bizonyítványunkban is. 

 



                                

                             

Bizonyítványaink sorba 1) 1956. február az 1949 és 1957 között használt címerrel, 2) 1957. 

június: a címer kivágva, 3) a fedőlap, 4) 1961. végbizonyítvány a Kádár címerrel, 5) de 

minden lapon átsejlik a vízjel, hiszen a tanulmányi értesítőt 1953-ban nyomtatták, és ezt nem 

lehetett egyszerűen leragasztani, mint a 3) fedőlapon 

Még egyszer megéltem hasonló címertörténetet. 1990. július végén Göncz Árpád, ideiglenes 

köztársasági elnöktől kaptam az egyetemi tanári kinevezésemet. Azon már az új, koronás 

címer volt. Andrásfalvy Bertalan miniszter levelében –aki az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemet jelölte meg tevékenységem helyéül– a pecséten a címer ki volt vágva, a 

levélpapíron a régi címer volt. Szóval az én generációm számos leckét kapott heraldikából. 



Még sok tanáromról megemlékezhetnék. A kedves Tanay Bélánéról, kémiatanáromról vagy 

Szabadi Egon tornatanárunkról, aki –mint a legtöbb testnevelőtanár– minden sportot szeretett, 

kivéve a focit. Ezzel együtt jó viszonyban voltunk, és a Balatonon elvitt vitorlázni, amely 

sportnak avatott művelője volt.  

Alsó tagozatban Acélnak hívták a tornatanár bácsit. „Itt a cél, ahol Acél” – mondta a 

Vérmezőn a futásnál. Szeretett verselni. Egyik szerzeménye a londoni 6:3 tiszteletére íródott, 

és a Bob herceg dallamára kellett énekelni (mi mindenre nem emlékszik az ember, ami 

tetszett neki gyerekkorában): 

„Londonnak van hat nagy betűje 

Mindegyik kapott egy nagy dugót, 

Az elsőt kapta a nagy L betű,  

A második az O-ba hullt, 

Az N sem tudott ellentállni, 

A D-be is be kellett vágni, 

Az O-ban van már az ötödik, 

Az N-ben táncol a hatodik.” 

1957-ben őt már nem láttuk viszont. Állítólag 56-os versei miatt eltanácsolták a pályáról. 

Egyébként a 6:3-as közvetítést meg kellett hallgatnunk az iskolában. Két osztály zsúfolódott 

be egy tanteremben, mert nem mindenhol volt jó az iskolarádió.  

Az iskolához kötődnek az oltások is (himlő – ez azóta megszűnt-, Di-Per-Te, BCG; a két 

utóbbit ma már csecsemőkorban adják más oltásokkal együtt). Más oltást mi még nem 

kaptunk, a 3 diftériaoltást már 6 éves korom előtt beadták). A gyerekbetegségeket (mumpsz, 

kanyaró, bárányhimlő, skarlát) még az iskolában kaptuk el vagy a nagyobb testvér onnan 

hozta haza. A skarláton kívül nem is vették nagyon komolyan ezeket a betegségeket. Sokáig 

antibiotikumhoz is csak nehezen lehetett jutni. Több súlyos influenzajárvány volt, ezek közül 

kiemelkedett az ázsiai (1957) és a hongkongi (1968-69). Ezek annyi áldozatot szedtek, mint a 

mostani koronavírus. Az iskolákban szünetet rendeltek el. Más korlátozásra nem emlékszem, 

maszkot senki sem viselt. Valahogy nem is vettük annyira komolyan. Nem úgy, mint a 

gyermekbénulásjárványt, amely három hullámban támadott, 1954-ben, 1957-ben és 1959-ben. 

Nem volt még oltás. A Salk-vakcina volt az első ellenszer 1957-től (de ehhez nagyon nehéz 

volt hozzájutni Magyarországon). Ezt a szörnyű betegséget végül a Sabin-csepp szüntette meg 

1960-tól kezdve. A gyerekek nagyon értékelték azt is, hogy ez nem szúrás volt.  

Ahogy általában az idős visszaemlékezők írják: az én időmben még kemény telek és sok hó 

volt. Többször volt hó december-januárban, de azért akkor sem mindig. Nem is kellett hó, 

hogy legyen szénszünet, mert nem jutott elég szén az iskolai osztályokban felállított 

vaskályhákba.  



Felső tagozatba mentem, amikor az űrkorszak kezdődött. A szputnyikot, az első műholdat 

1957. október 4-én lőtték fel. Az első ember, Gagarin 1961. április 12-én indult az űrbe, és 

tért visza szerencsésen. Állítólag más űrhajósok is elindultak, de ők nem tértek vissza, mint 

ahogy Lajka kutya sem. A hatalmas tudományos és technikai eredmények szerepet játszottak 

abban, hogy sokunknak a természettudományok felé vezetett az utunk. Az orosz tanárunk a 

szputnyik sikere után kijelentette, hogy most már bármikor tudunk bombát dobni a világűrből, 

a békeharcot megnyertük. Megkérdeztük, hogy egy 58 cm átmérőjű alumíniumgömb, még ha 

van is négy antennája, mekkora bombát tud dobni és hogyan. Nem volt érdemes vele 

vitatkozni.  

1956 

1956. október 23-án délelőttösök voltunk. Még a szokásos mederben folyt a tanítás. Másnapra 

megváltozott minden. Ahogy később mesélték, egyetlen gyerek jelent csak meg az 

osztályunkból, de őt is hazaküldték az iskolából. 23-a délután, de főleg este már hallottuk, 

hogy valami történik a városban. Barátaimmal felmentünk a Várba, de onnan nem nagyon 

láttuk, hogy mi történik Pesten. Mire lejöttünk, az Attila körúton teherautók jöttek emberekkel  

zászlókat lobogtatva, és ilyeneket kiabáltak: „Magyar népnek kenyeret, Rákosinak kötelet” 

meg „Magyar urán magyar kincs, másnak ehhez joga nincs”. Nekünk ez nagyon tetszett. 

Édesanyám mindenesetre elküldött rozskenyérért, mert az tovább eláll.  

A következő napokban kétszer kellett lemenni a pincébe. Október 24-én megjelentek a szovjet 

tankok, az egyik demonstratív jelleggel ott is maradt a szemközti ház előtt. Itt még néhány 

napig nem volt utcai harc, elegendőnek látszott, hogy az utcára néző szobákból áttegyük 

alvóhelyünket az udvari frontra. Két nap múlva már tanácsosabb volt a pincébe leköltözni, 

mert egyre erősebb lett az ágyúzás. Az október 30-tól bekövetkező aránylag nyugodt időszak 

után, november 4-én ébredtünk arra, hogy szemben velünk a Bethlen-udvartól a Horváth-

kertig sok tank sorakozott fel, és az ágyúcsövük felénk, pontosabban a Várra irányult. 

Tankszámlálást nem végeztem, mert rohantunk le a pincébe. 

Ibi néni közértje, amely két házzal odébb volt, hamar kiürült. Úgy, hogy Ibi néni lehúzta a 

hullámos vasredőnyt. Viszont az italos üvegekből még maradt. Néhány nap múlva olyat 

láttam, ami nem illik bele a forradalom későbbi narratívájába. Sz. bácsi, akinek karján 

nemzeti színű karszalag volt, odament a szovjet tankhoz. Ő a hadifogságban szert tett némi 

orosztudásra. A megbeszélés eredményes volt. A tank odafarolt az üzlet elé, és könnyedén 

lehúzta a vasredőnyt. A szovjet katonák és a nemzetőrök megosztoztak az italkészleten. Azért 

írok szovjetet és nem oroszt, mert a katonák egy része szemmel láthatóan valamelyik ázsiai 

szövetségi államból származott. (Ezeket szocialista köztársaságoknak hívták, bár 

államformájuk csak haloványan emlékeztett köztársaságra. Mi 1949-től népköztársaság 

voltunk.) 

Volt vizünk, volt gáz, és sütöttek a Pálya utcai pékségben. Ritkábban szokták ezt emlegetni, 

de ellentétben a legtöbb üzemmel a Vízművek, a Gázművek és a pékek hősiesen dolgoztak 

ezekben az októberi napokban is. Áramunk hol volt, hol nem, de ez nem volt szokatlan. Az 

áramszünetek alatt a petróleumlámpa és a gyertyák adtak némi világosságot korábban is. 



A pincében sajátos leckét kaptam arról, hogy a körülmények hogyan tudják az emberi 

viselkedést megváltoztatni. A nénik és bácsik egy része elkezdett veszekedni a jobb és 

biztonságosabb helyekért, lehetőleg persze minél nagyobbért. Volt olyan is, aki a 

cselédlányukkal lehozatta az ágyukat. (Furcsa, de az ötvenes években még voltak cselédek. 

Igaz, hogy idővel hivatalosan már háztartási alkalmazottnak nevezték őket.) Nem mindenki 

viselkedett így. Voltak, akik megosztották az élelmüket. Egy kisbaba anyukájának odaadtuk a 

tejporunkat. Én adtam a Fruttimból más gyerekeknek. Amikor éppen lehetett, mindenféle 

élelmiszert és más potenciálisan szükséges dolgokat vásároltunk. A trafikosnak volt Fruttija.  

Már játszóhelyeink felsorolásakor említettem a palota úti focihelyünket. Itt gyűltünk össze, 

amikor környékünkön éppen nem folyt harc. Az idősebb fiúk közül többeknek volt fegyvere 

is. Egyiket ide is adták nekem. Én gyorsan visszadtam, mert elég nehéz puska volt, a hossza 

meg az én magasságommal vetélkedett. Ez utóbbi tulajdonsága okán hívták dióverőnek. Az 

egyik srác elsütötte a puskáját csak úgy a levegőbe. Nem kellett volna. Nem tudom honnan a 

Gellért-hegy vagy a Naphegy felől elkezdtek lőni. Nem nagyon nézegettük, hogy honnan, 

hanem fedezéket kerestünk. Szerencsés módon az a lépcső, amelyik a Palota út kanyarját 

rövidíti le a Palota (egyelőre még Országos Széchenyi Könyvtár) felé még némileg romos 

volt, több lépcsőfok hiányzott, így alá lehetett bújni. Aggódó szüleimnek nem sokat meséltem 

akkor az esetről. Mint más hasonló kalandokról sem.  

Bombák, gránátok, aknák 

Még most is majdnem minden építkezésnél, vezetékfektetésnél találnak bombát. Mielőtt a 

Sándor palotát rendbehozták (és lezárták volna az épület melletti kis utcát) még ott volt egy 

vörös festékkel készült felirat az épület falán: Mina nyet, azaz aknamentesítve. Én 

megőriztem volna. Könnyű elképzelni, hogy az ötvenes években még mennyi lőszer volt 

mindenfelé. A közvetlen környéken két, áldozatokkal járó robbanás is volt. Az Orvos lépcső 

mellett gyerekek akartak egy gránátot szétszerelni. A Váralja utcában, az Alagút mellett az ott 

dolgozó munkásokat ölt meg egy bomba. A váralja utcai épületsor szőnyegbombázásban 

semmisült meg. A mai napig sem épültek ott új házak. Már a gyerekkoromban visszafoglalta 

a természet. Nekünk az volt a dzsungel. Az utóbbi időkben némileg kitisztították a területet, 

de még mindig látszanak a romok. Ahányszor arra sétálok mindig fejet hajtok a Hős 

tűzszerész katonák emlékműve előtt, Logodi utcában, a Tábor utca torkolatánál 

(Csíkszentmihályi Róbert alkotása, 1985). Megérdemeltebb emlékművet keveset ismerek.  

Nagy változások 

Már említettem, hogy az Erzsébet-híd megépítése jelentette a fordulópontot, az épületek, utak, 

zöldterületek tekintetében. A romok lassan, de eltűntek. Néhány hely kivételével, ilyen 

például a Váralja utca. Sok szép új ház épült, amelyek általában illeszkedtek a környezetükbe. 

A kivételt az OTP ház jelenti az Alagút utcában. Ez az 1960-as években indult nagy 

toronyház-projekt egyik épülete, ami meg is valósult. Már megszoktuk, de nem igazán ebbe a 

környezetbe való, és a légjárást is befolyásolja. 

Az utóbbi időkben is voltak kisebb változások, nem mind volt örömteli. Nagyon szép volt a 

Dózsa György téren az a füves rét három gyönyörűen gondozott virágágyással. Egyszer csak 



leaszfaltozták, és parkolót csináltak. A társasházunk számvizsgáló bizottságának (amelynek a 

kezdetektől több, mint 25 évig tagja voltam) egyik tagja hívott, hogy jöjjek tüntetni. Hát, nem 

volt nagy ügy, de úgy véltem, hogy érdemes legalább véleményt nyilvánítani, még ha 

reménytelennek tűnt is az, hogy visszakozzanak, akik ezt eldöntötték. Nem sokan jöttek el, a 

szervező, a jelenlegi polgármester asszony kisbabáját is beleszámítva lehettünk vagy 15-en, 

de szép számmal felügyelték akciónkat rendőrök. Ők hagyták, hogy színes virágokat 

rajzoljunk az aszfaltra.  

Örülök, hogy vannak új szobrok. A Horváth-kertieket minden nap látom. Haydn szobrát 

1960-ban avatták (majd lebontották, és újra felállították 1984-ben). Kollégája, Chopin 

mellszobra 2011-ben követte. Három egészalakos alkotás is van. Ferenczy Béni Ülő nő szobra 

1961-től, amit előtt egy medence van és nagyon szép virágok. Nepomuki Szent János-szobor, 

amit még láttam gyerekkoromban, igaz eléggé megrongálódott állapotban, is újra ékesíti a 

kertet 1999. óta. Ma már nehéz elképzelni, hogy itt az Ördög-árok egyik hídja volt, és azért 

került ide a hídak védőszentje. Ezt már én is csak elbeszélésből tudom, de egy másik híd 

maradványai még mindig láthatók a döbrentei téri villamosmegálló közelében. A háborúban 

elpusztult Déryné szobor másolata is áll 2010 óta. Sok más, otthonomtól távolabbi szoborról 

is megemlékezhetnék, de ezen írást nem kimerítő képzőművészeti sétának szánom. Egyről 

azonban még írok, és ez Zamenhof mellszobra, az Eszperantó parkban, közel a Rácz-

fürdőhöz. A bronzfejet az 1990-es évek végén kétszer is ellopták. Ezt helyettesítették egy 

mészkőből készült fejjel, amit viszont egyszer ledöntöttek. Remélhetőleg az építkezés 

befejezésével Zamenhof professzor feje nyugalmat talál a megújuló parkban.  

A boltok nagy része is megszűnt. Majdnem mindent meg tudtunk venni a közelben illetve volt 

néhány szolgáltatás is. A mi háztömbünkben volt trafik, zöldséges, tisztító (Patyolat), a már 

említett élelmiszerbolt és cipész. Szemben a Krisztina körúton tejivó, műszaki és háztartási 

bolt, cipőbolt, fényképész, varrónő, fodrász (ez még ma is van), presszó, de itt nyílt az első 

OTP fiókunk is. E házsor végén, már a Mészáros utcánál volt a Zöldfa Étterem. Ferdén 

átellenben volt a két nagy élelmiszerbolt (egy Közért és egy Csemege) a most megszépülő 

épületben, ahol a két bolt egyesítéséből született utódok legutolsója már huzamosabb ideje 

zárva van. A gyerek- és a felnőttkönyvtár valamint a mozi maradt a stabil pont. A könyvtárak 

nagyon fontosak voltak iskoláskoromban. A gyerekkönyvtár kedves könyvtáros nénije 10 

éves korom körül átvitt a felnőttbe azzal, hogy engedjenek beiratkozni, mert náluk már 

mindent kiolvastam. Nem is volt még nagyon néni, harminc éve, amikor gyermekeinket 

beirattam, még ő volt a könyvtáros. A mozi is állandó, heti egyszeri szórakozásunk volt. Buda 

első mozija akkor Diadal névre hallgatott, most Tabán. Mennyi izgalmas szovjet filmet 

láttunk ott: Örs a hegyekben, Bátor emberek, Támadás 6:25-kor stb., és persze Latabár 

filmeket: A selejt bosszúja, Állami áruház, Fel a fejjel és a többit. Csak az ötvenes évek 

közepétől kezdtek francia és olasz vidám vagy ottani társadalmat bíráló filmeket vetíteni. 

Évtizedekkel később ismerkedtem meg az amerikai filmekkel, amelyek megnézéséről csak 

álmodtunk. Meg kell jegyeznem, hogy a kommersz harcos szovjet és amerikai filmek között 

nagyon sok hasonlóságot lehetett felfedezni. A hős, akit nem fog a golyó, de rengeteg rossz 

embert tesz el láb alól másfél óra alatt. Feddhetetlen jellemek, a jó ügy (akármi legyen is az) 

elkötelezett hívei, a gyengék gyámolítói, de kérlelhetetlenek az ellenséggel legyen az 



baszmacs vagy indián. Két filmforgatási élményem is volt. A Gábor diák filmben az akkorra 

már rendbehozott Buzogány-toronynál lévő kapunál száguldottak ki a lovasok. Megengedték, 

hogy az egyik paripa kantárját fogjam. Bajcsy-Zsilinszky Endréről forgatott filmben, a hős a 

házunk előtt ment haza esőben. Viszont nem esett. A mi erkélyünkre szerelték fel a 

zuhanyokat, és a fürdőszobánkból vezették ki oda a vizet. A mártír politikus elhurcolását (ezt 

ma is emléktábla őrzi) a szomszéd házban vették fel. Özvegye még élt, de ő nem engedte, 

hogy a lakásában zűrt csináljanak. Mivel az egy emelettel felette lévő lakás ajtaja ugyanolyan 

korhű volt, azt lőtték szét. A lakó később igencsak megbánta, hogy engedélyt adott a 

forgatásra. 

Sok bogár és madár eltűnt. Nagyon rég láttam már szarvasbogarat, orrszarvúbogarat. A 

cserebogarakból rengeteg volt, ma már nem látni. Ezeknek, és a negyvenes évek végén 

megjelenő, szintén káros burgonyabogarak irtását honorálták is. A bodobácsok helyett 

kellemetlen új poloskafélék jelentek meg, a hétpettyes katicabogarakat is szorítják ki a 

harlekinkaticák. A madarak közül veréb volt a legtöbb. De gyakori volt a sárgarigó is. Ma már 

a galambok és a varjak dominálnak, alig látni kisebb madarakat, talán még a feketerigók 

tartják magukat. A gyíkok is kitartanak, a lépcsőkön mindig látok napozni vagy szaladni 

egyet-egyet. 

Epilógus 

A tárgyi emlékek is fogyatkoznak az évek során. Az ember elteszi, mert emlék, de idővel 

áldozatul esnek a helyhiánynak a lakásban. Először a nagyobb tárgyak, hiszen kinek van 

annyi helye, hogy a régi orsós és kazettás magnókat, írógépet és más hasonló tárgyakat 

eltegyen, nem is beszélve a régi hűtőgépről vagy TV-ről. És hol vannak már az első 

számítógépek? A szerencsésebb tárgyak múzeumba kerülnek. Amit átéltünk, és esetleg 

tanulságul szolgál a következő nemzedéknek vagy csak érdekes, akkor marad meg, ha leírjuk. 

Ezt tettem most én is, kiemelve az 1950-es 1960-as éveket, megosztva azt, amire emlékszem, 

és persze úgy ahogyan én emlékszem. Nagy szerencse, ha az ember minden nap 

gyerekkorának helyszínéről indul reggel, és odatér vissza esténként. Csak néhány hosszabb 

külföldi utam szakította ezt meg, de akkor is a hazatérés csak fokozta azt az érzést, hogy itt 

vagyok otthon a Horváth-kertnél a Vár és a Naphegy között. 


