RADÁNYI JUDIT

Kilián-dél,

PRIVÁT FÉLMÚLT MISKOLCON XXII.

a mi kis falunk

RADÁNYI JUDIT

Privát félmúlt Miskolcon
Utánam, srácok! Ezt a címet viseli a számos közösségi eseményt, akciót, tudományos vizsgálódást, kiadványokat, élményszámba menő bulikat egybefogó programsorozatunk, amely a korábbi „24” (egy szimbólum
számjegy alatt futott) projektünk örököse. Anno már a huszonnéggyel hangsúlyozni kívántuk az 1989 óta eltelt
időt – mely alatt felnőttek a rendszerváltás körül született generációk – és az utolsó lehetőség sürgető voltát:
most, a 24. órában feltétlenül fontos megörökíteni az államszocializmus, vagy akár a korábbi évtizedek hétköznapjaiból ránk maradt városképi elemeket, helybéli toposzokat, urbánus legendákat.
Rakétát vagy glóbuszt imitáló játszótéri mászókák, beton virágtartók, pingpong- és sakk-asztalok, neonok,
pihenőpadok, mozaikok és kompozíciók – művészi értéket, védettségre jogosító kivételességet aligha hordoznak, viszont befolyásolták közel fél évszázad miskolci hétköznapjait. A miskolciakét.

Kilián-dél, a mi kis falunk

Nyom nélkül fognak eltűnni, ha nem használjuk ki az utolsó pillanatot. Számos egykoron közismert jellegzetesség ma már csak fotókról köszön vissza. A miskolciak többszólamú megszólításával próbálunk egy-egy
hajdani utcabútor, kültéri dísz, netán filmek (mondjuk éppen az „Utánam, srácok!”), irodalmi alkotások révén a
korban híressé vált tárgyak máig vezető sorsa felől tájékozódni, törekvésünk megörökíteni a letűnt idők utolsó
rekvizitumait.
A „Privát félmúlt Miskolcon” családtörténet-sorozattól mindenekelőtt a porosodó fényképalbumok feltárulását várjuk, és bízunk abban, hogy a fotók előhívják a történeteket, melyeket a rokonság egyfajta hagyományként őriz, élményszerűen mesél, sajátos családi legendáriumként konzervál. Olyan miskolciaknak kívánunk
megnyilvánulási lehetőséget biztosítani, akik hajlamot éreznek félmúltjuk speciális közzétételére. Emlékezetes
eseményeket vagy éppen jellemző pillanatokat, használati tárgyakat, bútorokat, s hasonlókat megörökítő felvételeket keresünk, amelyekhez a közlő hajlandó az egyéniségét, családjának mentalitását tükröző kommentárt, tetszőleges „műfajú” szöveget írni.
Az ekképpen születő kvázi „képregényeken” keresztül szeretnénk közvetlen betekintést nyerni a privát félmúltakba, melyek fontos, autentikus építőkövei Miskolc történetének.

Észak-Keleti Átjáró Egyesület
atjarok@gmail.com

A SOROZAT EDDIG MEGJELENT KÖTETEI:
KAPUSI KRISZTIÁN–TOKÁR ZSOLT: Muslicák a demizsonban
DARÁZS RICHÁRD: Moszkvics a szakadékban
BALOGH ATTILA: Onedin család a Szinván
ÁRVAI SITYU–HALÁSZ ÁGNES: Gitár a hátizsákban
KARLAKI ORSOLYA: Vattacukor térzenével
SIMONYI ZOLTÁN: Robinzon a járdaszigeten
JOÓ TÍMEA: Gyöngyvirágtól Zöld Sárkányig
VAJDA CSILLA: Volt egyszer egy Avas
PETRUSKÓ NORBERT: Zenekar a tize(negye)diken
IVÁN ZSOLT: Winnetou a patakparton
GALLI ANDREA: Ácskapcsok a fűzfa alatt
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CSATLÓS-HALÁSZ ÁGNES: Vasgyári éden, avasi ándörgránd
SZABÓ ZOLTÁN: 12-es buszra nem szállunk!
TASNÁDI CSÖPI: Egyedül Miskolcon?
JACSÓ PÁL: Nem múlnak a gyermekévek
SIKOPARIJA LUJZA: Egy turista mit tehet
TOMASOVSZKI ISTVÁN: Egy átlagos nap a Kilián-délen
KISS KRISZTA: Vörös téglák, fehér köpenyek
GELSEI LILI: Ki és be a strekken
RITTER RENÁTA RITA: R3
VARGA P: ALADÁR: Régi idők focija a miskolci
„városligetben"

´´
Szerzonk
önmagáról

Egyetemi éveimet leszámítva mindig is a Kilián-délen éltem: ide születtem, itt nőttem föl, sőt, gyermekem is itt nőtt föl, és férjemmel együtt
ma is itt lakunk. Hosszú évek iskolapszichológusi munkája után közvetlen környezetemért, a lakótelepért és az itt élőkért is többféleképpen
próbáltam tenni, többek közt például tematikus közösségi alkalmak
szervezésével (Beszélgessünk a régi Kilián-délről, Énekeljünk együtt,
Játszóház önerőből, stb.).
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I. rész

A RÉGI LAKÓTELEP
A kezdetek
Szüleim az 1962-es kubai rakétaválság idején vették birtokba Gagarin utcai kétszobás lakásukat. A harmadik világháború fenyegetésében elsőként a kamra telt meg: édesapám a túléléshez töméntelen men�nyiségű tésztát vásárolt. Az atomháborút az utolsó pillanatban megúsztuk, a készlet viszont maradt, még
a hetvenes években sem kellett tésztáért boltba mennünk…
Szüleim mesélik, hogy az akkori lakótelep nemigen hasonlított a maihoz, a házak ugyan álltak, de semmi
más nem volt. Szó szerint semmi. Se egy fa, se járda, se bolt, se orvos. Jókora buckákon, munkagödrökön, pallókon kellett átkelniük az első lakótelepieknek, ha kiléptek lépcsőházaikból. Egyszer, amikor
anyukám a kilián-északi gyermekorvosi rendelőbe vitt engem, az egyik ilyen gödörnél még ki is borított
a babakocsiból. A hátulsó részeken folytatódó építkezés miatt a munkagépek még évekig folyton jöttek-mentek. Anyukám szerint egyik első egész mondatom így hangzott:

„CSAK AZ BÁNT, HOGY MINDIG JÁR A TRAKTOROS.”

Külcsín
Az én első emlékeim már a rendezettebb lakóteleppel kapcsolatosak: vannak járdák, facsemeték,
játszóterek, szolgáltatóház, szökőkút… A bérházak különböző pasztellszínekre voltak festve, az ablakok alatti négyszögek más színnel. Így vidám, kellemes látványt nyújtottak. (Nem úgy, mint manapság: a sok barna és szürkésfehér házfaltól szinte depressziós lesz, aki naponta nézi.) A mindenütt
zsongó gyerekzsivaj derűssé tette a lakótelepet. Rengeteg gyerek volt, minden ház előtt volt játszótér,
s minden játszótéren tucatnyi, sőt több tucat gyerek rohangált és játszott. A játszóterek bár szegényesek, de példásan gondozottak voltak: évente hoztak új homokot a homokozókba, új kavicsot a
játszótér jókora területére, s a hintákat, mászókákat, libikókákat igen gyakran lefestették. Úgy emlékszem, még ivókutak is voltak a játszótereken.
A házak között mindenütt (igen, mindenütt!) a városi kertészet által telepített és folyamatosan gondozott nagy virágágyások voltak. Parkőr vigyázta mindezt. Persze azért voltak viráglopások, de még
így is szép látványt nyújtott a növények színkavalkádja. A parkőrtől mi, gyerekek féltünk: hegyes-szúrós botjával – amivel a szemetet szedte – fenyegetett, ha a füvön talált bennünket, és ez persze mindennapos volt. Úgyhogy szintén mindennapos volt, hogy aki legelőször észrevette közeledtét, hangosan elkiáltotta magát, hogy az egész játszótér gyerekserege hallja: „Jön a parkőr!” – aztán iszkolt, ki
merre látott…
Szökőkút kettő is volt a lakótelepen, az egyik az Otthon Étterem előtti téren, jóval nagyobb és sokkal
szebb, mint a mai. A másik, szintén jókora, az Irinyi és Kempelen utca közötti térségen. Ezt aztán valamikor később megszüntették, betemették, de a környező házak magasabb emeleti ablakaiból még az
ezredforduló táján is látszottak a körvonalai, mert a peremek fölött más volt a föld és a fű.
Két szobor is díszítette a lakótelepet. A Benedek Elek utcán állt a „Furulyázó fiú” szobor, amit a kilencvenes években egyetlen szó nélkül elvitt a város, és ma a Zenepalota előtti téren látható. Régi kis
beton talapzata ma is ott árválkodik a Benedek utca 19. számú ház északi fala előtt. A másik szobor,
a „Fiatal pár” jelenleg is megvan a Gagarin utca elején. (Mivel nincs művészi értéke, ezért nem is vetett rá szemet a város, és itt maradt nekünk...) A szoborral kapcsolatban most egy több évtizedes titkot mondok el, amit szó szerint titkolnia kellett a családunknak. A szobor felállítása után, ’65-ben két
reflektort is beállítottak, ami sötétedéstől reggelig világította meg a szobrot, de az erős fénycsóva a
szobor mögött álló ház ablakaira és a járdára is rávetült, folyamatosan kellemetlenül szembevakítva
az embereket. (Ez a tíz-tizenöt évvel azelőtti ávós kihallgatásokra is emlékeztethetett…) Állítólag egy
zimankós téli reggelen, a sötétséggel, faggyal, csúszkálással küzdő, hajnalban álmosan munkába
igyekvő édesapámnál elszakadt a cérna: amikor senki nem láthatta, erőteljes rúgásokkal megszüntette a problémát. Soha többet nem állították vissza a kivilágítást… Azt hiszem, ezért a „rongálásért”
mindenki hálás volt…
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Ha már „rongálás” – hát ilyenre nem emlékszem gyerekkoromból. A lakótelepen amúgy is nagyon
jó volt a közbiztonság, annyira, hogy a négy-ötéves gyerekeket már egyedül hagyták a szülők a
játszótereken, és csak az ablakokból néztek le rájuk. Én öt-hatévesen reggelente gyakran mentem az
óvodába kettesben a két évvel fiatalabb öcsémmel. Még az úttesten is át tudtunk kelni, hiszen csak
hébe-hóba ment el ott egy-egy autó. (Milyen érdekes: akkoriban a lakótelepen rengeteg gyerek volt,
autó meg alig. Ma fordítva: rengeteg a kocsi, és alig van kicsi…) Az iskolába meg aztán szinte mindenki
egyedül járt; már elsős korunkban furcsán néztük azt, akit kísérgettek a szülei. A boltba is egyedül
jártak már az öt-hatéves gyerekek is. Kocsma nem volt a lakótelepen, igaz, a boltok előtt gyakran
lézengtek olyanok, akik behúzták az odabent vásárolt féldeciseket. Az utcákon dülöngélő részegekre
is emlékszem gyerekkoromból. Ezeket mi gyerekek elkerültük, de nem féltünk tőlük, inkább kinevettük
őket, persze csak messzebbről. A közbiztonságot tovább fokozta, hogy időről időre este, azt hiszem
nyolc óra után a lakótelepi iskola ügyeletes tanárai járták az utcákat, és ha valamelyik nebulót még
kint találták, hát annak volt következménye. Nem tudom, meddig élt ez a rendszer, és milyen gyakori
volt az őrjárat, hiszen én talán csak egyszer láttam ilyet. A mi családunkban ugyanis nem óra-, hanem
„sötétedés-szabály” volt: amint este sötétedni kezdett, azonnal fel kellett mennünk a játszótérről a
testvéremmel. Kivételek a gyorsan alkonyuló téli napok voltak. Bár érdekes: a gyerekkori téli estékről
nincs sötét-emlékem. Nemrég jöttem rá, hogy azért, mert akkoriban szinte egész télen hó borított
mindent, világosabbá téve az estéket és visszaverve az utcai lámpák fényét is. Sőt, redőnyök se voltak
az ablakokon, és mivel minden lakás lakott volt (nem úgy, mint a mai Kilián-délen), még a házak is
teljes díszkivilágítást adtak az utcák-játszóterek felé.

A régi üzletek
A lakótelepen két élelmiszerbolt volt: a Kandó Kálmán utcai nagy ABC és az Iván utcai „Kisbolt”, ami
ma bezárt Coop-osként emlékszik a szebb napokra. A Kisbolt előtt egy kis helyi piacon a környékbeli
családi házas utcákban termelt zöldségeket, gyümölcsöket és virágokat árulták a nénik. A virágvásárlás általános szokás volt, nálunk is gyakran volt virágcsokor az asztalon. Az Iván utcai mai Gabi
bolt helyén kis választékú, de valahogy mégis fantasztikus illatú zöldséges volt, mellette kolbászoktól
illatozó húsbolt, ahol mindig ámulattal néztem az akvárium sötét vizében lassan úszkáló halakat. A
jópár éve megszűnt, szintén Iván utcai OTP-ben már gyerekként többször megfordultam, ugyanis
tanév végén itt lehetett pénzre visszaváltani az iskolatakarék-bélyegeket, azt a kis kétrét hajtott papír
„füzetet”, amibe az iskolában vásárolt egy és kétforintos „takarékbélyegeket” ragasztgatta akkoriban
szinte minden gyerek.
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A Kandó Kálmán utcai szolgáltatóházban még műszaki bolt és cipőbolt is volt. Szinte mindenki ez
utóbbiban vette a cipőit, hiszen a választék ugyanilyen volt a belvárosban is. Általános volt, hogy a
szülők úgy vették a gyerekcipőket, hogy nagyobb legyen, és amíg „bele nem nőtt” a gyerek lába,
addig vattával tömték ki az orrát. Természetesen a cipőét és nem a gyerekét… Aztán következett a
pont-jó időszak, amit később a kinövés követett. De az élelmes, hiánygazdaságban és kis fizetésből
élő szülők nem adták föl: ha a cipő fajtája engedte, ilyenkor kivágták az orrát, amelyen a gyerek
növésben lévő lábujjai szépen kikandikálhattak, s így még egy darabig hordhatóvá vált az ominózus
cipő. Leggyakrabban a tornacipőkkel lehetett ezt megcsinálni, ezért a lyukas orrú tornacipő nyaranta
a leggyakoribb viselet volt a játszótereken. Telente pedig a hócipő (lásd a vonatkozó szakirodalmat…)
volt az általános viselet, nem lévén még hótaposók, gyerekcsizmák. (Én például az első hótaposómat
a gimnáziumi évek alatt kaptam, a hetvenes évek második felében.)
A tisztító, azaz Patyolat szintén a szolgáltatóház része volt, a mai 21-es kocsma helyén. Mi az ágyneműket mosattuk itt, „kilósban”, mert az olcsóbb volt, mint vasalásban. A Patyolat mellett volt a
fodrászat, a földszinten egy kis helyiségben a gyerek, az emeleten meg a felnőtt. Itt két műszakban,
hajnaltól estig dolgozott sok fodrász, hiszen a hatvanas, és egy darabig még a hetvenes években is
a nők nagy része hetente járt a haját „berakatni”. (Az otthoni, kézi hajszárító csak a hetvenes évektől
lett általános. Előtte nem tudom, ki hogyan oldotta meg, de mi a fürdőszobai fali hősugárzó alá állva
szárítottuk a hajunkat. Ez nyílt gázlánggal égett, és nem lehetett szabályozni.)

´´
Szabadido
Az újságot olvasni vágyókat két újságosbódé szolgálta az Iván és a Kandó Kálmán utcán, de emlékeim
szerint az emberek többsége járatott is valamilyen napi- vagy hetilapot. Nekünk a Nők Lapja, a Család és
Iskola (későbbi nevén Gyermekünk), az Élet és Tudomány, valamint a Rádió-tévé műsorújság járt. Néha
Lakáskultúrát és Ez a Divat-ot is vettek a szüleim, vagy a nagyszüleim. Az újságokat általában hátulról
kezdték olvasni az emberek, mivel ott voltak a hétköznapi információk: időjárás, sport, érdekességek satöbbi. Az első oldalakon, különösen a napilapoknál, a jobban átpolitizált és érdektelenebb cikkek álltak,
valószínűleg ezeket ösztönösen kerülték az emberek. Az újságok, miután elolvasták őket, általában minden háztartásban újrahasznosultak: a szemetesvödrök bélelésére (nem voltak még szemeteszsákok) és
ablaktisztításra használták őket. Ami megmaradt, azt sokan a pincében gyűjtötték, és a minden ősszel és
tavasszal az egész lakótelepet végigcsengető papírgyűjtő iskolásoknak adták.
Egy kis könyvesbódé is volt a postai villamosmegállónál. Ebben csak az eladó fért el, nem lehetett bemenni; a könyvek a kis kirakatban voltak körben kihelyezve, és így lehetett kérni. Nagyon szép emlékeim
fűződnek ehhez a bódéhoz: amíg a villamosra vártam a szüleimmel, itt nézegettem a kirakott ifjúsági
könyveket, a Pöttyös sorozat és a Delfin sorozat darabjait, és vágyakoztam utánuk, álmodoztam róluk.
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Aztán amikor karácsonyra, névnapra-születésnapra, illetve tanév végére kérhettem ajándékot, akkor
általában ebből a kínálatból választottam.
Könyvtár is volt a lakótelepen, a Dayka Gábor Fiókkönyvtár (Benedek Elek utca 11. szám), egy háromszobás lakásban. Igazi paradicsom volt ez számomra, amit körülbelül tíz éves koromban fedeztem föl, és
gyakori látogatója lettem. A rendszerváltás körül a lakást eladta a tulajdonos önkormányzat/tanács, és
a könyvtárat beköltöztették az általános iskola épületébe. Tizenötezer kötet volt az állományában. (2005
körül valami felújításra hivatkozva az egész könyvtárat „ideiglenesen” kivitték a diósgyőri Petőfi Könyvtárba. Aztán teltek-múltak az évek, s szépen elfelejtődött minden. Azóta sincs könyvtár a Kiliánban.)
Lehetett volna egy közösségi háza is a lakótelepnek, akkori szóhasználattal kultúrház vagy művelődési ház. Erről a lakótelep tervezője és építésze, Heckenast Péter beszélt egy régebbi interjúban. Még a
helye is ki volt jelölve a mai Otthon téren. Talán már túl jó lett volna a köznépnek az akkori idők miskolci
tanácselnökei és párttitkárai szerint – nem tudni, de a kultúrház tényleg nem épült meg. Mai napig nagy
hiányossága a Kilián-délnek egy zárt közösségi tér.
Az Otthon Étterem viszont megépült a több évtizeden át névtelen téren. A bal oldali részében cukrászda működött, ahol nyaranta a fagylaltot vette az egész lakótelep. Én még az ötven fillér per gombóc
korszakban kezdtem a fagylaltozást. Emlékeim szerint a sor soha nem fogyott el. Az éttermi részben az
átlag lakótelepi család is meg tudott ebédelni, olyan árai voltak; hétvégente és talán még hétköznap
esténként is élőzene volt, a vendégek táncoltak is. Az étterem és cukrászdája elé nyaranta szabadtéri
asztalokat helyeztek. A kör alakú placcot eredetileg tánctérnek építették. A rendszerváltás után az önkormányzat eladta az épületet egy alapítványnak, és az étterem és cukrászdája bezárt. Azóta is nosztalgiával emlegeti minden idősebb kiliáni.
Az Otthon étterem előtti téren május elsején rendszeresen fúvós térzenét adott egy zenekar, miután
zenés ébresztővel körbejárták a lakótelepet. Más attrakció nem volt akkoriban (igaz, ma se). Mi, gyerekek még a cirkuszt szerettük, na, az sem nálunk volt, de a repülőről leszórt hirdető „röpcédulákat” nagy
visongással vadásztuk minden nyáron.
Bár külső szervezésben nem volt több szórakozási lehetőség a lakótelepen, azért az emberek megteremtették maguknak. A vendégségbe járás általános volt, és nem csak a rokonok között. Szép és érdekes
gyerekkori emlékeim, amikor a szomszédoknál vendégeskedtünk, vagy ők nálunk. Többnyire névnapok
kapcsán. A legjobban azt szerettem, amikor az emeleti szembe szomszédainknál, Zoli bácsinál és Éva
néninél jöttünk össze. A mi négyfős családunk, Erzsike néni és velem egykorú fia, Ági néni és családja,
és talán még egy-két fő. Mindez a sok ember egy átlagos méretű lakótelepi nagyszobában! Éva néni
sok finom ételkölteménye közül az akkoriban kókuszreszelék híján még kristálycukorban meghempergetett „kókuszgolyóról” vannak legszebb emlékeim. Igen jó hangulat volt mindig, a felnőttek egy darabig
anekdotáztak, beszélgettek, vicceket meséltek, és munkahelyi, gyári híreket, pletykákat osztottak meg.

Például „Azt mondják, nem is beleesett, hanem belelökték…” (tudniilik a miniszerelnök-helyettest az LKM
öntőkemencéjébe). Vagy: „Képzeljék, kinek gyárt most ágyúkat a DIGÉP…” – és eddig is halk hangját suttogóra fogva (hiszen a falnak is füle van) megmondta. (Akkoriban természetes volt számomra, ma meg
érdekesnek tartom, hogy még az ilyen kedves szomszédok közt is általános volt az, hogy a nők és férfiak
magázódtak, és ez egészen idős korukig is így volt.)
Később, amikor a felnőttek táncolni kezdtek a lemezjátszóra feltett kislemezek slágereire, mi, gyerekek
a kisszobába mentünk, ahol a tévé állt. Itt láthattam például a Sebastiant és a Forsyte Sagát. A számunkra szintén csodálatos hintaszékben egymást váltottuk a filmnézés közben. A mi családunknak
nagyon sokáig nem volt tévéje, nemcsak pénzügyi okokból, hanem szüleim nevelési megfontolásai
miatt is. A szükséges alapvető műveltségemet a nagyszüleim tévéjéből szereztem be (Orion űrhajó,
Delta), illetve játszótéri barátnőim lakásában vendégeskedve (Zorró, Belfegor – szülői engedély nélkül). Tévé a hatvanas években még csak kevés családban volt.

Emlékezetes egyéniségek
A szomszédok közt akkoriban több kapcsolat volt. A mi húszlakásos lépcsőházunkban szinte mindenki
mindenkit ismert. Erzsike nénitől sok süteményt kaptunk, míg fia, Attila gyakran vendégeskedett-játszott
nálunk. A tévémacis esti meséket pedig rendszeresen náluk néztük meg az öcsémmel. Terike néni varrt
nekünk, ha ruhajavításra volt szükség, és ajándékba gyönyörű babaruhákat is készített a babáimnak. Xénike néniéknél nem volt gyerek, de nagyon szerettek minket. Férje, Miklós bácsi volt az, aki, amikor kilenc
és hétévesen marslakósat-üldözőset játszottunk az öcsémmel, és én rávágtam az üvegezett konyhaajtót,
elsősegélyben részesítette. A boltból éppen hazatérő anyukámat aztán a véres lépcsőház fogadta… A házmester Feri bácsiról és Annuska néniről a játszótéri vigasságoknál írok. A szemközti Éva néni, aki orvos
volt, végiginjekciózta összes gyerekkori betegségünket, öcsémmel már rettegtünk, ha megláttuk nála a
hosszúkás fém fecskendőtartót. Mariann néni kisebbik fiának időnként mi, lépcsőházi gyerekek mentünk
el a Kisboltba a csecsemőtejért, amit valami jegyre adtak, hosszú nyelű hengeres kanállal mértek ki, és
tejeskannában vittük haza. Jancsi bácsi és felesége, Zsuzsika néni, akiknek nem volt gyerekük, mindig mosolyogva szóltak hozzánk pár kedves szót, ha a lépcsőházban találkoztunk. A szomszéd lépcsőházban lakott az idős Radácsi bácsi, aki a boltból hazatérve minden játszótéri gyereknek hozott kistáblás Tibi csokit.
Megállt a lépcsőházuk előtt, s mire a cekkerébe nyúlt, már körbe is vette a jókora gyereksereg, s ő kedves
mosollyal osztotta ki a csokikat. Mindig mindenkinek jutott. Egyszer Radácsi bácsi annyi pénzt adott pedagógus édesanyáméknak, amennyi az akkori fizetések körülbelül negyede lehetett – az ő nyugdíjának meg
még nagyobb része – azzal, hogy egy arra érdemes és rászoruló gyerek nyaralását segítsék elő. Végül
anyukám két tanítványának is kitelt ebből az összegből az üdülési költsége. Voltak persze másféle lakók
is, például aki egyszer, valószínűleg részegen, bicskával kergetett minket, gyerekeket.
Az ismeretlen, de mégis emlékezetes emberek közül kisgyerekkoromból még halványan dereng az
ószeres alakja, végigjárta a házak közeit, megállt a játszótéren, és nagy hangon, elnyújtottan óbégatni
kezdett: „Óóószereees! Itt az óóószereees…!” Volt valami folytatása is, de arra már nem emlékszem pontosan. Erre az asszonyok vittek le mindenféle használt kacatot, amit kis pénzért, de mégiscsak megvett az
ószeres.
A „kukázó” cigányok mindennapos vendégei voltak a lakótelepnek. (A roma szót akkoriban nem ismerte
senki.) A Szinva túloldalán, a Tatárdombon, szörnyű körülmények közt, félig földbevájt vályogputrikban sok
cigány család lakott, főleg ők jártak keresgélni a lakótelepi házak előtti kukákban. Sajnálatra méltó látvány
volt, ahogy a felnőtteket követő sok, piszkos és hiányos öltözetű, kisebb-nagyobb gyerek is cipelte, amit
elbírt. A gyerekeknek hivatalosan a lakótelepi iskolába kellett volna járni, de ezt nem nagyon lehetett betartatni. A családlátogatás kötelező volt az osztályfőnököknek, de amikor anyukám a cigánytelepre ment,
megkergették. Nekem volt ugyan egy cigány kislány padtársam, de csak első osztályban. Arra emlékszem,
hogy gyönyörű énekhangja volt.
Pista egy fogyatékos, légynek sem ártó, jámbor nagyfiú volt; egyedül járkált a lakótelepen, mindenki
ismerte.
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A „Kicsi néni” valahol a közelünkben lakott. Amikor végigment az utcán körülbelül 120 centis termetével, soha nem nevettünk rajta, de nem is sajnáltuk – csak
néma ámulattal néztük.
Augusztus táján évtizedekig jellegzetes
figurái voltak a Kiliánnak a dinnyeárusok.
Lassan szekereztek végig az utcákon,
befordultak a házak elé, és elnyújtott,
hangos „Dinnyééét!” kiáltással árulták
portékájukat. Édesanyám meséli, hogy
másfél éves korom körül én is sokat rikkangattam, hogy dinnyééét.
A régi szemétszállító lovaskocsisok csak
halványan rémlenek, lehet, hogy csak
szüleim elbeszéléséből. A henger alakú
kisméretű fém kukákból egy-egy volt
lépcsőházanként, érdekes, hogy ez a kevés hely is elég volt akkoriban. Mennyivel
kevesebb szemetet termeltünk! Hiszen
sokáig még nem léteztek a műanyag
zacskók és műanyag csomagolások, papírszemét se sok volt; az italokat, befőtteket visszaváltható, azaz betétes üvegekben lehetett kapni; nem volt dobozos tej,
dobozos sör, dobozos üdítő. Nem létezett
papírpelenka, intim betétek, talán középiskolás koromig papírzsebkendő sem (de
ha volt, akkor is csak ritkán, és ilyenkor
mindig nagyobb mennyiséget vásároltunk egyszerre, hogy átvészeljük vele a
hiány időszakát).
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Emlékezetes ízek
Csak címszavakban: Bambi, Zizi, Limó-por (tenyérből nyalogatva), krumplicukor, Mackósajt, téliszalámi (kevés, csak sátoros ünnepeken), üveges tej, otthoni aludttej, zsíros-cukros kenyér. A banánért
rajongtam, de csak néha jutott hozzá nagyapám, protekcióval. Ilyenkor rögtön száguldott hozzánk, és
széles mosollyal, arcunkon a hatást lesve vette elő a zsákmányt. A Kádár-kor végső határáig a banán
egy óriási – szinte a korszakot jelképező – hiánycikk volt. Pedig a tévéhíradó minden tél elején közvetítette – még ma is hallom a tudósító lelkes hangját –, hogy „Megérkeztek az első déligyümölcsszállítmányok a budapesti pályaudvarokra!” és mutatták a begördülő vagonokat…

Gyermekintézmények
A lakótelepen két óvoda és két bölcsőde működött. Az ovik a Gagarin utca elején és végén, a bölcsődék a (később megépült) 15 emeletes ház mögött és a Lórántffyn. (Azóta voltak csereberék, de az
egyik ovi és bölcsi a helyén maradt.) Ez a négy intézmény nem tudta felvenni az összes lakótelepi
gyereket. Voltak, akiket vállalati óvodákba, bölcsődékbe vittek a szüleik, de sokakat iskoláskorukig
kiadtak a vidéki nagymamáknak. Ez már akkor, óvodásként is megdöbbentett engem. (A gyes csak a
hatvanas évek végétől létezett, előtte csak hat hónap szülési szabadság járt az anyáknak.)

A „34-es”
Minden régi kiliáni tudja, mi is ez a 34-es. A lakótelepi általános iskola száma. (A rendszerváltás előtt
nem volt nevük az iskoláknak, csak sorszámuk.) De a Harmincnégyes jóval többet jelentett egy számnál és egy iskolánál, a kötelező és sokszor nyűgös tanuláson kívül rengeteg élményt, szinte egész
gyerekkorunkat.
Az iskola igen nagy létszámú volt: évfolyamonként 5 osztállyal, és többnyire maximális osztálylétszámokkal működött. A dél-kiliáni gyerekeken kívül ide jártak a környékbeli családi házas utcákból is, de távolabbról nem, mert szigorú körzethatárok voltak. Tehát az első, felmenő évek után hamarosan negyven
osztálynyi, több mint 1300 gyereket kellett elhelyezni. (Ráadásul akkor még a nagyobb tornatermi szárny
sem épült meg.) Ezért a tanítás két műszakos volt: az osztályok fele egyik héten délután, másik héten
délelőtt járt iskolába, és fordítva. Így a délutánosok sokszor este 7 óra körül végeztek.

Szeptemberben az első nagy esemény a csanyiki kirándulás volt (az úgynevezett Fegyveres erők
napja, alias pákozdi győzelem alkalmából). Az egész iskola egymás utáni időpontokban felsorakozott
a kilián-északi kisvasúti megállóban (akkor még nem ez volt a végállomás), és harsányan énekelve –
a „János bácsi a csatában” és hasonló épületes nótákkal – vártuk a vonatot, amely több turnusban vitt
ki minket a Csanyikba. Odakint volt egy koszorúzás, aztán osztályonként egész napos játék és kaland
következett. Gubacsokból, makkokból mindenfélét eszkábáltunk, bújócskáztunk, számháborúztunk.
A felsőbb osztályok ősszel „társadalmi munkára” mentek a szirmai téeszbe. Én egy nevezetes cukorrépa-szedésre emlékszem, sok-sok nevetéssel, bohóckodással.
Volt Mikulásjárás is az iskolában, igaz, Télapó névvel, és karácsonyi ünnepség is, igaz, fenyőünnep név
alatt… Tél vége felé a farsangi jelmezbálra és a Kimittudra készülés színesítette napjainkat.
Persze voltak kötelező „mozgalmi” ünnepek: november 7, a hatalom által átpolitizált március 15, aztán
március 21. és április 4. Ezekből mindenki, akivel felnőtt koromban beszéltem, csak az elejére emlékszik, de arra szó szerint, amikor Tibi bácsi zengzetes hangján katonásan megszólalt: „1288-as számú
Kilián György úttörőcsapat vigyázz! Fogadás balról, zászlónak tiszteee-legj!”
Én is így jártam egészen nyolcadikos koromig. Szabad szombat sem volt még, így kéthetente szombaton este végeztünk, aztán hétfőn reggel kezdtünk… Édesanyám, aki itt tanított, szintén így dolgozott,
annak minden családi és házimunka következményével. A kisebb gyerekek, akiket a dolgozó szülők
még nem hagyhattak magukra, az „ellenkező műszak” alatt napköziben voltak. De napközis teremből is kevés volt, ezért a csoportok a kötelező minimális tanulási időn kívül sokat voltak a lakótelep
különböző játszóterein és a közeli Csillag pályán (a mai Mónus Illés utcán túl). Lehetett valaki csak
ebédelős-napközis, én is ilyen voltam. Jól főztek. Legnagyobb íz-élményem – és azt hiszem, sokaknak – a „málnavelő” volt, ami talán tejszínnel higított málnapép volt, és ebéd után, édességként adták.
Ilyen napokon már jóval ebéd előtt iskola-szerte híre ment a csemegének… Azért egyszer egy fél évre
bekönyörögtem magam „igazi” napközisnek is, mert hiányzott a társaság, az osztálytárs-barátnők.
Azt hiszem, a napközi szervezte a mozilátogatásokat, amelyekhez bárki csatlakozhatott: az újgyőri
piacnál lévő, azóta lebontott Szikra moziban láttuk a szovjet Robinson Crusoe-t, meg az NDK indiános
filmeket. Még a fa ülőhelyek nyikorgására is emlékszem. Amúgy edzett gyerekek voltak az akkoriak:
időjárástól függetlenül zokszó nélkül, hosszú sorokban gyalog jöttünk-mentünk a moziba és moziból.
Az iskolaigazgató a hetvenes évek közepéig Emil bácsi volt, egy kedves, mosolygós, gyerekszerető ember. Minden gyerekre rámosolygott, aki a közelébe került, és szeretete jeléül egy kemény barackot nyomott a fejére. Ezt szinte kitüntetésnek éreztük. Feleségével, lányával és Oszi nevű uszkárjával az iskola kis
szolgálati lakásában laktak, ami később gondnoki lakás lett.
A másik nagy lélek Tibi bácsi, az úttörőcsapatvezető volt, aki feleségével, Marika nénivel az iskolának,
vagyis inkább a gyerekeknek szentelte életét. Nekik köszönhető, hogy a kisdobos és úttörőévek nemcsak
hogy történelmi trauma nélkül, de élménydúsan, jó hangulatban teltek itt minden gyerek számára.
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És erre dobpergésre bevonult egy nagy zászló, amit két gyerek tartott. Sajnos a tisztelegj parancs
csak az elől álló rajvezetőhelyettes gyerekekre vonatkozott, nekünk, pórnépnek nem kellett tisztelegnünk, ezért mindig nagyon irigyeltem az első sort… Május elsején nem ünnepség volt, hanem a felsőbb
osztályok kötelezően a városi felvonulásra mentek.
Több éven át volt szemétszedés, valamikor tavasszal. Osztályonként voltunk beosztva a lakótelep
egyes részeire, és ott összeszedtük a talált szemetet. Gondolom, ennek nevelési célja az volt, hogy
legalább mi jobban vigyázzunk a lakótelep tisztaságára.

Évente egyszer vagy kétszer papírgyűjtés is volt. Igazi. Nem a szülők hozták kocsival mázsaszámra az
irodai papírokat, hanem mi jártuk hetekig a lakótelepet, végigcsöngetve a lakásokat: „Kezicsókolom,
felesleges újságpapírt vagy rongyot tetszene tudni adni?” Nagy közösségi élmény volt a cipekedés,
a gyűjtés, a raktározás megszervezése valamelyik, házmestertől kikönyörgött nagyobb pince-helyiségben, és az izgalom, hogy vajon hányadikok leszünk a versenyben. Egyszer a mi osztályunk nyerte
meg. A jutalompénzből sildes „egyensapkát” varrt egyik osztálytársunk édesanyja, divatos, farmerszerű anyagból (igazi farmer akkor még nem létezett), aztán ezt hordtuk a közös kirándulásokon
és egyéb közös programokon. Máskor az összegből egy tapolcai „görbe napot” csináltunk, éttermi
ebéddel, játszóterezéssel, erdei sétával. Merthogy sok osztályprogram is volt, helyesebben akkoriban
ezt raj-programnak nevezték. A raj őrsökre tagolódott, a miénk neve Rabindranath Tagore őrs volt,
kitűnve ezzel a fantáziátlan Mókus őrsök és Petőfi őrsök tengeréből. Persze a névadás inspirálója a
saját anyukám volt, aki több mint két évig volt az osztályfőnököm... Akkoriban nem tartottam különlegesnek, utólag inkább, hogy ez soha semmilyen gondot nem okozott az osztályunkban. Minden osztálynak kötelező volt rajnaplót és őrsi naplókat vezetni. A mi rajnaplónk máig megvan, Andi barátnőm
csodálatos rajzai díszítik a sok élmény leírását.
A hétköznapokban is volt sok érdekesség az iskolában. A szünetekben hozták az újságfelelősök a legtöbbünk által előfizetett Pajtás újságot, az úttörő hetilapot, ami még fekete-fehér képeivel is mindig izgalmas volt számunkra, s annyira szuggesztív cikkei voltak, hogy hatásukra el akartam menni harcolni
Vietnámba, hogy segítsem a szegény, háború sújtotta vietnámi gyerekeket, akiknek a fényképét az újság
közölte. Plusz motiváció volt számomra a szép, kúpos vietnámi bambuszkalap – nagyon szerettem volna egy ilyet… A szünetekben egy tanárnő takarékbélyegeket is árult, aztán a szülinaposok-névnaposok
zacskós cukorkákat osztogattak, a tízórai szünetben kaptuk az iskolatejet-kakaót, ami mellett kínálgattuk egymást a nem túl változatos, általában parizeres vagy lekváros kenyér tízórainkból.
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Telente valamelyik szünetben C-vitamint is osztott a védőnő vagy egy tanár, amit csak úgy, víz nélkül
kellett volna lenyelni, amire sokan nem voltunk képesek. De még így sem tudta überelni az óvodai csukamájolaj rémségeit… A szünetekben a hetesek mindenkit kiparancsoltak az osztályokból, hogy szellőztethessenek. Ügyeletes tanárok és nagyobb diákok vigyáztak a rendre, utóbbiak saját készítésű fehér
karszalaggal, melyen jókora hímzett Ü betű hirdette posztjukat. Nem is emlékszem semmi komolyabb
tettlegességre az iskolatársaim között. Több udvari szünet is volt. Ezek alatt az alsó tagozatosokkal a
tanítónénik is lent voltak, és együtt játszottak a gyerekekkel. Szép és izgalmas emlékeim az Irénke nénivel
játszott Kinn-a-bárány-benn-a-farkas és az Adj király, katonát! Ezekre a játékos lazításokra szükség is
volt, mert az órákon nagy fegyelmet követeltek meg már alsó tagozatban is: ha éppen nem írtunk, akkor
hátratett kézzel, szinte mozdulatlanul kellett ülni. A szünetek elmúltával, amíg a tanítónéni nem kezdte el
az órát, a falitáblákon lévő szorzótáblát kellett hangosan, kórusban kántálnunk. Bezzeg felső tagozatban
nemegyszer előfordult, hogy a tanár érkezte előtt még a padok tetején kergettük egymást, és csak a
résnyire nyitott ajtóban álló, tanárt leső társunk hangos „jön!” kiáltására született meg a káoszból a rend,
bár még így is megesett, hogy a fiúk által készített legújabb papírrepülő-prototípusok a belépő tanár
orra előtt landoltak. A szünetekben, udvaron való papírrepülőzés nem volt tiltva, igaz, nem is hagyták
szét őket a gyerekek.
A tanárok másképp lazítottak a szünetekben: a tanári szobában szinte vágni lehetett a füstöt, ami
ma már hihetetlenül hangzik. A dohányos kisebbség jogai teljes természetességgel, megkérdőjelezhetetlenül érvényesültek a többségi nemdohányzókkal szemben, szó szerint keserű példáját adva a
népi demokráciának, ahogy az akkor fennálló államrendet nevezték.
Nyáron is volt egy nagy attrakciója az iskolának. Nem tudom, melyik évtől, de Tibi bácsiék iskolai sátortábort szerveztek a tiszafüredi strand területén. Az osztályok beosztás szerint egy-egy hétre vehették igénybe, és alig volt gyerek, aki más, családi programra hivatkozva kimaradt. A mi osztályunk két
vagy három nyáron át is üdült ott, életre szóló emlékekkel gazdagodva: éjjeli őrség, csillagos égben
való gyönyörködés, tábortűz és tábortűzi műsor tréfás jelenetekkel, mezítlábazás a szúrós torzsákon,
nagy fürdőzések-pancsolások, esti rémtörténet-mesélések, „sátorszemle” pontozásos versennyel, éjszakai vacogások, időjárási viszontagságok, tiszai csónakázás satöbbi, satöbbi. Talán ezek a legkedvesebb, osztálytársaimmal kapcsolatos közös emlékek.
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Hitélet
Hát az nem volt a lakótelepen. A szocializmus időszakában elképzelhetetlen lett volna, hogy templomot
építsenek egy lakótelepre. A vallásos családok így vasárnaponként felkerekedtek, hogy elvillamosozzanak-buszozzanak a diósgyőri vagy a belvárosi templomok valamelyikébe. Persze ezt titkolták környezetükben, mert a szocialista diktatúrában a vallásos emberek a hatalom számára ellenségnek, közvetlen
környezetük és munkatársaik számára megmosolyogni való, szánalmasan tudatlan, a modern kortól elmaradott embereknek számítottak. A besúgóhálózat is élénken figyelt és jelentette, ha valaki vallásos volt,
s különösen a „kényes” munkakörökben, így a pedagógusoknál volt elítélendő az istenhit és annak gyakorlása. Ezért szüleim is titokban tartották, hogy templomba járunk, s majdnem minden vasárnap a város
más-más templomában jelentünk meg, hogy ne szúrjunk szemet a besúgóknak. Eleinte még hittanra is
évente különböző templomba írattak be minket az öcsémmel, aztán felső tagozatos koromban lehetett
végre lehorgonyozni Diósgyőrben, ahol éppen Vince atya folytatta áldásos működését. (Utólag kiderült,
hogy a megfigyelések és a hittanosok névsorainak rendőrségi gyűjtése még a nyolcvanas években is folyt
az egész országban. Édesapámat is megfenyegette egy nyomozó, aki munkahelyén kereste föl, hogy a
gyerekeit nem fogják felvenni a felsőoktatásba, ha továbbra is járat minket hittanra. De a családi kupaktanács döntött: maradunk.)

Epilógus és vízió
A Kilián-dél egy szép múltú, jelenleg jobb sorsra érdemes lakótelep. Fénykorában több mint 6000
ember lakta. Jelenleg az itteni lakcímre bejelentett felnőtt korúak száma körülbelül 3000, de a ténylegesen itt élők számát nem tudni pontosan. A Kilián-dél, ha lett volna temploma és kultúrháza, igazi,
csodás kis falu lehetett volna. A Kilián-dél, ha lenne egy kis közösségi háza és egy kis kápolnája, ma
is olyan lehetne, mint egy otthonos, élhető kistelepülés. Így csak láthatatlanul, belül, a szívünkben él
a „mi kis falunk”.

A diósgyőri hittanra két osztálytársammal együtt jártunk, persze titkolva a többiek előtt. A délutános műszak – úgy emlékszem – pénteki napján, az utolsó óra után, sokszor már az esti sötétben nyargaltunk a
buszmegállóhoz, hogy odaérjünk a hittanra, ahol nagyon jól éreztük magunkat (bár kissé mindig szégyenkeztünk, hogy már megint nem tanultunk, s Vince atya triviális kérdéseire sem tudjuk a választ). Ha az
osztálytársaink kérdezték, hová szaladunk, valami ürügyet kiáltottunk oda, és futottunk tovább.
Annak idején a Mindenszentek és a Halottak napja nem volt még olyan népszokás-jellegű, mint
manapság, hanem mivel csak a vallásukat gyakorló katolikusok jártak ki „kivilágítani” a temetőbe,
ezért szinte tiltott ünnep volt, s ezt is titkolnunk kellett. Emiatt különösen érdekes, hogy az iskolában
Emil igazgató bácsi november elsején hogy-hogynem mindig rövidített órákat rendelt el a délutános
műszaknak... Így akik akartak, még éppen el tudtak jutni a temetőbe. Anyukám mindig mondta is, Emil
bácsit féltve: „Jaj, csak nehogy baja legyen belőle szegénynek!”
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II. rész

JÁTSZÓTÉRI VIGASSÁGOK
Gagarin utcai házunk négyemeletes volt, három lépcsőházzal. Minden szinten négy lakás: két garzon és
két kétszobás volt. A házunkban harmincan laktunk közel egykorú gyerekek. A játszótéren tehát mindig
sokan voltunk, sőt még az utca túloldalán lévő kétlépcsőházas házból is ide jártak át a gyerekek. Soha
nem volt felnőtt felügyelet, de az ablakokból ki-kinéztek a szülők, és mi is fel-felrohangáltunk egy-egy
játékhoz szükséges holmiért vagy enni-innivalóért (de gyakran ledobták az anyukák az ablakból vagy
leengedték spárgán). A lépcsőházak bejárati ajtói tárva-nyitva álltak este tízig, amikor is a házmester
bezárta őket éjszakára.

1. Játékba-hívó
Aki aznap először ért le a játszótérre, az vagy várt, hogy a többiek is lecsorogjanak, vagy „házalni”
kezdett, azaz becsöngetett a barátaihoz. Az ajtót nyitó szülőtől ezekkel a fordulatokkal kérte el a gyerekét: „Csókolom, letetszikengedni Pistit?” vagy: „Csókolom, lejöhet a játszótérre Gyöngyi?” A sikeres
elkérés után aztán már többedmagával házalt az ember, így a tömeg nyomása is hatott a szülőkre...
Nagyobb korunkban csak felkiabáltunk (ha egy hang nem volt elég, akkor többen, kórusban): „Lacííí!
– és amikor a nevezett megjelent az ablakban: Lejössz cangázni?” (Cangázni = biciklizni)
Kisebb korunkban, ha a játszótéren még nem folyt szervezett játék, és valakinek eszébe jutott egy jó
ötlet, akkor kántálni kezdett: „Kijátszik ilyet? Majdmegmondom, milyet!”, és körbejárkált a játszótéren.
Aki kíváncsi volt és kedve kerekedett, csatlakozott hozzá, megfogta a kezét, és így gyűjtötték tovább
a gyerekeket. Amikor együtt volt egy kisebb társaság, eldöntöttük, hogy mit játszunk, lehetett mást
is, mint az első gyerek ötlete. Nagyobb gyerekként már a dalocska nélkül, spontán szerveztük a játékokat: „Ki játszik bújócskát?”

2.Kiszámolók
Sok játék előtt el kellett dönteni, hogy ki lesz a kezdő (hunyó, fogó, stb.). Ehhez mindnyájan körbeálltunk, és egyikünk elkezdte mondani valamelyik kiszámolót: „Ecc-pecc-kime-hetsz-holna-putánbejö-hetsz, cér-nára-cine-gére, ugorj-cica-aze-gérre, fuss!” vagy: „An-tan-té-nusz, szó-raka-té-nusz,
szó-raka-tike-toka, ala-bala, bam-busz-ka”.

3.Bújócska vagy ipiapacs
Az egyik legnépszerűbb, és legtöbb éven át játszott játékunk volt. A hunyó vagy a lépcsőház mellett
(általában a földszint 4. sz. lakás konyhaablaka alatt) „hunyt”, vagy a játszótér közepén lévő nagy
fánál. Általában százig kellett számolni tízesével, jó hangosan, megfelelő lassúsággal, hogy legyen idő
elbújni. A hunyó „aki bújt – bújt, aki nem – nem; megyek!” hangos kiáltással indult a keresésre, majd
a felfedezett gyerekkel versenyt futottak a hunyóhelyig, ahol, ha a hunyó ért oda hamarabb, a falra
csapva hangos kikiáltóként adta hírül: „ipiapacs Edit, egy-kettő-három”.
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4.Pincebújócska

8. Pad-visszalopás

A játszótéri bújócska „földalatti” változata volt. A házunk mindhárom lépcsőházából volt lejárat a
hosszú és változatos alakú pincefolyosókra, de az egyes szakaszokat vasajtók zárták le. Ha ezek nyitva voltak, vagy valamilyen csellel sikerült elérni, hogy kinyithassuk, akkor jöhetett a pincebújócska.
A sötét folyosókon bújtunk el, általában egyesével, és legtöbbször komoly félelmeket átélve, aminek
emlékét időnként egy-egy kis tócsa őrizte aztán… bár ehhez a hűvös is hozzájárulhatott.

Mivel a padok mozgathatók voltak, és a szomszéd játszótereken is használták a gyerekek, gyakran – kevésnek tartva a sajátjukat – ellopták a mieinket. Bizony, mindig csak ők a mieinket!!! A hiányosságot észlelve rögtön harci kedv öntött el mindnyájunkat, és elindultunk, hogy megkeressük a
padjainkat. Megszámoltuk a szomszédék padjait, és – mivel tudtuk, hogy mennyi van játszóterenként
kihelyezve – a feleslegre azonnal lecsaptunk, és visszaszereztük jogos tulajdonunkat. Gondolom, ez
sokszor kisebb-nagyobb civakodással is járt, de erről nincsenek emlékeim, talán nem véletlenül…

5. „Pinceklub”
A nagyobbaktól hallottuk ezt a szót, s bár nem tudtuk, hogy pontosan mit jelenthet, de mégis izgalmasnak tűnt. Én találtam ki, hogy csináljunk mi is pinceklubot. A házfelügyelőéktől, Annuska nénitől
és Feri bácsitól nem volt túl nehéz engedélyt szerezni, mivel lányuk, Nórika, jó barátnőm volt. A pincelejárattal szembeni egyik üres pincét kaptuk meg használatra, körülbelül három négyzetméter ha
volt, fémhálós ajtóval. Pokrócokat vittünk le, és ha jól emlékszem, használt, kidobott autóülés is került
valahonnan. Aztán ültünk, és nem tudtuk, hogy mit kell csinálni egy pinceklubban. Azt hiszem, talán
társasjátékoztunk és babáztunk.

6.Fogócska és változatai
Az „alap” fogócskán kívül játszottunk még láncfogót, amikor a megfogott ember nem változott fogóvá, hanem a fogó kezét fogva már ketten loholtak a leendő áldozatok után. A lánc növekedésével
egyre nehézkesebbé vált a fogó futása – már ekkor leckét kaptunk a tömeg visszahúzó erejéről… A
másik fogócskatípus a páros fogó volt, amikor a fogópáros kézen fogva futott, és az áldozatot nem
megérintették, hanem körbekerítették.
Nagy esők után néha pocsolya-fogót játszottunk: csak a játszótér szintjéből kiemelkedő kavics-szigetekre volt szabad lépni, ugrani.
A játékokból (nemcsak a fogócskából) ki is lehetett lépni, ekkor ezt kiabáltuk világgá: „Nemé-ranevem! Káposztaa-fejem!”

7.Sátorépítés
Békés játékunk volt, szép nyári napokon. Összehúztunk és felborítottunk két padot (mozgatható, fémvázas padok voltak), és az otthonról „elkórincsált” pokrócokkal fedtük be. A „sátor” aljára is pokróc került.
Társasjátékoztunk (Ki nevet a végén, Malom, Gazdálkodj okosan), vagy csak úgy üldögéltünk benne. Volt,
hogy a már olvasni tudók felolvastak a többieknek a Kisgyermekek nagy mesekönyvéből.
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9. Késdobálás

´´
13. Lépcsoházi
mózeskosár-szánkó

A kések tulajdonképpen bicskák voltak. A fiúk közül többnek volt sajátja; nekünk, lányoknak meg
kölcsönadták a dobáshoz. A kerek homokozó betonpereme mögött körbe álltunk, és bedobtuk a
bicskát a homokba, ezzel kihasítva egy területet, amit meghúztunk. A következő gyerekek sorban
dobtak, és az eredeti felosztás után lehetett területet rabolni a többiektől. Az én szüleim nem örültek
ennek a bicskás játéknak, gondolom a másoké sem, de azért betiltani nem tudták.

Iskoláskorunkban a papírgyűjtéshez sokszor használtunk régi mózeskosarat, mint gyűjtőedényeket. Amíg üres volt, kiválóan lehetett vele szánkózni a lépcsőkön! Jó nagy ovációval ünnepeltünk
egy-egy gyors és sikeres lecsúszást.

10. Poroló-mutatványok
Szülők által szintén nem kedveltek voltak a porolón végzett hajmeresztő mutatványaink. Mi nem
éreztük hajmeresztőnek, bár nem mindenki mert mindent megcsinálni. Én is csak az alsó rúdon
gyakorlatoztam, de sokan a felsőn is átfordultak. Az alapgyakorlat az volt, amikor az alsó rúdra keresztben ráhasaltunk, és kezünkkel a rúdba kapaszkodva átfordultunk. A következő fokozat: a rúdon
ülve egyik lábunkat előrevetve, a másikat hátul lógatva, két kézzel oldalt megkapaszkodva hirtelen,
nagy lendülettel előrelendülve megfordultunk, az ügyesebbek egészen vissza az ülő helyzetig, én és
a gyengébbek csak a földet érésig. Majd ugyanígy hátrafordulással. Aztán páros lábbal előre, majd
hátra, és ugyanez a felső rúdon is. Szegény nagymamám nagyon sokat izgult értem évekig, én meg
nem értettem, hogy miért. Ma már igen. Ráadásul a poroló alatt ki volt kövezve a föld.

11. Fáramászás
Mivel a fákat a lakótelep felépítése után ültették, sokáig nem voltak alkalmasak a mászásra, de
amikor már elértek egy bizonyos nagyságot és ágas-bogasságot, fel-felmásztunk rájuk. Ebben én
is jeleskedtem, kedvencem a hinta melletti kanadai nyárfa egyik vízszintes ága volt. Üldögélni szerettem rajta, békésen lóbálva a lábamat. Gyakran azonban megzavart egy közeli ablakból kinéző,
általunk csak vénlánynak nevezett nő, és azt kiabálta: „Úrilány nem mászik fára!!” Csodálkoztam, ki
lehet az az „úrilány” – biztosan nem én voltam…

´´
12. Lépcsoházkorlát-mászás
Ha éppen nem jártak a lépcsőházban felnőttek, akkor gyakran másztunk a korláton – kívülről. A
lépcsőház közepén üres tér volt, és mi a korlátba kapaszkodva, a lépcsők széleire támaszkodva lábunkkal, háttal a mélységnek araszoltunk felfelé, ki meddig mert. Én az elsőig se jutottam föl általában, mert volt egy határ, ahol félni kezdtem. De volt, aki majdnem feljutott a másodikra. Aztán ha
jöttek a felnőttek, leparancsoltak bennünket.

´´ bárány
14. Csengos
Ezzel a játékkal is borzoltuk a lakók idegeit, igaz, nem a saját lépcsőházainkban, hanem másutt.
Pár fős társaság kellett hozzá. Minden menet előtt megbeszéltünk, hogy ki lesz a következő „csengős
bárány”, aki feloson egy kiszemelt lépcsőházban, bátorságától függően valahányadik emeletre, ahol
kiválaszt egy ajtót, becsönget, majd leszalad, és elszalad velünk együtt. Irtó izgalmas volt. Számomra
különösen, hiszen ebben a játékban gyakran játszhattam együtt „Öcsivel”, azaz Pistivel, aki egy évvel volt idősebb nálam, és a házunkban, a szomszéd lépcsőházban lakott. Ötévesen fülig szerelmes
voltam belé, persze ezt senkinek sem árultam el, de az érzés intenzitására még ma is pontosan emlékszem.

15. Babázás
A szülőktől elkért pokrócokat leterítettük a fűre (esős időben a lépcsőházban, a bejáratnál – előtte
megkérdeztük a házmesteréket: „Feri bácsi, játszhatunk a lépcsőházban?”, amire általában igen volt
a válasz), és azon babáztunk; ez csak lányos játék volt. Minden lány levitte a saját babáját, babáit,
aztán azokkal játszottunk szerepjátékokat. Az ügyesebbek ruhákat is varrtak nekik.
Jópár évig nagy divat volt a „négerbaba”, egy picike, marokba fogható barna színű, műanyag, dundi
baba, aránytalanul nagy fejjel, és hosszú, talán a bokájáig leérő hajjal. Ezt fésülgettük, fonogattuk.
Azzal is elszórakoztunk, hogy az orrát és a lábujjait be lehetett nyomni, mivel ott vékonyabb, ezért
puhább volt a műanyag. Aztán nevetgélve vártuk, néztük, ahogy visszaáll az orra és a lába.
Az „öltöztető baba” is elterjedt volt: papírlapokat lehetett venni, amin a gyerekek alakja volt megrajzolva, alsóneműben, és mellette különböző ruhadarabok, kis fülecskékkel. Az alakokat és a ruhákat kivágva (ügyeskedve, hogy a füleket nehogy véletlenül lekanyarítsuk az ollóval) lehetett aztán játszani:
a kis fülecskéket behajtva és a babára akasztva mindenféle módon öltöztetni őket.

16. Szerepjátékok
Na, nem a mai számítógépes értelemben. Kitaláltunk egy nagyjábóli cselekményt és elkezdődött a
szereposztás, közben pedig már éltük is a történetet: „Mondjuk, hogy én vagyok a … , te meg legyél
… – Nem, inkább én a … leszek. – Na jó, akkor… – Én ide megyek, erre te most mondd azt, hogy…” Fiúk
is játszották. Voltak viták is, de azért szerettük a játékot.

17. „Fallabda”
Ezt csak mi, lányok játszottuk, de nem tudom, mi volt a játék igazi neve. A házfalon – a poroló felől,
mert ott nem voltak ablakok – egyre feljebb és feljebb dobtuk a labdát, s amikor visszaért, el kellett
kapni. Csakhogy amíg visszapattant, különböző dolgokat kellett teljesíteni, például tapsolni, egyet
fordulni a saját tengelyünk körül, és hasonlók. Közben minden „szintnél” volt egy mondóka-szerű
szöveg is: „Egye-lőre, kétket-tőre, három-hatra, hatki-lencre, üsdki-tízre, tize-negyre...” Az biztos, hogy
számolni nem itt tanultunk meg… Aki tévesztett, azaz nem tudta elkapni a labdát, az kimaradt egy
körből vagy kiesett.

18. Sárgolyó-dobálás
Ugyanennél a falnál esős idők után játszottuk, leginkább a fiúk jeleskedtek benne. A sárból kis
gömböket gyúrtunk, a bokrokról pedig ágacskákat törtünk. A golyókat a botok végére szúrtuk, aztán
jól meglendítettük, a házfalra célozva. Azé volt a dicsőség, aki a legmagasabbra tudott lőni. Komoly
tudomány volt, ugyanis sok tudattalan számítást igényelt, hogy a golyó nagysága, szilárdsága, az ág
hajlékonysága és a lendítés gyorsasága és szöge a legmegfelelőbb legyen az eredményhez. Persze
gyakran nem csak a házfalra, hanem egymásra is céloztunk.

19. Csúzli
Néhány fiúnak csúzlija is volt, de csak ritkán használták, ez veszélyes játék volt. Apukám elmagyarázta, hogy akár a szemét is kilőhetik az embernek, ezért kerültem a terepet, ha tudtam, hogy csúzliznak. Valószínűleg más szülők is ezt mondták a gyerekeiknek, mert alig van emlékképem a csúzlizásról.

20. Kidobó
A vadságot a kidobóban is jól ki lehetett élni, nagyokat döngetve a labdával a kiszemelt egyén hátán. Valószínűleg az iskolai tornaórákról importáltuk a játékot.

21. Tornamutatványok
Talán szintén iskolai hatásra cigánykereket is hánytak páran. Én csak csodáltam, számomra képtelenségnek tűnt a dolog. A kézenállást is tanítgatták a nagyobbak a kisebbeknek. És sokat bukfenceztünk a fűben, pokrócon.

´´
22. Orion urhajó
Az egyik legkedvesebb játékom volt. Az akkoriban a tévében sugárzott német filmsorozat minket,
gyerekeket is izgalomba hozott. A játszótéren a filmes jeleneteket és hozzá a saját fantáziánk alapján
kigondolt történeteket játszottuk el, rendes szereposztással. Közben hangosan énekeltük: „Felszállt
az Orion, benne Meklén a parancsnok!” McLane kapitány általában Pisti volt, az előbbiekben már
említett fülig-szerelmem. Én, azt hiszem, egy kis szerepzavarként Tamara nevével Helga szerepében
igyekeztem a lehető legtöbbet lenni Pistivel. A sorozatból a trafikokban néhány fekete-fehér képet is
lehetett vásárolni, ezek nagy kincsként mutogatódtak a játszótér népe körében. Amúgy boldogabb
világokban, értsd néhány más játszótéren űrhajót formázó fém mászóka is rendelkezésre állt a játékhoz, de a mienken nem volt, így teljesen a fantáziánkból pótoltuk a környezetet. De még így is elég
félelmetes volt, amikor azt kiabáltuk: „Jönnek a varangyok!” Azért volt olyan, hogy „elkéreczkedtünk”
a szüleinktől, és a házunk mögötti játszótérre mentünk, ahol volt az említett űrhajóból. De valahogy
soha nem éreztük magunkat otthon a mások játszóterén. Pedig ott még „lipicsóka” is volt. Nem tudtuk
a rendes nevét, hogy libikóka…

25. Éneklés
A hinta korlátján ülve, vagy a játszótéren föl-le lófrálva nemegyszer énekeltünk is. Valaki rákezdett
egy „táncdal”-ra, ami talán a szülei rádióhallgatásakor mászott a fülébe. Aztán a többiek folytatták.
„Kislány a zongoránál”, „Ajaj, fekete vonat, elvitted a páromat” – fújtuk nagy egyetértésben. De másféléket is énekeltünk: „A börtön ablakába soha nem süt be a nap”, „János bácsi a csatában”, sőt, még
az iskolából hozott „Indulj az útra és vissza ne nézz” kezdetű munkásmozgalmi nótát is; ez utóbbiból
engem különösen a „rád ragyog végre a fényteli nap” fogott meg, nemcsak a szöveg, de a különleges
dallam is. (Rafináltan ki voltak találva ezek a mozgalmi dalok.)

23. Hintázás és változatai
A mi játszóterünkön csak homokozók voltak (körülbelül másfél méter átmérőjűek), talán négy darab, és egy hinta, három üléssel. Ez volt az alap. Később került még mókuskerék (egy lábbal forgatható hordó), amin nem tudtunk valami sokat játszani, mert túlságosan hamar kiszaladt a lábunk alól,
meg egyre több léce tört el, és hamarosan használhatatlanná silányult. Jóval később pingpongasztalunk is lett, de akkor már nagyok voltunk.
Szóval a hinta. Az egyszerű hintázás is örömet okozott, s versenyeztünk, ki tudja magasabbra hajtani. Aztán bonyolítottuk a dolgot: az ülő ember háta mögé beállt egy másik, s a láncokba kapaszkodva,
állva hintázott az előtte ülővel. Másik változat volt, hogy ülés helyett állva hintáztunk, egyedül. Nem
tudom, ki találta föl, de elterjedt, hogy megfordítottuk a hinta ülését, ami így megemelkedett, és erre
ültünk föl. Így persze nem érte el a lábunk a földet, mások löktek meg induláshoz. A hintát körülvevő
vékony fém csőkorlátra felállva pedig egyensúlyozó mutatványokat mutattak be az ügyesebbek. Én
nem, mert a szüleim megtiltották balesetveszélye miatt. Jogosan, bár nem emlékszem, hogy valaha
is leesett volna valaki.

24. Amerikából jött két ember
Valahogy a hintához kötődik az ezzel a játékkal kapcsolatos emlékem is: a korláton ültünk (ez nekem se volt tilos), a két mutogató ember pedig a „kinti” összesúgás után „bejött” a korlátokkal körülhatárolt térbe és előadta a kitalálandó foglalkozást. A szabályok a szokásosak voltak.
30

26.

Körjátékok

A fiúk is játszották. Körbeálltunk, kézen fogva elindultunk, és ezt énekeltük: „Körben áll egy kislányka
/ Lássuk, ki lesz a párja / Lássuk, kit szeret a legjobban / Azzal fordulok gyorsan.” Ekkor a középen
álló kiválasztott valakit, akivel a kör közepén kezüket keresztbe fogva pörögni kezdtek, miközben a
körben állók folytatták: „Ezt szereti a legjobban / Ezzel fordulok gyorsan / Vége, vége, vége mindennek / Vége a szerelmünknek /” Ezután helycsere és folytatás.
A másik gyakran játszott körjátékunk a „Hegyek-völgyek között zakatol a vonat…” volt, az ismert
szöveggel és dallammal. Mi körben állva, kézenfogva mentünk, és az általunk nem túlságosan értelmezhető refrénre (Eggya-jel-szónk-tar-tós-bé-ke, ájj-kő-zén-kés-harcojj-jérte…) fentivel egyezően
páros forgás következett.
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27. Foci
Ez egy bizonyos életkor után a fiúk privilégiuma volt. Mi lányok irigykedtünk, de nem rohantunk sehová sem, hogy megsértették az esélyegyenlőségünket, pláne, hogy a fogalom is csak évtizedek múlva született meg. Előítéletesnek se mondtuk őket, tényleg nem tudtunk jól focizni, és igazat mondtak,
ha erre hivatkoztak. A focipálya a játszótér kavicsos része volt, és szabálytalan alakja sem zavarta
a focistákat. Kapufélfának legtöbbször a „culáik” (ruháik) közül raktak le dolgokat, például egy-egy
kardigánt.

28. Kama
Emlékeim szerint ezt is főleg fiúk játszották. Mostanában több leírás született a játékról – lásd a vonatkozó szakirodalmat – ebből tudtam meg, milyen helyi különlegesség volt ez Miskolcon.

29. Tengó
A fiúk egy négyzetet rajzoltak föl a ház előtti aszfaltra, ezt négyfelé osztották, és egy-egy fiú állt
bele, labdát adogatva egymásnak. Később valahonnan szereztek festéket, így évekre tartósították a
tengópályát. Nagy kegy volt, ha minket, lányokat néha beengedtek a játékba.

30. Nemzetes
Nem ezen a néven ismertük, de hasonlóan játszottuk. Mindenki választott egy országnevet, körbeálltunk, egyik lábunk a képzeletbeli origónál volt, másik kifelé, elfelé. A kezdő gyerek általában
idegeinket borzoló lassúsággal rákezdte: „Jöjjőőn az a hííres-nevezetees, sóóba-paprikába máártott,
onnan is kiráántott (itt hatásszünet, pattanásig feszülő lábizmok) – Olaszország!”, és jól feldobta a
labdát. Amíg az visszaért, az adott országnevet viselő gyereket kivéve mindenki olyan messzire szaladt, amilyenre csak bírt. A középen ottmaradó Olaszország pedig igyekezett minél hamarabb elkapni
a labdát, mert akkor a futóknak meg kellett állni. Ezután próbálta eltalálni a legközelebbi országot.

31. Kelj fel, Jancsi!
Egy vonalnál sorakoztunk fel, a játékvezető mindenkivel sorra váltott szót: „Kelj fel, Jancsi!” „Hány
órára?” – kérdezte a megszólított. Erre mindenki más választ kapott, például „egy óriáslépés és három tyúk”. Ezt az illető lelépte. A győztes az volt, aki először érte el így araszolgatva a célvonalat. A
kivételezések nyilvánvalók voltak. Szerintem főleg türelmet tanultunk a játékból…

32.„Canga”
A bicajt hívtuk így. Nem volt mindenkinek, ezért akik nem voltak ilyen szerencsések, így kérték el a
tulajdonosoktól: „Ideadod egy körre?” A kör tényleg egy kör volt, a ház hosszában, majd az autófordulónál körbe és vissza a kiindulási helyre. Mivel sok aspiráns volt, fontos volt az igazságosság. Akik
csaltak, és nem szálltak le a cangáról egy kör után, elsüvítve a kötelező megálló előtt, magukra vonták a köz haragját, és megbízhatatlan elemekként lettek számontartva…

33. Gokart
Egy falapra, amely akkora volt, hogy egy gyerek guggolva ráférjen, alul tengelyt és csapágy-kereket
szereltünk (nyilván az apukák segítségével), s ezzel száguldottunk az olyan lejtőn, mint a szomszéd
ház pár méteres távolsága a lépcsőház kijáratától a kukákig. Persze lábbal is lehetett tolni magunkat,
például a mi házunk előtti vízszintes terepen, csak ez nem volt olyan gyönyörűség.

34. Görkori
Ormótlan egy szerkezetek voltak ezek az első görkorcsolyák. Jó nagy fémtalp, amit szíjakkal kellett
a cipőnkhöz erősíteni, és két oldalán voltak a kerekek. Tehát nem kellett egyensúlyozni, mert oldalra
elvileg nem eshettünk. Viszont előre-hátra annál inkább. A görkori ritka tulajdon volt, és mivel a szíjakkal és az alsó csavarokkal emlékeim szerint bármilyen méretű cipőre ráerősíthettük, gyakran adtuk
kölcsön egymásnak.

35. Tollaslabda
Ez szinte minden gyereknek volt, sokat tollasoztunk. „Elmegyünk százig?” – terveztük meg előre a
célt, és tényleg ügyesek voltunk. Én legalábbis jobban tollasoztam, mint manapság…

36. Rágófújó verseny
Amikortól divatba jött a rágógumi, azaz már lehetett kapni, sokszor azon versenyeztünk, ki tud
nagyobb gömböt fújni belőle. Nem tudom, mi volt az akkori rágók anyaga, de jókora buborékokat
tudtunk kifújni, amiket aztán a nyelvünkkel pukkantottunk ki, jó nagy csettintés-szerű hanggal. Bár a
nagyobb gömbök ilyenkor az orrunkra-arcunkra ragadtak, úgy kellett levakarni. Ha jól emlékszem, az
első rágók kis téglácskák voltak, a gömbrágók korszaka később következett.

37. Kártyázás
Főleg a fiúk játszották, magyar kártyával; makaót, svindlit, huszonegyet meg hasonlókat.
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38. Kártyanaptár-cserebere
Az év vége felé mindig nagy izgalmat jelentett a következő évi kártyanaptárak megjelenése. Főleg a
szülők hozták haza a különböző munkahelyekről, amennyit csak bírtak, mert tudták, hogy a gyerekeik
gyűjtik őket, és ha több van, cserélni is lehet. A cserebere volt az igazi izgalom: sikerül-e megszerezni
az áhított naptárakat. Komoly tarifák voltak. A „vízhatlanért” két sima naptárat kellett adni. Egyszer,
egy ilyen kártyanaptáras csere során borzongással vegyes áhítattal arról beszélgettünk Attilával, a
szomszéd fiúval, hogy majd egyszer lesz kétezredik év is… És vajon milyen lesz akkor a világ...

39. Játékok krétával az aszfalton
Az ugróiskolát „picinek” neveztük. „Jössz picizni?” – így hívtuk egymást játszani. Dobókavicsnak legszívesebben az utcán talált színes üvegdarabokat használtuk. Ezek úgy keletkeztek, hogy a részegek,
akikből elég sok volt akkoriban mifelénk, elejtették vagy földhöz vágták az üres alkoholos üvegeket.
Játszottuk a késdobálós-területfoglalós valamilyen aszfaltos-krétarajzos változatát is, pontosan már
nem emlékszem. Az akasztófás játékban filmcímeket, később könyvcímeket adtunk fel egymásnak.
Még gyufarejtvényeket is rajzoltunk egymásnak a földre.

40. Játékok a természettel
A lakótelep akkori nagy népsűrűsége és zsivaja, valamint a növendék fácskák nem kedveztek a madaraknak és más betelepülő állatoknak, de bogarak bőven voltak, s mi például lepkére vadásztunk,
és az évente ismétlődő májusi cserebogár-vadászatok is emlékezetesek. Gyufásdobozba tettük őket,
hallgattuk a kaparászást és zizegést, de aztán elengedtük szegénykéket. Népes gyerekseregünk rohangálása és kapkodása a bogarak után sokkal érdekesebb és izgalmasabb volt, mint az eredmény.
„A cél megszűnte a dicső csatának” – mondhattuk volna, ha ismertük volna a Tragédiát.
A botanikával is testközelből ismerkedtünk. Az olajfa bogyóját minden évben megkóstoltuk (hátha
más, mint tavaly), de még az érett is fanyar volt. A lóhere rózsaszín virágzatából metszőfogaink segítségével szívogattuk ki az édes nedvet. A fehér bogyókat, melyeket az egyik bokor termett, nagy
csattanásokat produkálva tapostuk szét. Az aranyeső levelével bedörzsöltük tenyerünket, aztán egy
óvatlan pillanatban megsimítottuk valamelyik gyanútlan társunk arcát – kellemetlenül csípett. Valószínűleg mindnyájunk összes őrangyalának összefogása óvott meg minket attól, hogy az aranyeső
mérgező termését is megkóstoljuk. Gyermekláncfűből, amit mi csak kutyatejnek ismertünk, mindig
rengeteg volt, csöves szárából karikát alakítva és ezeket egymásba fűzve hosszú nyakláncokat készítettünk. Egy-egy szélesebb fűszálat két hüvelykujjunk közé szorítva sípolni próbáltunk. A lenyírt füvet
a kertészek halmokba gereblyézték, és amíg el nem szállították, mi élvezettel ugráltunk a halmokban.
Ősszel ugyanígy az összegereblyézett avarhalmokban. Az meg se fordult teljesen ártatlan fejünkben,
hogy ezzel pluszmunkát okozunk nekik.
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41. Sinkózás

´´
45. Szilveszteri fenyo-égetés

Egyik leggyakoribb téli kedvtelésünk volt a „sinkópálya” készítése: a havas-jeges járdán kicsúszkáltunk egy hosszúkás szakaszt jó jegessé, minél hosszabbra sikerült, annál jobb volt, majd nekifutásból
végigcsúsztunk rajta, egyik lábunk elől, másik hátul, egyensúlyozva. Gyakran járt eséssel. A járókelők
megértéssel kerülgették a lakótelepi gyerekek összes sinkópályáját. Én legalábbis nem emlékszem,
hogy szidást kaptunk volna érte.

A másik csodás hangulatú téli mulatságunk ez volt. Karácsony után pár nappal mindig sokan kezdték kidobálni a fenyőfájukat. Mi, gyerekek, jártuk a környéket, és ha kidobott fát találtunk, azonnal
a játszóterünkre húztuk. Szilveszterre jó sok gyűlt már össze. Szilveszter éjszaka, rögtön a Himnusz
után, rohantunk le a játszótérre, és meggyújtottuk a tábortüzünket. A gyantás fák hatalmas lánggal
égtek, és millió szikrát lövelltek, gyönyörűség volt nézni! Hol volt ez holmi mai petárdázástól... (Akkoriban még nem volt se petárda, se tűzjáték.) A környező házak lakói az ablakból gyönyörködtek (vagy
legalábbis mi úgy gondoltuk). Egyik évben az öcsém lábtöréssel (mellesleg a jégpályánkon törte el)
még fekvőgipszben volt, ezért, hogy láthassa a tüzet, a szüleim egy nagy tükröt tartottak az ablakhoz,
megfelelő szögben.
Ez a szilveszteri tűz a mi játszóterünk találmánya volt, de futótűzként terjedt el… Ezért a következő
évtől beindultak a falopások: az összegyűjtött száraz fenyőinket más játszóterek hadinépe elzsákmányolta, amikor épp egyikünk se őrizte. Nosza, indultunk a fenyőink után, és visszaloptuk. Napokon át
folyt a küzdelem, de az igazságért minden energiánkat beáldoztuk.

42. Hóember-építés
A szokásos háromrészes hóembereket görgettük össze, de mivel nem volt szenünk-répánk, lábast-seprőt meg a szülők nem adtak, csak egészen szimplák voltak. Sok bosszúságot és kifejezetten
nagy elkeseredést okozott, hogy más játszótéri gyerekek gyakran már másnap reggelre lerombolták
a mieinket.

43. Szánkózás
A mi házunk előtt nem volt lejtő, így az Iván utcai OTP felé eső egyik házhoz jártunk át, más környékbeli gyerekekkel. Sokan voltunk tehát, ezért általában sorba kellett állni a lecsúszáshoz – kényesen
ügyeltünk ám a sorbanállás sorrendjére! A rövid viták rendszeresek voltak. A lejtő alig lejtett, és rövid
is volt, ezért kifejezetten ügyesnek tartottuk azokat, akik a járdán túlra tudtak csúszni, le, az autóútra.
Akkoriban még alig jártak autók, úgyhogy nem volt igazán veszélyes.

44. Jégpálya-készítés
Csodálatos hangulata volt! Minden évben csináltuk. A házfelügyelőéktől, az ablakon keresztül egy
slaggal vezettük ki a vizet (akkoriban még nem volt vízdíj!), és locsolgattuk – a megfelelő fagyási
szünetekkel – a játszótéri kavicsot. Volt, hogy a játszótér hinta felőli fele teljesen jégpályává vált.
Ezen aztán nemcsak csúszkáltunk, hanem korcsolyáztunk is. Bár nem volt mindenkinek, a korcsolyát,
ugyanúgy, mint a görkorit, kölcsön tudtuk adni, mert akkoriban nem nagyon létezett egész korcsolyacipő, hanem csak egy fémtalp, koriéllel, és valami csavar-féleség segítségével kellett rászorítani a
cipőnk, kis bakancsunk oldalára – tehát ez is állítható volt némileg, legalábbis széltében. Néha voltak
ellenséges táborok (a szomszéd játszótéri gyerekek), akik direkt föltörték a koripályánkat. Egyszer
még én is verekedtem ilyen ügyben.
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