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szerzőnk önMagáról

Hathónapos koromtól az egyetemig Miskolcon 

éltem, és még sokáig mindent ehhez a városhoz 

mértem. Ma inkább úgy mondanám: amit 

Miskolctól kaptam útravalóul, az mérhetet-

len. 1950–től 60–ig a belvárosban laktunk, 

az Avas képezte a látóhatárt, utána az 

érettségiig a Kilián-északon, ahon-

nan a várat és a Bükköt láttam. Csak az 

országhatáron túl nem jártam, amiért 

azzal kárpótolt az élet, hogy a hajómérnöki 

egyetemet Leningrádban végeztem el. Szép 

választásnak mondható, de nem praktikus, 

úgyhogy más dolgokat is ki kellett tanul-

nom: filozófiát, szociológiát, statisztikát. 

Évtizedek óta Budapesten élek csalá-

dommal, de versfordításaim számomra 

legkedvesebb bemutatója (a Covid előtti 

utolsó pillanatban) Miskolcon volt.

Csanyiki gimis kirándulás
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I. a lUtHer-UDvar és körnYéke
nagY beköltözés – üres teHeraUtóval

Van Miskolc belvárosában egy közel négyzetes 
háztömb, amelyet a fő- (itt éppen Hunyadi) utca, a 
Városház tér, a Kis-Hunyad és a Dayka Gábor utca 
övez. Közepén kimagaslik az evangélikus templom 
tornya. Fontos intézmények találhatók a tömbben: 
polgármesteri hivatal, iskolák, kápolna. Kisgyerek 
koromban, 65-70 éve, az északi utca Kun József nevét 
viselte. Négy tanintézmény működött a területen, de 
nem azonosak a mostaniakkal. 

1950 nyarán szüleimet, akik Dédesen tanítottak és 
egy bányászcsaládtól bérelt szobában laktak velem 
hármasban, Miskolcra helyezték. 31 éves édesapámat 
kinevezték a 4-es számú, Kun József utcai Állami 
Általános Iskola igazgatójává, 24 éves édesanyám pedig 
a közeli Kossuth utcában kezdett tanítani. (Két-három 
év múlva őt is a Kun József utcai iskolába helyezték.) Az 
iskola felső, 2. emeleti szintjén volt a szolgálati lakás 
a maga 15 m hosszú folyosójával, 3 tágas szobájával, 

Osztálykép a Kun József utcai udvaron 1959 előtt
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amihez bútoraink nem nagyon akadtak. Amikor 
teherautón megérkeztünk, csak néhány csomagunk 
volt, a portás kérdezte is, mikor jönnek a bútorok. 
A kiságyamat édesapám maga készítette 
Dédesen, azt hoztuk magunkkal.

Miskolci lakásunk berendezé-
sét szüleim darabonként kéz alatt 
vették és újították fel. Fürdőszo-
ba évekig nem volt, a konyhá-
ban vegyes tüzelésű tűzhelyen 
főztek, és falikútból jött a víz. A 
mellette levő szobában egye-
di, formás cserépkályha állt, 
öntöttvas ajtaján ördögfejjel. A 
többi szobában egyelőre nem 
kellett fűteni, persze voltak (vas)
kályhák. Szóval csodával ért fel ez 
az otthon a semmilyen anyagi 
háttérrel nem rendelkező szü-
leim, de különösen édesapám 
számára! 

Apai nagyapám és bátyja a dunán-
túli Siómarosról származtak, kántortanítók lettek. 
Imre pár évvel idősebb volt, jó állásokat kapott, meg-

becsülték, öccse pedig követte őt állomáshelyeire. 
Mózes Imre már vagy tíz éve a Kun József utcai iskola 
igazgatójaként működött,  mikor befogadta lakásába 

Lajos öccsét is, mert már ő is családos 
ember volt. (Családnevük különbö-

zött, mert dédapám halála után 
három fia nevet változtatott Ma-
rosyra, csak a legidősebb maradt 
Mózes.) Amikor nagyapám Kis-
kunfélegyházán vállalt állást, 
3-4 éves fia nagyon elszomoro-

dott, hogy elköltöznek a megszo-
kott lakásból. Nagyapám vigasztalta, 

hogy „Ne sírj, fogsz te még itt lakni!” 
Ilyen kegyes hazugságot! Hiszen végleg 

elmentek az Alföldre! Azonban a füllen-
tés megbicsaklott, és véletlenül valóra 

vált: édesapám ugyanabba az igazgatói 
lakásba költözhetett 1950-ben. Már 

tudtam olvasni, amikor még mindig 
láthatók voltak az ablakpárkányo-
kon azoknak az aláírásai, akik va-

laha ott laktak, köztük Mózes Imréé, 
Marosy Lajosé. (Édesapám nevéből azért 

tűnt el az ipszilon, mert 1919 márciusában született... 
Öccseit aztán újra ipszilonnal anyakönyvezték.)
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Számomra sokáig természetes volt, hogy a Kun József 
utca 7-ben lakom. Történt azonban, hogy nyolcéves 
koromban szüleim németre kezdtek járatni Tante 
Annához, aki az utcánkban lakott, és Kun József öz-
vegye volt. A földszintes házrészből én két helyiséget 
ismertem: az üveges verandát, amelyben az elhunyt 
szobrászművész tucatnyi munkáját láttam, és a szo-
bát, ahol tanultunk. Ott állt a nagy, szépen bevetett 
ágy is, amely alatt Tante Anna a szenet tárolta. Ez na-
gyon megragadta a figyelmemet, mert nálunk pince 
volt. Tanárnőm maga mondta el nekem, hogy az utcát 
nem megboldogult férjéről nevezték el. Megemlítette 
azt is, hogy férje munkái láthatók közeli épületeken 
is, például a mi általános iskolánk homlokzatán és a 
Földes Gimnáziumon. Ezek domborművek. Kun Jó-
zsef ugyanis főleg plaketteket, érmeket és dekoratív 
szobrászmunkákat hagyott hátra. Annak, hogy ut-
cánkat nem róla nevezték el, legfőbb oka az lehetett, 
hogy ő még élt, amikor az utca már ezt a nevet visel-
te. 1909-ben az iskolát már ezen a címen építették. 
Egy helyi újság (Ellenzék, 1909. november 20.) meg-
írta, hogy törvényhatósági bizottsági ülésen téma: az 
iskola szobrászmunkáiért a művész a megállapított 
összegen felül 500 korona felülfizetést kér. (Ez nem 
a legjobb ajánlólevél a dicsőség felé vezető útra. Pe-
dig a szobrászunk Párizsban, Rodinnél is tanult.)

Gyerekként nem tudtam utá-
najárni, hogy ki volt hát a másik, 
a névadó Kun József. 1956 után az 
utcánk Szabó Lajos nevét kapta 
meg – politikai okból. Így a rend-
szerváltás után érthető volt 
az újabb névadás. A Kis-Hu-
nyad név meglepett, és újból 
érdekelni kezdett, van-e va-
lamilyen nyomós oka, hogy 
Kun József nem tért vissza. 
Mostanában, hogy az Arca-
num adatbázisban régi újsá-
gok és könyvek böngészhetők, egy 
sor Kun Józsefet találtam. 

A XX. század elején Miskolcnak volt egy azonos 
nevű főjegyzője. A Szabadság 1902. január 4-én 
megírta, hogy a városházi tisztviselők Soltész Nagy 
Kálmán korábbi polgármesternél dr. Kun József fő-
jegyző vezetése alatt tisztelegtek. Ez a K. J. debreceni 
jogászprofesszorként és királyi tanácsosként igen 
magas pályát futott be, Soltész Nagy Kálmánnak 
amúgy unokaöccse volt, de 1946-ig élt. Tehát nem 
őt kerestem. 

1904-es hírekben többször is előfordult Kun Jó-
zsef neve. Az egyik mérnök és elismert költő volt 
Szegeden. Azzal került be a Szeged és Vidékébe, 
hogy eljegyezte Szabó Jolánt. (Később, 1912-ben 
közölték halálhírét. Tehát ő sem az én emberem.) 
A Magyarország 1904. szeptember 20-án ezt írta: 
„Kun József 35 éves csavargó tegnap a Ferencz Jó-
zsef-rakparton megpillantott  egy egyfogatú ko-
csit, amelyen csupán egy hatéves fiúcska volt. Kun 
a kocsihoz sompolyogva a fiúcskát egyszerűen le-
tette, felült a bakra, s gyorsan elhajtott.” Elég volt 
ennyi a vakvágányokból!

A Nemzet és a Magyar Polgár 1885 júniusában 
az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egye-

sület alapításáról tudósított. Az alapító 
tagok között majdnem mindenki báró 
vagy gróf volt (Andrássy, Apponyi, Bat-
thyány és a többiek). Aki a listán nem 

volt arisztokrata, az Kossuth volt 
(Turinból), Horváth Lajos kép-

viselő és Kun József birto-
kos Miskolcról. És már jú-
liusban a Pesti Hírlap ezt 
írta: „Kun József, az Első 
Magyar Általános Bizto-

sító Társaság miskolci fő-
ügynöke, Horváth Lajos orsz. 
képviselő sógora, élete 75. 
évében, f. hó 24-én meghalt. 
Egyike volt Miskolc legkivá-
lóbb, legönzetlenebb polgá-
rainak.” Semmi kétségünk 

az a bizonYos kUn józseF
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nem lehet, hogy ez a Kun József (1810–1885) az utca 
névadója. Az ilyesmihez az érdemeken kívül a csil-
lagok kedvező állása is szükséges. Ez a konstelláció 
meg is valósult. A már említett Kun József főjegyző 
apai nagyapjának három Kun József nevű testvére 
volt. Kettő kisgyerekként halt meg, a harmadikból 
Miskolc önzetlen polgára lett. Rokonai a XIX–XX. 
század fordulóján a város vezetői voltak, tiszte-
letüknek érvényt tudtak szerezni. A Kis-Hunyad 
elnevezés pedig nem légből kapott: a XIX. század 
végén ez volt az utca neve. 

beleélteM MagaM az iskolába
Hét nagy ablakunk délre: a templomra, a Luther-ud-
varra, az iskolaudvarra és az Avasra nézett. A második 
emeletről sok mindent látni lehetett, elsősorban az is-
kola saját udvarát és a kerítés mellett álló jegenyesort. 
Talán ez változott a legtöbbet Mózes Imre óta. A fák 
magasabbra nőttek az épületnél. (Egyikükbe aztán be-
lecsapott a villám, és egy méter magasságban derékba 
törve bedöntötte az udvarra, pedig közel volt a torony 
villámhárítója. Bujkáltam a friss ágak között, tócsákkal 
körülvéve!) Tornaórákon fentről figyeltem, hogy vo-
nulnak körbe a fiúk, gyakran a Sportindulót énekelve. 
Végeztek atlétikai gyakorlatokat is. Az udvar túloldalán 
egy rácsos ablakú, földszintes épület állt, egy tornate-
rem, azt hiszem, oda is bejártak testnevelésre, de az 
nem tartozott a mi iskolánkhoz. Közvetlen szomszé-
dunk volt jobbra egy leányiskola, később szakmunkás-
képző (MTH-nak mondták, mivel a Munkaerő-tartalé-
kok Hivatala felügyelte).

Lakásunk másik oldaláról az üvegfalú folyosón át 
szélesvásznú rálátás nyílt a nagy lépcsőházra és a fo-
lyosókra. Délelőtt és délután gyerekek nyüzsögtek ott, 
felnőttek pedig este jártak a dolgozók iskolájába (de 
ők nem nyüzsögtek). Lakásunk bejárati ajtaját évekig 
nem zártuk kulcsra, éjszakára se. Én bejáratos voltam 

a tantermekbe, a szertárakba, a pincébe és a padlásra 
is. Csak egyszer okoztam kellemetlenséget: váratlanul 
bementem az igazgatói irodába. Valaki mondta ugyan, 
hogy édesapám foglalt, ott van nála a művelődési osz-
tály vezetője… Akit én magamban csak farkasnéninek 
hívtam, mert elég sok rosszat hallottam róla. Beléptem 
hát, „farkasnéni!” kiáltással ráemeltem játékpuskámat 
az ellenségre és lőttem.

Kitalálja-e valaki, hogy mi különböztette meg az 
osztálytermek padlóját a napközi és a lakásunk padló-
jától? Mert annyiban hasonlítottak, hogy mindhárom-
ban hajópadlón jártunk. A tantermeket olajjal kenték 
fel. Nem jutott eszembe megkérdezni, mi célból. Lehet, 
hogy ellenállt a kopásnak, lehet, hogy nem csúszott, 
de csúnya sötétbarna volt, és tipikus iskolaszaga nyo-
masztott. A lakásunk szobáinak padlóját nagytakarí-
táskor sárga folyadékkal eresztettük be, és amíg meg 
nem száradt, ritkásan lerakott újságlapokon lépdel-
tünk. Száradás után viaszos pasztával kentük be, és 
rövid szőrű kefékkel fényesre vikszeltük. Ünnepváró 
tisztaságillatot árasztottak ezek az anyagok. A nap-
köziben más rend honolt. A padlót simára csiszolták 
és belakkozták. Jól mutatott, de a felület érzékeny-
sége miatt csak papucsban lehetett rajta járni. Min-
denkinek saját, textilből készült papucsa volt, amit a 
cipőre kellett húzni.
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újítások a 4-es iskolában 
1950 és 1959 között

A legfontosabb és a város határain is túlmutató hatá-
sú a napközi otthon létrehozása volt. Édesanyám lett a 
napközi vezetője. 1952 körül létesültek országosan az 
első napközik. Édesanyám munkájának erőssége ab-
ban rejlett, hogy szó szerint otthont akart teremteni az 
alsó tagozatos gyerekeknek a tanórákon kívüli fél nap-
ra, este 6 óráig. A napközisek négy évfolyamból ke-
rültek ki. Együtt ebédeltek, részt vettek a terítésben 
és a felszolgálásban, játszottak, leckét csináltak, el-
láttak olyan feladatokat, amelyek egy 40 fős közös-
ségben adódnak, ajándékokat készítet-
tek ünnepekre. 

Aliz néni (édesanyám) ugyan-
olyan gondosan állította össze 
nevelési programját, mint a 
szaktanárok és az osz-
tályfőnökök. Szó sem 
volt gyerekmegőrzésről, 
naponta cserélődő taná-
rokról, a napközis nevelő 
alacsony presztízséről! Az 
ebédlőben textilabrosz-
szal terítettek, a gyere-
kek maguknak szedtek 
a levesestálból, ügyelve 
arra, hogy mindenkinek 
jusson, és ne maradjon 
meg túl sok étel a tányér-
ban; minden étkezéshez 
olyan evőeszközök jártak, 
amelyek egy étteremben 
is elvárhatók. A napközis te-
remben az asztalok szoba-
berendezésre emlékeztet-
tek, nem tanteremre. Nem 
éktelenkedett falitábla, de 

volt heverő, rádió, könyvespolc, nagy szobanövény és 
sok-sok játék. Aliz néni játékgyáraknak írt, és kért ado-
mányokat. Így gyűlt össze például több zsák szépséghi-
bás játékkocka. Mikuláskor és karácsony előtt minden 
gyerek édességcsomagot kapott, amelynek zacskóját 
szülők varrták meg áttetsző, több rétegű, karácsonyi 
mintás papírból. A fenyőfa olyan gonddal és szeretet-
tel készült, mint a családokban. Persze édesapám állí-
totta be a talpba, és a díszek egy részét a fiúk maguk 
készítették. (1956 karácsonyára nem sikerült nagy fát 
venni. Édesapám zászlórúdból építette meg a fát. Fe-
nyőgallyakat mindig árultak a virágüzletekben. Lyuka-
kat fúrt a rúdba, és azokba illesztette be a meghegye-
zett ágakat.)  A Kun József utcai napközinek híre ment 
szakmai berkekben, és oktatófilm is készült belőle A 

napközi otthon élete címmel. A forgató-
könyvet édesanyám írta, és valóban 

az ő napközisei szerepeltek benne, 
de az csalódást okozott, hogy nem 

Miskolcon vették fel, hanem Bu-
dapesten. Elképesztően sok hol-

mival kellett felutazni. (Játékok-
kal, könyvespolccal, rádióval, 

személyes törülközőket védő 
fémhálós keretekkel, kis pa-
pírbolttal, amelyből ceruzát, 

radírt, ecsetet, füzetet, író-
lapot vehetett az, akinek 
váratlanul elfogyott a 
felszerelése.)  

Az 1909-ben korsze-
rűnek tartott iskolában 
se aula, se színpad nem 
volt. A szüleim azt gon-
dolták, színpadot és né-
zőteret kell létesíteni. Az 
első emeleten, épp a laká-
sunk alatt, két tantermet 

összenyitottak (úgy, hogy ta-
nítás alatt harmonikafallal el le-
hetett őket szeparálni), az egyik 
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végébe színpadot építettek, ellátták vörös függönnyel 
és kék oldalfüggönyökkel. A terem magassága (3,5-4 
m) lehetővé tette, hogy a színpad és a színpadnyílás el-
fogadható méretű legyen. Kőművesmunka csak annyi 
kellett hozzá, hogy a színpadhoz ajtót vágtak a folyo-
sóra, kialakítva a szereplők számára egy kis helyisé-
get. A színpadot megvilágító lámpákat és reflektorokat 
a mesterekkel együtt édesapám szerelte a plafonra, 
részben a főfüggöny elé. Ő fizikatanárként gyakran és 
szívesen végzett villanyszerelést. Nekem a függönyhú-
zó szerkezet tetszett legjobban: egyetlen kurbli tekeré-
sével a függöny mindkét szárnya mozgott. Ez a görög 
rendszer, a függöny nem „felment”, hanem vízszinte-
sen „szétnyílt”. A színpad nem volt valami mély, és a 
díszleteket nem lehetett gyorsan, elegánsan cserélni. 
Az első mesejáték néhány szereplőjére ma is emlék-
szem: békák voltak. (A jelmezeket szüleim készítették 
kartonpapírból.) Elhangzott a darabban egy ilyen rím: 
„Brekeke, brekeke, ébred a tó feneke.” Megjelentek 
diákszínpadi művek könyvecskékben, ezekből né-
hányat előadtak, én a Hóvirág Üdülőre emlékszem 
még határozottan.

Ha tornaterme nem is volt az iskolának, a téli sze-
zonban sportra, játékra igen alkalmas volt a nagy ud-
var. Ezzel kapcsolatban az iskola centenáriumi évköny-
vében ez áll: „1957-ben a téli szünetben néhány lelkes 
tanuló és a hivatalsegéd jégpályát létesített az iskola 
udvarán, amelynek bevételéből sporteszközöket vá-
sároltak…” Nos, én azon a jégpályán óvodás korom óta 
csúszkáltam egy évekre kölcsönkapott műkorcsolyá-
val. (Nem a hivatalsegédtől kaptam.) Az idézett szöveg 
szerzőjének nem jött a tollára, hogy a jégpályakészítést 
édesapám vezette be. Az testnevelőtanár (Monostori 
Gyula) és más pedagógusok nélkül, víz, világítás, zene, 
öltöző nélkül, tehát vezetői döntés és felügyelet nélkül 
nem lett volna lehetséges. A belépődíjat se lelkes ön-
kéntesek kezelték és fordították sporteszközökre. Az 
egyik évben kimaradt a jégpálya, de akkor nyitottak 
másikat a szomszédos tanítónőképző udvarán. Az idő-
járás életem első 14 évében kedvezett a téli játékoknak 
és hangulatoknak. Mondhatni lelkes volt.

Mikulás a napköziben 1955 -ben
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Hívatlan venDégeink: 
Denevérek, gázálarcosok, 
betörők, liHegők

Ha furcsán hangzanak is, nem mindtől féltem. Az első 
két csoport kifejezetten hasznos volt. A denevérek a 
templomtoronyban laktak. Nyári kora estéken bere-
pültek a kitárt ablakainkon, és egy-két kör után szú-
nyogmentes volt a lakás, be lehetett zárni az ablakokat. 
Kiskoromtól tudtam, hogy ezek a bőregerek haszno-
sak és megbízhatók. Édesapám azt mondta, annyira 
érzékenyek, hogy messzire elkerülik az emberrel való 
érintkezést, és a tájékozódáshoz ultrahangot használ-
nak. Amikor aztán a lutheránus templomot tatarozták, 
padlását, tornyát megbontották, a bádogosok megta-
lálták a denevéreket. Hogy, hogy nem, behoztak hoz-
zánk egy seprűt, és letámasztották a folyosónk végé-
ből leválasztott félszobányi helyiségbe, ahol jó időben 
nagymama lakott. A seprűn tucatnyi kis denevér csün-
gött fejjel lefelé, és szunyókált.  Jól megnéztem őket. A 
szüleim intézkedtek, hogy tőlünk elvigyék őket, de ba-
juk ne essen. 

A gázálarcosok abban az értelemben voltak 
hívatlanok, hogy a légoltalmi bemutatót és kiállítást 
nem édesapám találta ki, hanem feladatul kapta, hogy 
egy nyári szünetben biztosítsa hozzá a terepet. Az öt-
venes évek közepe táján még tartani illett a harmadik 
világháborútól, a bérházak pincéje óvóhelynek épült, a 
közintézményekről nem is beszélve. Az iskola pincéje 
is kész bunker volt. Vastag acélajtajai és ablakai voltak, 
kis kémlelőnyílásokkal. Ezeket csak be kellett rendez-
ni előírásos óvóhelyeknek (már ahol nem tároltunk 
tüzelőt). Lócákat állítottak be, feljavították a világítást 
és a tűzoltóeszközöket, hoztak vizet, élelmiszeres do-
bozokat, elsősegély-felszerelést. Azt hittem, hogy ezt 
a játékot már nem lehet fokozni. De lehetett. Az udvar 

közepén óvóhelyet ástak a földbe, kibélelték és befed-
ték friss, fenyőillatú deszkákkal, földet terítettek a te-
tejére. Mindkét végén le lehetett menni, de végignézni 
nem lehetett rajta, nem engedte az alaprajza. Az udvar 
sarkában, az ablakainkhoz és a jegenyékhez közel felál-
lítottak egy akkora bombát, amilyen a világon nem lé-
tezett. Felért a háztetőnkig. Lécvázára vászonból feszí-
tették a külhéjat, és bombaszerűre festették. Nagyon 
jól mutatott. A megnyitón az első emeleti termekből 
gázálarcos vegyvédelmisek menekítettek embernagy-
ságú bábukat: átölelték őket, és kötélen siklottak le az 
udvarra, amely különböző színű gázoktól pompázott. 
Közben tűzoltók is bemutatták a tudásukat. Én a lakás 
ablakából nézelődtem. A termekben tárgyakat, bábu-
kat, fotókat állítottak ki.  

A betörők akkor jöttek, amikor azt gondolták, hogy 
senki nem véd meg bennünket. Ehhez tudniuk kellett, 
hogy édesapám vérhassal a járványkórházban fekszik, 
albérlőink pedig szüretelni mentek vidékre. (Náluk 
három férfi volt a családban, Gyula bácsi és két fia, a 
nagyobbik gimnazista.) Mi négyen tartózkodtunk ott-
hon: édesanyám, nagymamám, 1-2 éves húgom és én. 
Édesanyám meghallotta a vésést a hátsó kis lépcső-
házba vezető üvegajtó felől. Kiment a konyhába, ahol 
nagymamám aludt, vagyis ült az ágyban. Ő még jobban 
hallotta a vésést, mert a fürdőszobán át rálátott az aj-
tóra, amit betörni készültek. Édesanyám a szobák kö-
zötti ajtókon át elment albérlőink szobájáig, amit csak 
egy kétszárnyú ajtó és egy elé tett szekrény választott 
el tőlünk. Ketten mégse mentek el szüretelni: a néni 
és a nagyobbik fiú. Édesanyám átkopogott, segítséget 
kért, de nem győzte kivárni őket. Magához vette az iro-
da kulcsát, mert ott volt telefon, és a főbejáratét, arra az 
esetre, ha ki kellene menekülnie az utcára. Hálóingben 
ment és mezítláb, hogy a lépteit senki meg ne hallja. 
Leszaladt a földszintre a nagy, központi lépcsőházon 
át. Bekopogott a portáshoz, Gábor bácsihoz. Azt kérte 
először is, hogy ne gyújtsanak villanyt, mert az ablakuk 
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fényét fentről a betörők megláthatják. Gáborék azon-
nal villanyt gyújtottak. Talán jobb is így, mert mire a kis 
csapat, akikhez közben már albérlőink is csatlakoztak, 
odament a támadott ajtóhoz, a betörők eltűntek. A vé-
sés nyomai jól látszottak. Nem sok híja volt, hogy az 
ajtó engedjen. Lementek a szuterénig, ahol a másik hi-
vatalsegéd lakott, de ő nem hallott semmit. El se akarta 
hinni, hogy a dolog megtörtént. 

Ezután a szüleim minden este kulcsra zárták a laká-
sunk elülső ajtaját. Amikor pedig szomszédunk, Gyula 
bácsi a sötét főlépcsőn hazafelé jövet egy napon meg-
érezte, hogy elmegy valaki mellett, aki a falhoz lapulva 
szuszog, újabb intézkedést vezettünk be. Az ajtó kilin-
csére a férfiak üres üveget kötöttek. Ha valaki lenyom-
ja a kilincset, a palack leesik és jókora csörömpölést 
okoz. Az elővigyázatosság bevált: pár nap múlva éjjel 
csörömpölt az üveg. Az eset nem ismétlődött meg, hi-
szen a merénylő is érezte, hogy intézkedések történ-
tek. Hát még, ha azt is tudta volna, hogy édesapám egy 
kisbaltát tart az ágya fejénél!

IsMerkeDés a tágabb 
körnYezeteMMel

Egyébként a közbiztonság jó volt. Még 
nem jártam iskolába, amikor már egye-
dül átmehettem a Luther-udvarba, 
ahol bujábban nőtt a fű s a bokor, 
és a mi udvarunknál szilárdabb 
járdán használhattam a há-
romkerekű járgányomat. Per-
sze az óvatosság nem ártott. 
Lakott a Luther-házban egy 
lány, aki fel akart állni a bi-
ciklim hátsó tengelyére. Nem 
gondoltam, hogy ez jó ötlet.
– Nem vagy te súlyos? – kérdez-

tem.
– Nem! – biztosított játszótársnőm. – Aki súlyos, az 
beteg!

Ugyanezen az udvaron jártunk át a Hunyadi utcára, 
ha élelmiszert akartunk venni. Mindjárt a Luther-ka-
pu mellett volt egy közepes üzlet, az volt a legelső ön-
kiszolgáló a közelünkben, sőt talán az egész városban. 
Eleinte magam döntöttem el, mit veszek, feladatokat 
csak később kaptam. Saját igényemnek leginkább a 
sportszelet és a télifagyi felelt meg. A Városház tér felé 
menet szerettem a Tejcsárdát, ahol asztaloknál és pul-
toknál fogyasztani is lehetett: tejet, tejeskávét, kakaót, 
brióst, kalácsot, túróstáskát. 

Volt egy még közelebbi fűszerbolt: a Kun József utca 
és a Városház tér sarkán. Egyszer édesapám azzal jött 
onnan haza, hogy megtalálta régi kedves katonatár-
sát. Az illető előtte állt  a sorban, csak félprofilból lát-
szott, és több mint tíz éve nem találkoztak. Édesapám 
biztosra akart menni, hangosan kimondta a nevet: dr. 
Borbély Sándor! Ő volt az, ott lakott a sarki házban, a 

bolt felett. Attól kezdve összejárt a két család névna-
pokat ünnepelni. Nekik két lányuk volt, nagyjából 
velem egyidősek. Sokszor hallgattunk lemezt az 
ő szobájukban, nekem legjobban az Exodus tet-
szett, no meg az Ingovány Psota Irén előadásában. 
Diafilmeket is vetítettünk. Közben édesapám a há-

zigazdával sakkozott. Jó partnerek voltak, hasonló-
an erős sakktudással. A húgom – Csilla – 1954-ben 

született, és sokkal jobban megtanult sakkozni, mint 
én. 

A Városház téren a főutca felé haladva egy 
kis katolikus kápolna működött. 

Albérlőink nagymamá-
ja, Vilma néni járt oda. 

Szívesen benéztem 
néha, érdekeltek a 

templomok, 
a m e l y e k 
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mindig nyitva tartottak, talán éppen a jobb közbizton-
ság miatt. Megnéztem a lutheránus templomot is. Ha 
nem is festették ki olyan szépen, mint a kápolnát, im-
ponált egyetlen hajójának mérete, kereszt alakú alap-
rajza és az orgona. Az Avasi-templom berendezésére 
nem emlékszem, de harangtornyának nagyon hangu-
latos játéka odahallatszott hozzánk. Ez volt a miskolci 
rádió szignálja is.

Amikor Miskolcra kerültünk, a 
városban alig akadt ismerősünk, 
ugyanis a véletlen arról nem gon-
doskodott, hogy rokonok is jöj-
jenek velünk. Később a szüleim 
kollégái közül kerültek ki bará-
tok, akikkel találkozgattunk, sőt 
egy ideig még dédesi pedagógusok 
is eljöttek hozzánk. De élt azért 
rokon is, mindjárt a következő 
házban, pont a későbbi isko-
lám bejárata fölött: édes-
anyám unokatestvére, Bod 
Bandi bácsi a családjával. Ő 
volt szüleim esküvőjének 
egyik tanúja Debrecen-
ben. A fiuk – Péter 
– egy évvel fiata-
labb nálam, 

vele szívesen, bár nem gyakran játszottunk együtt. 
A Szepessy utcai óvodába jártam. Ahhoz át kellett 

menni a Kun József utca túloldalára, ahova az első 
években átkísértek, de nagycsoportosként már egye-
dül közlekedtem. Egy kis keresztutcán eljutott az em-
ber a Pece patakig, átment a hídján, balra fordult, és 
már meg is érkezett az óvodába. Az egyik óvónénit 
Vízi Rózsának hívták. A beíratás első kísérlete kudarc-

ba fulladt, mert bokán rúgtam a másik óvónénit. A 
sértett eljött hozzánk (8 napon belül, mert addigra 

meggyógyult), és újabb kísérletet tett. Akkor tud-
tam meg, hogy Jolika néninek hívják. Időközben a 
szüleim megértették velem, hogy ha nem megyek 
óvodába, ők nem tudnak majd dolgozni, pénzt 
keresni. Ne tessék hitetlenkedni, hogy az óvónő a 

rossz kisgyereket felkereste-e otthonában, vagy 
tündérmeséket mondok itt. Az óvoda az isko-

lához tartozott valamilyen módon. Any-
nyira megszerettem, hogy később, 

ha rossz fát tettem a tűzre, a szü-
leim azzal ijesztgettek, nem 

engednek óvodába. Én meg 
azt válaszoltam: „Ha be-

írattatok, akkor menni 
kell.”
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Szerettem a főutcát, a villamosokat, a közeli papír-
boltot, a kekszillatú édességboltokat, a cukrászdákat 
(pl. a Caprit, a homorú kirakatával). Apai nagymamám, 
aki csak ritkán jött hozzánk, mert másik fiával és négy 
unokájával Örkényben élt, ha nálunk töltött pár napot, 
mindig elvitt engem cukrászdába. Anyai nagymamám 
ezt nem tette. Mondtam is neki, hogy „Bezzeg Lujza 
nagymama!” Jóval később értettem meg, hogy igazság-
talan voltam. (Rózsika nagymamám inkább a Bizomá-
nyi Áruházat látogatta.) 

A parkok közül először a csinos kerítéssel körbevett 
Szemere-kertet ismertem meg, ahol állandóan turbé-
koltak a galambok, s amelynek kulturáltságára jellem-
ző, hogy nyilvános WC-je is volt. De a látványos Erzsébet 
térig se kellett sokat menni, és ott aztán került minden, 
ami szem-szájnak ingere: Kossuth-szobor, Kossuth 
Filmszínház, savanykás szagú gőzfürdő és uszoda, 
egészségillatú patika, tavasszal rózsaszínben pompázó 
japán fák, hidacska a vörösbarna, vegyszerszagú Szin-
ván, és mögötte az Avas! A tértől gyakran mentünk el 
a színházig, amelynek árkádja belenyúlt a főutcába, 
akadályozva az autók és buszok közlekedését. A villa-
mos már kettős vágányon járt, nem úgy, mint egész 
pici koromban. A kitérős rendszerre magam csak a 
Hejőcsaba felé menő villamosok esetében emlékszem. 
Annak az volt a másik érdekessége, hogy egyik kocsi-
ból az utasok átmehettek a másikba menet közben, 
de nem harmonikán, hanem egy hidacskán. A fővonal 
régi vágányai egy ideig még megmaradtak a Búza té-
ren, azokat én is láttam, és a szüleim elmesélték, mer-
re járt a villamos kétéves koromig. Édesapám nagyon 
kedvelte az új járműveket, ha egy ilyen megjelent a vá-
rosban, mihamarabb kipróbáltuk, ő úgy mutatta be ne-
kem ezeket, mintha maga építette volna őket. (Tényleg 
épített villamost nekem, kétéves koromban. A motort 
maga tekercselte, a síneket maga hajlította, a kereke-
ket maga öntötte, a kocsiszekrényt bádogból formálta 
meg és kékre festette. A villamos előre-hátra járt egye-

nes vágányán, a villanyt felső vezetékből kapta, a pálya 
végén az áramszedő váltott irányt. Korainak bizonyult: 
szétvertem.) A színházzal szemben gazdag, de zsúfolt 
játékbolt csábítgatott. A villanyrendőrig is gyakran el-
mentünk, már csak azért is, mert arra vezetett az út a 
Népkert, az Erzsébet Kórház és Tapolca felé. 

A villanyrendőrnek köze volt a mi iskolához is. Az 
irányító lámpák korszerűsítésekor a piros, sárga, zöld 
üvegeket az iskola bejárata fölötti színes ablakból vé-
telezte a város. Én nem bántam, a közlekedés tényleg 
többet nyert vele, mint amennyit mi veszítettünk. 

nagY szerencséM a 
gYakorlóiskolával

Az az iskola, ahová beírattak, s ahol az alapokat meg-
kaptam, nagyon közel esett: főkapuja a Városház térről 
nyílt. Létezett egy közelebbi bejárat is, mindjárt a má-
sodik kapualj a Kun József utcáról. Ezen belépve elő-
ször a tanítóképző (rideg, kihalt) udvarán ment végig az 
ember, s onnan a tornaterem melletti átjáró vezetett a 
gyakorló árnyas, kellemes udvarára. Úgyhogy iskolába 
mindig egyedül jártam. Ki is bántott volna?

A lényeg az, hogy gyakorlóiskola volt. A tanítókép-
zőhöz tartozott, amelynek tizenéves növendékei rend-
szeresen látogatták az óráinkat, és tanítottak is ben-
nünket. Megszoktuk, hogy vendégek előtt felelünk, 
szerepelünk. Minden kistanítónéni választott egy gye-
reket, akire különösen figyelt, akivel személyes kap-
csolatot alakított ki, akinél családot látogatott, akiről 
dolgozatot írt. Én Takács Júliának jutottam. 
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Az iskola másik értéke a koedukáció volt, fiúk-lá-
nyok együtt tanultunk. Akkoriban ez még nem terjedt 
el, a Kun József utcába csak fiúk jártak. (A tanítókép-
zőben pedig kizárólag lányok tanultak.) Az osztályban 
nem volt sem távolságtartás, sem csúfolódás. Az isko-
lán kívül inkább a fiúkkal találkozgattam ugyan, de ze-
nedébe a lányokkal jártam.

Mai fejjel különösen szerencsésnek tartom az is-
kola családiasan kis méretét.  Négy alsós osztály, négy 
tanterem, kisebb létszámok, mint a 4-es iskolában. 
Igaz, közösségi termek nem voltak, valószínűleg még 
tanári szoba sem. Akadt dolgunk a tanítóképző nagy, 
sokkal újabb épületében is, ahová tornázni jártunk, 
meg segíteni a kistanítónéniknek a tízórait áthozni. 
(Kétfülű, fonott ruháskosarakban hozták-hoztuk a 
kiflit és a kétdecis papírpohárba gyárilag adagolt tejet, 
amit szívószállal fogyasztottunk el. Jaj, nagyon finom 
volt!) Viszont a szünetekben jól elfértünk az udvaron. 
Volt ott egy mellmagasságig érő, korlát nélküli terasz, 
lépcső vezetett rá. Lebontott ház maradványa lehetett, 
erre utaltak két oldalán a tűzfalak is. Kellemesen le le-
hetett ugrálni arról a teraszról. Amúgy fogócskáztunk, 
és „Adj, király!” játékkal múlattuk az időt. Két csapat 
láncot alkotott egymással szemben, pár lépés távol-
ságra. Az egyik ezt kiáltotta: 

– Adj, király, katonát! – Mire az ellen-
fél így válaszolt:

– Nem adok!
– Ha nem adsz, szakítok!
– Szakíts, ha bírsz!
– Kit kívánsz?

Itt mondani kellett egy ne-
vet az ellenfél csapatából. 
Ő nekirohant a szemközti 
láncnak, és megpróbálta 
átszakítani. Ha sikerült, 
magával vitt két embert. Ha 
nem, akkor neki is az el-

lenfélhez kellett beállnia. A cél a csapat létszámának 
növelése volt.

A gyakorlóban nem működött napközi otthon, úgy-
hogy én a szüleim (akkor már Szabó Lajos utcai) isko-
lájában ebédeltem. Valamennyi játékidőt édesanyám 
napközijében is töltöttem, de a házi feladatot otthon 
készítettem el. Leginkább arra emlékszem, hogy új-
ságpapírból kisebb méretű lapokat vágtunk, és vastag, 
piros postairónnal a betűk alapformáját tanultuk eze-
ken, például a fecskefarkat, amiből később „f” lett, vagy 
éppen „j”. Egy lap, egy betű. Amikor már füzetbe írtunk, 
színessel sordíszeket készítettünk. Először ceruzával 
írtunk, utána mártós tollal. Töltőtollat csak felső tago-
zatban engedtek használni, golyós irónt még akkor se.

Első tanítóm Zimányi Gézáné Sárika néni volt. Há-
rom évig vitte az osztályt, és a készségtárgyak kivéte-
lével mindent tanított. Nem babusgatott, nem szidott, 
nem ijesztgetett. Pontos volt, következetes, igazságos. 

Könnyedén megtanított írni, olvasni, és 
az előírt mértékben számolni. 

Megszerettette a tanulást. 
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Az iskola természetes közeggé vált, jó volt oda járni. Azt 
gondolom, a többiek is így érezték.  

Talán nem véletlen, hogy osztálytársaim közül né-
hányan sokra vitték. Lehet, hogy többen is, mint akikről 
tudok, de sajnos csak negyedikig jártunk együtt. Zé-
tényi Tomi, aki a Városház tér túloldalán lakott, idővel 
pszichológiát tanított az ELTE-n, Kordos Laci, akivel 
bélyegkört alakítottunk, híres geológus, őslénykutató 
lett, Pfliegler Gyuri a debreceni klinikán létrehozta a 
ritka betegségek tanszékét (igaz, nála az orvoslás csa-
ládi hagyomány volt). 

A különösen hasznos emberré válás misztikus tit-
kait nem is próbálom megfejteni, már csak azért sem, 
mert egész másféle dolgokra emlékszem konkrétan. 
Rajzórán és kézimunkaórán Keller Lívia festő- és ke-
ramikusművész tanított, aki az agyagozásba is beve-
zetett minket, a vizes agyagot vödörben hozta. Március 
15-re kokárdát és zászlócskát készítettünk, ekkor talál-
koztam először a hurkapálcával. (A forradalomról min-
dig szépen megemlékeztünk az iskolában.) Ha a ter-
münk vaskályhájában pislákolt a tűz, le-leküldtek két 
fiút a pincébe pár brikettért vagy TÜKER-alágyújtósért. 
Ez nagyon jó feladat volt. Még ma is, ha egészséges pin-
ceszagot érzek (kevés ilyen van manapság), azonnal a 
gyakorlóiskola jut eszembe. Egy osztálytársunk (Jutka) 
gyermekparalízisen esett át, fél lába lebénult. Géppel, 
bicegve járt. Ez a betegség akkoriban „benne volt a le-
vegőben”, és nagy dolognak számított, hogy időben ol-
tást kaptunk. Előbb a Salkot, amit tűvel adtak be, aztán 
a Sabin-t, amit kekszre csepegtettek, és teát kaptunk 
hozzá. A lényeg az, hogy Jutka állapota senkit nem ta-
szított, s ha el is gondolkoztunk rajta, az csak a hasz-
nunkra vált. 

Negyediktől más vette át az osztályunkat, mint 
ahogy az iskola is megszűnt gyakorló lenni, átment 
zenei tagozatúba, új igazgatóval. Ez minket már nem 
érintett, mert ének-zenei ismereteink javát jó néhá-

nyan amúgyis a zenedében szereztük. Viszont a félévi 
értesítőmre kihatott az új tanítónéni igényessége: ta-
nulmányi eredményem átlaga leromlott 4,8-re. Írásból 
és lakóhelyismeretből négyest kaptam. Most éppen ezt 
a csorbát igyekszem kiköszörülni… De nem! Édesapá-
mat éppen leváltották a szomszéd, 4-es iskola igazga-
tói állásából, és voltak, akik erre reagáltak. A leváltás 
indoka a „népgazdasági érdek” volt, amit úgy lehetett 
még jobban érvényesíteni, hogy a gyerekbe is belerúg-
tak. (Abban a tanévben még a bizonyítványainkat is le-
váltották, mert a réginek a borítóján a Kossuth-címer 
szerepelt.)  

a zenePalota, a vízicirkUsz 
és a színHáz

Éneket egy évvel az iskola előtt kezdtem tanulni, a ze-
neóvodában. Érdekes, hogy ottani óvodástársaim közül 
némelyeket a gyakorlóban osztálytársként láttam vi-
szont. Valószínű, hogy a szülők szóban forgó köre ked-
velte a zenét, vagy divatba jött a zenetanulás. Mi nem 
ismertük azokat a családokat, nem egymástól kaptunk 
kedvet. De igen kedvező körülmény volt a zenede kö-
zelsége. A családunkban hagyománya is volt a muzsi-
kálásnak: Marosy nagyapám kántortanítóként zene-
szerzést tanult miskolci éveiben (két tűzoltás között, 
mert önkéntesként azt a műfajt is kedvelte), édesapám 
pedig fúvós hangszereken játszott a perecesi bányász-
zenekarban. A zeneóvodai kurzust Weszprémy Ili néni 
vezette, és nagyon szerettünk hozzá járni. Utána a szol-
fézs következett, ez is hozott sikerélményeket: megta-
nultunk kottát írni és olvasni. A vizsgák kis előadások 
voltak, de néha nagyobb közönség előtt szerepeltünk. 

A Zenepalota 400 személyes koncerttermének ki-
váló az akusztikája, felemelő a hangulata. Rendsze-
resen hallgattuk mások szereplését, és egyszer én is 
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színpadra léptem egy kislánnyal. 1956. március 25-én, 
vasárnap este az „Elmész rúzsám” kezdetű dalt adtuk 
elő egymásnak felelgetve. (A „műsormegváltás” nevű 
belépődíj 3 forintot tett ki.) Aztán a hangszert a szüle-
im választották nekem. Ambiciózus választás volt, az 
már igaz! A lakásunkban ugyan bőven elfért volna egy 
zongora, de vásárlása szóba se jöhetett. Ez jelentette 
a fő bajt: gyakorolni ismerősökhöz jártam a szom-
széd udvarba és egy közeli utcába. Másrészt nagyon 
sokat kellett klimpírozni, mialatt osztálytársaim sza-
badon játszhattak. Nekem Bartóktól a Mikrokozmoszt 
kellett játszanom, ami hidegen hagyott. Ha legalább 
Beethoven Für Elise-ét bevették volna a tananyagba! 
Maga a zongoraterem a Zenepalota főbejáratától bal-
ra, közvetlenül a Szinva melletti helyiség volt; nagy, 
félköríves üvegajtaja mindjárt a térre nyílt. Elegáns, jó 
hely, ahol félóránként váltották egymást a növendé-
kek. Csak a sikerélmény hiányzott. Na mégis, egyszer 
szilveszteri hangversenyre mentünk a zenedébe a 
szüleimmel, és akkor tombolán nyertünk egy majd-
nem életnagyságú, égetett cukorból készült 
malacot. Szerencsét hozott, mert az új évben 
bérelni tudtunk egy pianínót. Zongoraszéket 
vettünk hozzá, amit aztán elvittünk a követ-
kező lakásunkba. Nemcsak ülni lehetett rajta, 
bevált karácsonyfatalpnak is.

Édesapám korán belém oltotta a cirkusz sze-
retetét. Az ő gyerekkorában a Cája Cirkusz volt a 
menő, de ő nemcsak végignézte minden Félegyhá-
zára érkező társulat sátrának felállítását, hanem be-
látott a kulisszák mögé is, mert legjobb barátjának 
apja artista volt. Nekünk Miskolcra a legnagyobb cir-
kuszi élményt a Trolle-Rodin svéd vízicirkusz hozta. 
Méretei lenyűgöztek, hosszúkás alakja meglepett. 
Három porondon folyt a műsor egyidejűleg. A kö-
zépső akkora volt, mint a cirkuszoké általában, a 
két szélső pedig kisebb. Az első felvonás egyebek-
ben szokásos volt. Viszont a szünetben a porondokból 

egy hatalmas ponyvával medencét alakítottak ki, nem 
mélyet, persze, de ha 80 négyzetméternek veszem a 
területet és 0,4 méternek a mélységet, akkor 32 köb-
méter víz kellett a feltöltéséhez. A víz nagy sárkányok 
száján ömlött be, olyan intenzitással, hogy bizonyára 
előre feltöltöttek tartályokat, mert a városi hálózatból 
ezt nem lehetett volna produkálni. Az előadás második 
részében gondolák, szökőkutak, vízi állatok, például 
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fókák szerepeltek. Persze akrobaták is. A színes világí-
tás még varázslatosabbá tette a műsort. Utána sokáig 
szabtam vászonból cirkuszponyvákat.

Igaz, évekkel később, valamikor 1962 elején láttunk 
még egy cirkuszinak is mondható vízi szörnyet a Búza 
téren. Ez volt Góliáth, az óriásbálna. 1954-ben fogták ki 
a norvég partoknál, megölték, konzerválták, és bejár-
ták vele Európát. Szokás szerint hó volt, amikor édes-
apámmal bevillamosoztunk a Kiliánból a cirkuszok he-
lyére. Egy elképesztően hosszú, 4 tengelyen, 16 keréken 
álló ponyvás teherautón feküdt a 22 m hosszú, állítólag 
68 t súlyú kékbálna. Ez a bemutató persze nem volt 
cirkuszi produkció, inkább ismeretterjesztés és üzleti 
fogás.

1959-ben érkezett el az ideje, hogy igazi színházi 
előadást lássak. Bábszínházat nézni eljártunk a Kama-
raszínházba. Szüleim maguk is báboztak más pedagó-
gusokkal együtt, nekem is voltak kesztyűbábjaim, de a 
Miskolci Nemzeti Színház ünnepélyes nézőterére be-
ülni, és lesni, ahogy felmegy a függöny!.. A Zeng az erdő 
című daljátékot adták. (Zeneszerző: Farkas Ferenc.) 
Különösen ez a dal mászott be a fülembe: „Emlékszel, 
tavasz idején?/ Sétáltunk, ugye te meg én?/ Zöld volt 
az erdő a domb oldalán…” Az erdődíszlet annyira va-
lóságosnak hatott! Talán ellentmondásnak tűnik, de a 
remek illúzió ellenére is meg tudtam figyelni, hogy ol-
dotta meg ezt a díszlettervező: a lombok egy részét alig 
látható háló tartotta. Bejött a színpadra egy őzike, pon-
tosan olyan, mint amit kitömött állapotában ismer-
tem az iskolai szertárból. A csúcs pedig az volt, hogy 
az erdei tisztásra bepöfögött egy gőzmozdony! Engem 
később nem lehetett megetetni holmi jelképes díszle-
tekkel! Sőt, ettől kezdve színházi függönyöket kezdtem 
szabni-varrni régi pelenkákból, és ezek átlósan felfelé 
húzódtak szét. Színpadnyílásként nálam egy szék tám-
lája alatti üres téglalap szolgált, színpadként pedig a 
szék ülőkéje. Lombos fákat festettem és helyeztem kü-

lönböző síkokba, hogy erdőnek tűnjenek! Egy három-
színű katonai zseblámpával világítottam, amelynek 
izzója elé piros-sárga-kék lemezeket lehetett betolni a 
holdfényt, a hajnalt vagy a nappalt imitálandó.

MegkérDeztük orvosUnkat, 
gYógYszerészünket

Amíg a belvárosban laktunk, engem Kostyál László 
címzetes egyetemi magántanár kezelt, aki a közel-
ben lakott, a főutca túloldalán. A magánrendelésére 
jártunk. Családias volt a hangulat. Édesapámmal te-
geződtek. Sose féltem Kostyál doktor bácsitól. Igaz, 
nem is hordott fehér köpenyt. Kisgyerekként a falról 
lekapartam és megettem a meszet. Amikor észrevet-
ték, orvosi mészsókat adtak helyette, amiknek enyhén 
savanykás, amúgy jellegtelen ízük volt, de kívántam 
őket. Később vashiányra vastartalmú kanalas orvossá-
got kaptam. Édes, sötétbarna lé volt, finom. Az ánizs-
tól, nem a vastól. Aztán találkoztam a csukamájolajjal. 
Mondhatom, borzalmas szer. Szerencsére naponta 
csak egy evőkanállal kellett bevenni. Viszont, úgy em-
lékszem, Csilla nem panaszkodott az ízére. A szoká-
sos gyermekbetegségeken (kanyarón, bárányhimlőn, 
mumpszon, szamárköhögésen) átestem. Nagycsopor-
tos óvodás lehettem, amikor TBC-beszűrődést állapí-
tottak meg a tüdőmben. Sztreptomicinnel kezeltek. 
Gondosan szedtem, tudtam, hogy nagy szükségem 
van rá. A fertőzés elmeszesedett, röntgenfelvételen 
máig látható az emléke. Másodikos koromban beutal-
tak egy háromhetes gyermeküdülőbe. Kostyál doktor 
azt írta javaslatában, hogy a gyermeknek kevés a súlya, 
könnyen elkapja a fertőzéseket, gyakran van hurutos 
megbetegedése. Aztán a röjtökmuzsaji kastélyban napi 
ötszöri, vitamindús étkezés, levegőváltozás és kevés ta-
nulnivaló segített megerősödni. 
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Szóval mondhatom, hogy legtöbbször kiváló orvosi 
ellátásban részesültünk (a néhány sajnálatos kivétel-
ről itt nem szólok), de minden orvosunk közül kiemel-
kedett Pfliegler Kálmán törvényszéki orvosszakértő. 
Gyuri fia osztálytársam, barátom volt, de hozzánk ké-
pest a doktor idős bácsinak tűnt. Gyors léptű, szikár 

emberre emlékszem, akihez nagy 

baj esetén fordultak a szüleim. Mindenki kiváló szak-
embernek tartotta, joggal. Többször előfordult, hogy 
más orvos nem, csak Pfliegler doktor találta el a diag-
nózist és a helyes kezelést. Teljesen megbíztunk ben-
ne. Szerencsére közel is lakott, a Petőfi utcán, a Szinva 
partján. Egy ilyen képet is őrzök róla. Este van, édes-
anyámhoz hívták ki. Végigsiet a szobáinkon (vagyis 
„termeinken”), és nem akar megállni a beteg ágyánál, 

mondván, hogy őt egy asszonyhoz hívták, nem pe-
dig egy lányhoz. Később nagymamámat is kezelte. 
Előfordult, hogy nem fogadott el pénzt, ha úgy látta, 
hogy a honorárium aránytalanul megterhelné a be-
teg családját. 

Máskor édesanyámnak kihúzták egy fogát, amely-
nek helye lassan gyógyult, és néha szörnyen fájt. A 
csillapítók alig hatottak. Szüleim a főutcán sétáltak, 
amikor édesanyámra ismét rátört a fogfájás. Épp az 
Aranyszarvas patika közelében jártak, bementek oda, 

Édesanyám pongyolában
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és elmondták, mi a baj. Szinte reményt vesztve kérdez-
ték, nincs-e valami gyógyszere erre a patikusnak. „De 
van!” – hangzott a válasz. A gyógyszerész bement a la-
boratóriumba, és hamarosan visszatért egy vattával, 
amelyet a szerrel átitatott.  Édesanyám nyitotta volna a 
száját, de erre nem volt szükség: csak meg kellett mu-
tatnia, melyik oldalon fáj. A patikus bekente a beteg 
arcát a mutatott helyen, és megkérdezte, tapasztal-
ja-e, hogy jelentősen csökken a fájdalom. Sőt ő maga 
válaszolt, mondván: „Már egyáltalán nem fáj.” És való-
ban, egyáltalán nem fájt már. A szüleim venni akartak 
ebből a gyógyszerből, de a patikus azt mondta, nem 
lesz rá többé szüksége. Néhány nap múlva betegünk 
ismét fájdalmat érzett a foga helyén, édesapám pedig 
sietett az Aranyszarvasba. A patikusok azt mondták, 
hogy kollégájukat, aki a múltkor édesanyámat kezel-
te, Pestre helyezték. Gyógyszert adni nem tudnak, 
mert nincs olyan szer. Kollégájuk hipnózissal dolgo-
zott. Édesapám persze megijedt, csalódott. A patiká-
ból azzal küldték haza, el ne mondja a betegnek eze-
ket a körülményeket! Ellenkezőleg: határozottan adja 
át, hogy a patikus azt üzeni, annak nem szabad fájnia. 
Az üzenet bevált, édesanyám fogfájása hallgatott a jó 
szóra, megszűnt, és nem jelentkezett újra.

rejtélYes, De a saját 
szeMeMMel láttaM

1956-ban Mikulás előtt különössé váltak a hétköznap-
jaink. Tanítás nem lévén, szüleim elhatározták, hogy 
Mikulás-csomagokat fognak gyártani sorozatban, és 
eladják ismerősöknek vagy akár az utcán. A termék egy 
25 cm magasságú Mikulás- vagy krampuszfigura volt, 
előtte hengeres puttony állt, amelybe az ajándékcso-
magot bele lehetett tenni. A kétféle fejet ketten tervez-

ték meg, édesapám kifaragta, negatív mintát készített 
hozzájuk, és gipszből sorozatban kiöntötte, édesanyám 
festette, lakkozta. Az ember (és a krampusz) váza drót-
ból készült, amelyet krepp-papírcsíkok rátekerésével 
hizlaltunk fel – ebben én is részt vettem –, a palást 
szintén krepp-papírból készült, a prém és a szakáll 
vattából. Késő délutántól már akadályozta a munkát az 
áramszünet, amely azokban a napokban gyakran elő-
fordult. Édesapám felhozott a szertárból egy kis gene-
rátort, amely zseblámpaégőket tudott izzásban tartani, 
ha valaki egyenletesen tekerte a kurbliját. Ez a valaki én 
voltam. Az asztalt jól bevilágítottuk, de a lakás többi he-
lyiségében petróleumlámpák égtek. 

Éjjelente olyan helyen aludtunk, ahol nem kellett 
belövéstől tartani: a kifelé ablaktalan fürdőszobában. 
Mert történt belövés, jól látszottak a golyónyomok az 
udvar felőli falban. Én a két és fél éves húgommal a 
vasalóasztalon aludtam, édesanyám és Rózsika nagy-
mama egy vaságyon, édesapámnak pedig a fürdő-
kádban ágyaztak. A Mikulások jól sikerültek, mind a 
nyolcvanan, és hamar elkeltek.

Egy decemberi estén szokatlan derengést vettünk 
észre az Avas fölött. Először azt hittük, hogy a Hold vi-
lágítja meg a felhőket, de valamiért sárgás-vörösen. 
Egyre nagyobb lett a fényfolt, és megláttuk, hogy tűz 
van. Alulról fölfelé a lángokból elkezdett kirajzolódni 
az Avasi-kilátó jól ismert alakja. A csigalépcsőjét kivé-
ve fából készült, nem volt kétséges, hogy porig fog égni. 
Az egész család megilletődve meredt rá. Szerettük, lá-
togattuk, végignéztük, ahogy az utolsó percekig egye-
nesen állt a saját magából rakott máglyán. Még ma, 65 
évvel később is találgatásokat olvasok az interneten a 
tűz okáról. Az biztos, hogy sem ágyúlövés nem hallat-
szott előzőleg, se a torony nem dőlt meg, lángképén 
nem látszott törés.  
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 Egy nyári késő délután Lujza nagymamával sétálni 
indultunk a belvárosba. (Bizonyosan 1957-et írtunk, mert 
nagymama a következő nyáron meghalt. Erre a pontosí-
tásra a továbbiakban szükségünk lesz.) 

Még nem értünk el a Capri cukrászdáig, amikor ész-
revettük, hogy az Erzsébet téren nagyobb csoport ember 
bámészkodik. Azt gondoltam, hogy elkészült a szökőkút, 
talán éppen most adják át. Odamentünk hát mi is. De szó 
se volt a szökőkútról, mindenki az égre nézett. Nem egé-
szen a tér fölött, inkább az Avashoz közelebb egy csillag 
ragyogott. Még sütött a nap, szó sem lehetett a Vénusz-
ról, különben is, sokkal fényesebben világított annál. 
Nem vettem észre, hogy mozgott volna. Este elmeséltük 
élményünket édesapámnak, aki másnap azt a hírt hozta 
a repülőtéren dolgozó ismerőseitől, hogy a fényes tár-
gyat mások is látták, még fel is repültek, hogy közelebbről 
megnézzék. Nem tudták megközelíteni, olyan 
magasan tartózkodott. Nem ballonnak 
tűnt, hanem fémnek. 

Szóval nem tudták azonosítani, 
tehát UFO-nak nevezhetem. Néhány 
hónappal később, október 4-én a 
Szovjetunió Föld körüli pályára állí-
totta az 1. szputnyikot, amivel elkez-
dődött az űrkorszak. Onnantól kezd-
ve még többször bámultam az 
égre, de a műholdak sose voltak 
szabad szemmel nézve eny-
nyire fényesek. Pár év múlva 
a Városházán kiállítás nyílt, 
ahol az első három szput-
nyik másolatát lehetett 
megtekinteni. Szinte 
házhoz hozták őket, 
siettünk meg-
nézni.
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II. lakóteleP 
kUPolával: 
A kIlIán-ésZAk
vagY inkább lakóPark?

1960 nyarára jutottak odáig a városi illetékesek, hogy 
nekünk másik bérlakást utaljanak ki a Szabó Lajos utcai 
szolgálati helyett. Jó is, hogy nem kapkodták el, én be-
fejeztem az alsó tagozatot a Városház téren, édesapám 
Újgyőrben, a Fadrusz János utcán tanított, édesanyám 
vezette a régi napközit, a lakások pedig épültek valahol 
messze, Diósgyőrben. Az 1960/61-es tanévet már cél-
szerű volt új helyen kezdeni. Csillának az első osztályt, 
nekem az ötödiket. Édesanyámat áthelyezték a 35-ös 
általánosba, ahol a napközit folytathatta. Logikus volt, 
hogy lakni is ott fogunk, a Kilián-telepen. A szüleimnek 
megmutatták a nekünk szánt lakást. Boldogan jöttek 
haza. A lakótelep nyugati szélén, a Dorottya utcában 
éppen elkészült három új, kétemeletes ház, amelyek 
eltértek a nagy bérházaktól: szinteltolással, félemele-
tenként nyíltak az otthonok, a külső burkolat termés-
kőből készült, a négyszobás lakás beosztása nagyon jó 
volt, a szobák tágasak, de nem termek voltak, a parket-
ta fénylett. Éppen csak az emeletre nem emlékszem. 

De mindegy is, mert a szóbeli ígéretet visszavonták, 
és a telep keleti szélén, a Lányi Ernő utca 5-ben adtak 
lakást, amely éppen megürült. A Dorottya utca későb-
bi lakóira sose irigykedtem, mert a Kilián Gimnázium 
igazgatója, a körzeti orvos és későbbi jó barátom csa-
ládja költözött oda, akihez természetesen bejáratos is 
voltam. 

Jóval később tudtam meg, hogy az 1960-ban még 
ritkának számító minőségű házakból valamiféle „la-
kóparkot” akartak létrehozni a tervezők és a megren-
delők. Be ugyan nem kerítették, és a lakók se lehettek 
mindannyian a felsőbb rétegekből, ezért a 18-ból 6 la-
kás négyszobás, nagy alapterületű, a többi pedig két-
szobás volt. A boldog bérlők közé bejutott a már em-
lítetteken kívül a város főmérnöke, a Lenin Kohászati 
Művek főmérnöke és egy pártbizottsági vezető is. Az 
50-60 négyzetméteres lakások és bérlőik biztosították 
az elfogadható társadalmi átlagot.  

egY tiPikUs kiliáni lakás

A lakótelep nem volt régi, úgy mondták, 1957-ben kezd-
ték építeni a Kilián Gimnázium körüli szántóföldeken. 
A bérházak téglából épültek, többségük háromeme-
letes és sátortetős volt, így a miénk is, padlással, ahol 
lehetett ruhát szárítani. A pincék még fontosabbak 
voltak, egyrészt, mert cserépkályhával fűtöttünk, für-
dőszobakályhával melegítettük a mosdóvizet, úgyhogy 
szenet-fát kellett tárolni a családonként zárt rekeszek-
ben, másrészt óvóhelyül is szolgáltak: a pinceablakok 
és -ajtók páncélozottak voltak. Ezekben az években 
Hruscsov volt a Szovjetunió vezetője és Kennedy az 
Egyesült Államoké… (A harmadik célt a tervezők talán 
nem tartották szem előtt, de izgalmas játszóhelyet te-
remtettek a gyerekek, főleg a fiúk számára: homályos 
labirintust, gyakran több kijárattal.) A mi lépcsőhá-
zunkban, amely nem utcasarokra esett, emeletenként 
négy lakás volt, három kétszobás, a negyedik pedig 
fél szobával nagyobb. A szimmetriát az rúgta fel, hogy 
az utca felőli kapubejáró fölött minden emeleten el-
fért egy szobácska. Erkélyek csak az első és második 
emeleten voltak. Akinek nem jutott erkély, az a kará-
csonyfát az ünnep előtt az ablaka alá függesztette ki. A 
mi fáink ehhez túl nagyok voltak, viszont kínálkozott a 
padlás, ott raktároztuk.
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Az előszobából a bejárati ajtóval szemben nyílt a nagy-
szoba, s abból tovább egy keskenyebb, a szüleim há-
lója. A kettőt közös cserépkályha fűtötte. Az előszobá-
ból jobbra nyílt a fürdőszoba-WC, mellette éléskamra, 
amelyikbe – bár nem volt nagy, de – be lehetett lép-
ni, három oldalról be lehetett polcozni, és egy kürtőn 
át szellőzött. Ez jó megoldás volt azokban az időkben, 
amikor alig valakinek volt elektromos hűtőszekrénye. 
(Jégszekrények léteztek, rövid ideig nekünk is volt, a 
jeget teherkocsiról árulták.) Ó, mennyi mindent árul-
tak az utcáról: fagylaltot (Náfrádi Rókusnak hívták a 
fagylaltost), dinnyét, hecsedli-lekvárt stb. A konyhá-
nál hagytam abba. Városi gázzal sütöttünk-főztünk, de 
a csapból csak hidegvíz jött, a gázbojler bevezetéséig. 
Nem egyenkonyhabútor volt, mindenki hozott vagy 
csináltatott magának. Jutott elég tér ahhoz, hogy a 4-5 
személyes asztalon a család étkezni tudjon. Az előszo-
bából az utolsó ajtó a félszobába vezetett. Ennek te-
rülete nem érte el a 12 m²-t, de normál méretű ablak 
világította meg, és elfért benne egy cserépkályha is. A 
helyiségek belmagassága 2,8 m volt, tehát sokkal ala-
csonyabb, mint a régi lakásunké, de magasabb, mint a 
későbbi paneleké. A szobák parkettázva voltak, a kony-
ha és a mellékhelyiségek kövezve. Az épület egyszerű 
alaprajza miatt minden ablakunk egy oldalra, keletre 
nézett. A Lányi Ernő utca túloldalán családi házak áll-
tak, nem zavarták a kilátást a Bertalan utcára, amelyen 
a perecesi busz járt, a mezőn álló óriási nyárfára, a mö-
götte lévő régi bérházakra, a stadionra, a gyárra, az új 
Avasi kilátóra.

A lakást átvettük, és a költözés előtt édesapám fel-
újította. Egy kicsit még segíteni is tudtam neki. Az elő-
ző lakók a parkettát csúnya állapotban hagyták ránk. 
Kiskésekkel kapartuk le róla a kopást és piszkot. Ez 
végtelenül pepecs munkának bizonyult, minden egyes 
parkettát lekaparni! De látszott az eredménye. Nagyon 
tetszett nekem a festékek és a lakk illata. Szerencsére 

nem dúskáltunk a bútorokban, elfértünk a 64 m²-es la-
kásban. A nagyszoba lett a húgomé és enyém, a legki-
sebb szoba pedig nappali és vendégszoba (a tévét is oda 
tettük). Rózsika nagymama csak télen lakott nálunk, 
kora tavasztól késő őszig nagy-erenyői kis házában és 
kertjében tartózkodott. Évekbe telt, míg bútorainkat ki-
cseréltük, és én mint gimnazista megkaptam az önálló 
kisszobát. 

az újvilág

Ide, a Kiliánba mindenki máshonnan érkezett, legfel-
jebb 3 évvel ezelőtt. Ki Diósgyőrből, ki a Vasgyárból, 
ki egy bányászkolóniából, ki a belvárosból. Őslakosok 
szinte nem voltak, nekünk lakótelepieknek kellett ösz-
szeszokni és gyökeret ereszteni. Sok gyerek élt a tele-
pen, akikkel vagy a nagy házak közötti udvarokon, vagy 
a házak alatti pincékben, vagy a rengeteg kalandot kí-
náló környéken játszottunk. Újvilág volt azért is, mert 
távol laktunk a belvárostól, a szaküzletektől, áruhá-
zaktól, pályaudvartól, Zenepalotától… Főleg azt kellett 
használnunk, amit a hely adott. Mi, ötödikesek egyedül 
még nem villamosoztunk az Óvilágba.

A lakótelep elkészült: volt húsboltja, fűszerboltja, 
zöldségboltja, egy számomra érdektelen iparcikkboltja, 
presszója és szerény Tüzépje, óvodától a gimnáziumig 
rendelkezésre álltak oktatási-nevelési intézményei, 
készen voltak az úttestek és a járdák, de még váratott 
magára néhány fontos ház (intézmény) megépítése: 
egy orvosi rendelőé, egy toronyházé, egy posta-tele-
fonközponté.  Az meg természetes volt, hogy a pár éve 
elültetett fák se hangulatot, se árnyékot nem adtak.

Új játszótársaim egy része az udvarunkban lakott 
(Krizsán Guszti, Bernhard Gyuszi, Hevér Pisti), mások 
osztály- és napközis társaim voltak: Handzó Vili, Hor-
váth Jancsi, Dániel Lenke, Bandura Jóska. Az előbbiek-
kel jártuk be a Kiliántól északra lévő világot. 
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Az utcánk végén kereszteződött két kisvonat vá-
gánya: a lillafüredié és a perecesié. (Nagyon eltértek 
egymástól. Különbözött a nyomtávuk, a lillait dízel-
mozdony vagy motorkocsi húzta, a perecesit gőzös, az 
előbbivel nyáron nyitott kocsik közlekedtek, az utóbbi-
val zártak, az előbbinek külső végigfutó lépcsőin járt a 
kalauz, az utóbbinak a belsejében, de jegyet nem árult 
és nem vizsgált. A bányászvonaton ingyen utazhatott 
bárki.) Mind a két vonat megállt az utcánk végén. To-
vábbmenve egy dombhátra értünk, egy hosszú rétre, 
amelynek tövében az Erenyő-patak folyt. A domb te-
tejéről télen szánkózni lehetett (ugratókkal), más év-
szakokban pedig dús fű nőtte be az egész környéket. 
Pereces felé haladva tekintélyes tölgyfák jelentek meg, 
régen ott erdő lehetett, tenyésztek a fákon a szarvas-
bogarak. Jó alap az iskolai rovargyűjtemény elkészíté-
séhez. (Ajaj!)   

Az utcánk végén kanyarodhattunk a stadion felé is. 
Ekkor a perecesi vonat vágánya melletti zöldfelületet 
használtuk. Itt volt a patak alsóbb szakasza, egy elég 
mély meder alján. Magát a vizet át lehetett lépni vagy 
ugrani. Fából készített, rendesen kifestett hajóinkat 
ezen is úsztattuk. Az óriás nyárfa mellett a patakot el-
nyelte egy embermagasságú alagút, amelynek a túlsó 
kijárata nem látszott, száz métereket lehetett gyalo-
golni a patak felett, terpesztett 
lábbal, sötétben vagy zseb-
lámpa fényénél. Ezeket 
a föld alatti sétá-
inkat nem kö-
töttük 

Lányi Ernő utca még fák nélkül
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a szüleink orrára. Maga a nyárfa nyilván a történelem 
előtti időkből származott, és ahhoz képest remek ál-
lapotban volt. Törzse alacsonyan kettéágazott, oda 
könnyen fel lehetett mászni. Az elágazás alatt a fa 
kerülete közel 10 méteres volt. (Ma ki van írva, hogy 
ez a matuzsálem kb. 250 éves, a faja fekete nyár. Ezt 
a feliratot félig megette az idő vasfoga, miközben a 
fa még él, de már túl van a fénykorán.) Egyszer épp 
hazafelé baktattunk hárman-négyen a fától, amikor 
jött a gyár felől a perecesi vonat, és megállt a szema-
fornál. Az egyik legnagyobb gőzmozdonyuk pöfö-
gött elékötve. A mozdonyvezető megengedte, hogy 
felmenjünk a lokomotívra, megmutatta a tűzteret,  
az irányítókarokat. Rettentő érdekesnek találtuk!  

A lakóteleptől délre, a villamossíneken túl egy 
furcsa terület kínálkozott felfedezésre. Egy romkert. 
Az öreg családi házakat lebontották, kevés falma-
radvány állt ki a földből, inkább az alapok léteztek 
még. Közöttük térdig, sőt derékig érő száraz gazt ta-
láltunk. Sokat bóklásztunk arrafelé, az építési hulla-
dékok között jó nádszálakat lehetett gyűjteni, ame-
lyekből papírsárkányt és nyílvesszőket készítettünk. 
A nyílvesszőket gumikarikával lőttük ki, mert olyan 
íjunk nem volt, mint a tévébeli Robin Hoodnak… 
Ezen a területen építették fel 3 év alatt az új lakóte-
lepet, a Kilián-délt. Az ottani szolgáltatóházak jól ki-
egészítették azt a szerény választékot, ami az északi 
oldalnak adatott. 3-4 év múlva új barátaim, gimná-
ziumi osztálytársaim egy része a déli oldalon lakott.

A lakótelep nem volt nagy, egy bő villamosmeg-
állót tett ki, de még ezen belül is érzékelhetett az 
ember stíluskülönbségeket a házak között. A Lányi 
Ernő utcától nyugat felé haladhatott az építkezés, 
mert egyre több lett a lapostetős ház, például az is-
kola melletti pirosbérházak sora, még tovább olyan 
különös épületek is akadtak, amelyekről látszottak 
a lakók sajátos és jogos igényei: nagy üvegfelületű 
műtermeik voltak.

a 35-ös száMú iskola 

Észak-Kilián általános iskoláját egy évvel a mi érkezé-
sünk előtt adták át. Egészen más volt, mint az én előző 
iskoláim. Tizenhat tanteremben folyt a tanítás, bizo-
nyos időszakokban kettős műszakban. Voltak termé-
szettudományi szaktantermek, politechnikai műhely, 
tornaterem, konyha és ebédlő, kazán a központi fűtés-
hez. Az épület jellegzetessége a szektoros elrendezés 
volt. A kétszintes, hosszú téglatestben négy szektor 
foglalt helyet: négy tanterem, WC-k, kis lépcsőház, bel-
ső kis udvarok. Minden szektorhoz tartozott zsibongó, 
s azokból kapuk nyíltak a nagy udvarra. A szektorokat 
és zsibongókat széles folyosó kötötte össze, onnan 
nyíltak a szaktermek, irodák, és egy időben onnan nyílt 
a napközi is. De aula, színházterem nem volt. A rendez-
vényeket a nagy udvaron, a tornateremben vagy a zsi-
bongókban tartották. Két különlegességet említek: az 
egyik az, hogy minden osztályteremnek két égtáj felé 
nyíltak az ablakai, amitől a termek igen világosnak, 
szinte túl napfényesek tűntek, a déli oldalon árnyé-
kolni kellett; a másik meg az, hogy az alagsori kazán 
téglaburkolatú, hasáb alakú, nagyon magas kéménye 
egyenesen az udvar szintjéből nőtt ki, mellette egy 
láthatatlan lift tudott kiemelkedni a föld alól, azon 
hozták fel a salakot. 

Meg kellett szokni, hogy édesanyámmal egy iskolá-
ba jártunk, de végül is nem okozott problémát. Egyszer 
fordult csak elő, hogy egy tanár szembesítette eredmé-
nyemet édesanyámmal. Testnevelésórán Letek László 
tornatanár beszólt édesanyámnak a közeli napközis 
terembe: „Jöjjön, Alizka, nézze meg, a fiának hogy megy 
a kislabdadobás!... De ne mögé vagy oldalra álljon, mert 
még eltalálja!” Ezt tette lehetővé az én gömbérzékem. 
Biztos nem a tanár úron múlott, mert akinek volt te-
hetsége és szorgalma, abból többet hozott ki, például 
egy Jónyer Pisti nevű osztálytársunkból, akivel nyolca-
dikban jártunk együtt. Nekem csak annyi közöm volt az 
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asztaliteniszező későbbi, világra szóló eredményeihez, 
hogy amikor Pisti őrsi gyűlések helyett a tornaterem 
előtt pingpongozott, lenyeltem, pedig őrsvezető vol-
tam akkor.

Szerettem a rajzot. Nemcsak a teremben alkottunk, 
hanem a szabadban is, például a közelben épülő to-
ronyház zsaluzását örökítettük meg a 4. és 5. emelet 
között, máskor a Hámori-tó partjára települtünk ki. 
Rajzgyakorlatainknak adódott egy közvetlen eredmé-
nye. Dósa Károlyné földrajzórái előtt Horváth Jancsi-
val, az osztály legtehetségesebb rajzosával előrajzoltuk 
a tanterv szerint következő ország vaktérképét színes 
krétával. Órán aztán ezzel dolgoztunk tovább. Nyolca-
dikban más földrajztanárunk lett (mint ahogy maga az 
osztály is megváltozott.) Az igazgató, Kőhalmi Károly 
vette át a tárgyat, s az ő témáira így emlékszem: meg 
kellett tanulni a világ összes fővárosát, és használni 
kellett a vasúti menetrendet. Később mindkettőnek 
hasznát vettem.

A számtant és a gyakorlati foglalkozást Ladányi 
Sándor tanította. Gyakorlati órán sokat dolgoztunk 
alumíniummal, viszont szakkörön fából hajót farag-
tunk, komolyabbat, mint amit a patakon úsztattunk. 
Ugyancsak Sanyi bácsi kísérte az osztályt az Erzsébet 
téri uszodába. Én féltem a víztől, ő a karjára vett, úgy 
segített. Nem igaz ugyanis, hogy ha az embernek hajója 
van, ne kéne olykor úsznia.

Nyolcadik előtt a három párhuzamos osztályból 
kettőt csináltak, mert Kilián-délen felépült a 34-es 
általános iskola, amelyet fel kellett tölteni diákokkal, 
ezzel tehermentesítve a 35-öst. Északon lakó gyerekek 
is kerültek át délre. Ez nem tetszett, kavarodásnak él-
tem meg, de jöttek új osztálytársak, akikkel később a 
gimnáziumban is együtt tanultunk. Az osztályfőnök-
váltásnak se örültem. Lantosné tanárnőt mint rajzta-
nárt becsültem, és ő is elégedett volt a munkáimmal, 
de osztályfőnökként megbántott. Amikor szóba jött, ki 
mi szeretne lenni, én azt mondtam: színész. Operett-

színész. Ő pedig kinevetett. Viszont azoknak még ne-
hezebb lehetett a nyolcadik évük, akik a másik iskolába 
kerültek át hirtelen.

Új osztályfőnöknőm nem ismerhette a színház 
iránti vonzalmam előzményeit, bár azt tudhatta volna, 
milyen lelkesen vettem részt egy mesejáték előadásá-
ban. Kémiatanárnőnk, Bodnárné Kati néni már koráb-
ban is szervezett kulturális aktivitást, eleinte táncokat 
tanított be, orosz guggolóst és magyar huszárost, de 
amikor látta, hogy egy versenyen igazságtalanul dön-
töttek az Úttörőház csoportja mellett, és őket vitték el 
jutalomból a csillebérci táborba, elhatározta: verse-
nyekre nem fog felkészíteni. Színjáték rendezésébe 
fogott. Nagy örömöt szerzett nekünk ez a felkészülés. 
Én is kaptam szerepet, ha nem is nagyot. A Hamupipő-
két adtuk elő, és nem én alakítottam a királyfit. A pró-
bák zöme az iskolában volt, csak később próbáltunk a 
Vasgyár vendégházában, a színpadon. Az egyik próbán 
olyan kacagógörcs fogott el, hogy haza kellett kísérni. 
Aztán, a maga idején, az előadás jól sikerült. Készült 
egy másik darab is, a zenés Csipkerózsika. Azt más ta-
nárnő rendezte, és más helyszínen: a Bartók Béla Mű-
velődési Házban. Szerettem a betétdalokat, bár én nem 
játszottam. Mégis volt közünk ahhoz az előadáshoz is: 
édesanyám készítette a műrózsákat az elvarázsolt kas-
tély lugasához. 

kenneDY és HrUscsov 

Két nap emlékezetes nyolcadikos korunkból, amikor 
nagyhatalmak vezetői kerültek figyelmünk közép-
pontjába. 1963. november 23-án délután volt a tanítás. 
Szünetben szólt az iskolarádió, éppen mentek a hírek. 
Egyszer csak bejelentették, hogy a texasi Dallasban 
merénylet áldozata lett John F. Kennedy, az Egyesült 
Államok elnöke. Ahhoz nem kellett a politikában jár-
tasnak lenni, hogy felfogjuk az esemény jelentőségét.
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 Hruscsov gépkocsikonvoja 1964

1964 áprilisában Magyarországra jött Nyikita 
Hruscsov, a Szovjetunió vezetője. Híre ment, hogy 
Miskolcra is ellátogat, és nyitott autóban fog végighaj-
tatni a Kiss tábornok utcán, vagyis a Kilián-telep kö-
zepén. Nagymamám Hruscsovot mindig Krucsónak 
emlegette, mint aki nem tudja megjegyezni a nevét, 
valójában inkább ellenérzését akarta ezzel kifejezni. 
(Mentségére szolgáljon, hogy volt egy rokonunk, bizo-
nyos Kruchio Margit, aki a példát adta.)

Nagymama ezúttal is azt mondta, amit rendsze-
resen: „Krucsó addig utazgat, míg egyszer majd tá-
vollétében leváltják.” Hruscsov érkezését délutánra 
várták, a rádióban is, az iskolában is elhangzott egy 
pontos intervallum, de senki nem erőltette, hogy ki-
menjünk integetni. Miért? Kennedy elé nem kiment 
a tömeg Dallasban? Amikor eljött az idő, nem tömött, 
de végeláthatatlan sorban álltak az emberek az ut-
cán, valahogy a villamossín mentén, csak arra nem 
emlékszem, hogy hány méter távolságra az úttesttől. 
(Bizonytalanságomat az okozhatja, hogy akkor még 
talán egy vágányon járt a villamos, és nem az út kö-
zepén.) Esett az eső. Hruscsov konvoja késett, sokat 
késett, talán egy órát is.

 Aztán megjöttek a Csajkák (Sirályok). Hruscsov ka-
lappal a fején állt a nyitott autóban és integetett. Pár 
perc alatt elhaladtak a nagy fekete kocsik Lillafüred 
felé, ahol a vendégeket elszállásolták. Másnap reg-
gel boltba mentem a tízemeletes alá, és megláttam 
ugyanazt a konvojt Lillafüredről visszafelé menni, ez-
úttal nagyobb sebességgel, és minden kocsi fedett volt. 
(Amikor Hruscsovot eltávolították a hatalomból, nagy-
mamám áttért a Hruscsov névre.)

a kilián gYörgY giMnáziUM

Érdekes pillanatban láttam először a gimnáziumot: 
éppen bontották az igazgatói lakást, ami a sportpálya 
és a csillagvizsgáló mellett állt. A kerítést megnyitot-
ták egy időre, be lehetett menni. Termésköves bur-
kolatú ház volt, mint maga a gimnázium. Ez átme-
neti élmény volt, nem úgy, mint a jégpálya, amelyet 
a szomszédos általános iskola mellvédjéről lehetett 
jól áttekinteni. Négy évig csodáltam és használtam, 
hiszen nyilvános volt. A jég az ovális futópályát fedte, 
tehát nagyobb felületű volt, mint a Kun József utcai. 
Még 4 év, még 3 stb., én is gimnazista leszek, magam is 
részt veszek majd a pálya locsolásában – gondoltam. 
Sajnos, az 1964/65-ös tanévre véget ért gyerekkorom 
jégkorszaka. Mint ahogy a csillagászati megfigyelések 
lehetősége is véget ért a gimnázium udvarán azáltal, 
hogy köré építették a lakótelepet.

A Kiliánnak nagyon jó adottságai voltak. A felsoro-
lást nem azzal kezdem, ami látható és közismert, ha-
nem a legfontosabbal, amit csak megtapasztalni le-
hetett. Kiemelkedő tudású és tekintélyű igazgatója dr. 
Peja Győző Kossuth-díjas földrajztudós, az akadémiai 
Minősítő Bizottság tagja volt. (A nagy múltú, de hánya-
tott sorsú gimnázium az ő vezetésével nyert végleges 
elhelyezést Diósgyőrben.)
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Kilián Gimnázium az 50-es években

A tantestület nagyrészt az átlagosnál tehetsége-
sebb tanárokból állt, köztük olyanokból, akiket odafo-
gadni csak bátor vezető mert abban az időben. (Például 
Radits Erzsébet matematikatanár a háború előtt apá-
cának készült és működött iskolaigazgatóként, aki az-
tán minden energiáját a mi emelt szintű matematikai 
oktatásunknak szentelte.) 

Az egyemeletes épület 1964-ben még elég új volt. 
Tantermeinek számát vagy sose tudtam, vagy elfe-
lejtettem, de a sok párhuzamos osztály ellenére sem 
kényszerültünk két műszakra. Rendelkezett könyvtár-
szobával, tornateremmel, néhány szaktanteremmel 
és szertárral, konyhával, ebédlővel, orvosi szobával, 
fotolaborral, az alagsorban oktatási célú műhelyek-
kel, széles folyosókkal, nagy sportpályával, üvegházzal, 
csillagdával és egy balatonfenyvesi vízparti táborral, 
ahová kéthetes turnusokban minden diák eljuthatott. 
De nem volt aula, pódiumterem, olvasóterem, amik 
1950-ben luxusnak számítottak volna. (A felújított 
épület, a Diósgyőri Gimnázium mind-
ezeket tartalmaz-
za, és még sok 

minden mást. Nem is könnyű ráismerni, olyan komoly, 
praktikus és szép. Legfeljebb az előkertet sajnálom, 
benne a fűzfával. Udvart se lehetett nagyobbat vará-
zsolni.)

A gimnáziumban 1964-ben hét párhuzamos osztály 
indult. Az F a matematika-fizika tagozatot jelentette, a G 
a franciát. Ilyeneket először szerveztek a Kiliánban. Ne-
künk, F-eseknek Radits Erzsike néni tanította a matekot 
(a gimi mellett lakott, az északi oldalon), Bagoly Lajos 
a fizikát és a kémiát (a déli oldalon lakott), a G-seknek 
pár évig Bánk László volt a francia- és magyartanára, 
aki olyan tekintély volt a szakterületén, mint egy egye-
temi oktató, és olyan jegyzetelésre vette rá 
a gimnazistákat, amilyet későbbi 
felsőfokú tanulmányaikban is 

hasznosíthattak.
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A gimnázium tantestülete az alaptárgyakon kí-
vül olyan tanulmányi programot állított össze nekünk, 
amilyet akár a továbbtanulásban, akár a mindennapi 
életben használni tudtunk. Matektagozaton magyar- 
és angoltanárunk, osztályfőnökünk Fábián József volt, 
mi voltunk az első osztálya. (Még a pandémia előtt egy 
hónappal is ő beszélgetett velem a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban versfordításaimról.) Tanultunk ábrázoló 
geometriát, műszaki rajzot, autóvezetést. Igazgatónk, 
Győző bácsi elsőben tanította a földrajzot. Csodálatos 
minőségű, háromdimenziós földtani metszeteket 
rajzolt a táblára. Másodikban dr. Szabó Gyula csil-
lagász tanította a földrajzot. Róla és tárgyáról alább 
külön is írok. Itt három házaspárt említek még sze-
retettel. Módis Árpád és felesége, Klárika néni az 
oroszt tanította, Sindel Imre és felesége, Ica néni 
a biológiát, Kamarás István és felesége, Mária néni 
a testnevelőnk volt. Kamarás tanár úr patronálta a 
KISZ-szervezetet, vezette a balatoni tábort. Ő ugyan 
a labdajátékok szakértője volt, amiben én nem 
jeleskedtem, de tanár úrtól szervezést sokat tanul-
tam. Mária nénit gerelyvetőként is ismerték, én meg 
a futást, távolugrást és magasugrást szerettem. 

A gimnazista lét szórakoztató oldalát a klubdél-
utánok, tánciskolai órák, jelmezbálok, farsangok, 
kirándulások, közös mozi- és színházlátogatások, 
országjárások jelentették. Én minden évben jelmezt 
öltöttem. Hogy senki fel ne ismerjen, otthon öltöztem 
fel, és úgy mentem el a Kiliánba. Öltöztem páncélos 
lovagnak, madárijesztőnek. A többiek mindig rájöt-
tek, melyik jelmezes vagyok én, mert az összes töb-
bi helyben vette fel a jelmezét… A farsangok nagyobb 
létszámot mozgattak meg, mert oda a szülők is jöhet-
tek, ezért a színhely a Hámor Étterem volt. A Miskolci 
Nemzeti Színházba sokan vettünk bérletet, de Buda-
pestre együtt, különvonattal utaztunk minden évben. 
Az előadást is kibéreltük. Így láttuk az Operaházban 
a Bánk bánt, a Nemzeti Színházban a Czillei és a Hu-
nyadiakat, meg az Úri murit.

Érettségi bankettünket a Palotaszálló Mátyás-ter-
mében tartottuk, utána gyalog sétáltunk le a Kiliánig 
vagy tovább. Lassan fogyatkozott a csoport, ki Felsőhá-
morban ért haza, ki a papírgyárnál, ki a Dorottya utcá-
ban, ki a Kandó Kálmán utcában, ki távolabb. 
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kUPolák

Nyolcadikos koromban beiratkoztam a Munkás-aka-
démia-Szabadegyetem „csill./diák” tagozatára, amely-
nek előadásait kéthetenként tartották a belvárosban, 
az értelmiségi klubban. Sajnos a tanfolyam nekem túl 
elméletinek bizonyult, tele matematikával, ezért ki-
maradtam. 

Amikor azonban láttam felépülni a Kiliánban a tíz-
emeletes házat (1962), láttam, ahogy felemelték rá a 
kupolát, újra feléledt bennem a csillagászkodás utáni 
vágy. Hiszen egy év se telt el Gagarin űrrepülése óta, 
amelyről – pontosan emlékszem – otthon, a tévéből 
értesültem. (1960 elején vettünk televíziót.) A 
gimnázium második osztályában dr. Szabó 
Gyula, az amatőr csillagászat városi patró-
nusa vette át a földrajzóráinkat. 

Többen is beléptünk a csillagászati 
szakkörbe, és jókor voltunk jó helyen: 

költöztettük a gimnáziumi csillag-
vizsgáló műszereit. Ott fenn már 
működött egy nagyobb műszer, 

egy 30 cm-es Newton-távcső, de 
azért az iskolai távcső is jól 

jött, így több ember tudott 
távcsőbe nézni. Az intéz-

mény másik funkciója 
a szputnyikmegfigye-

lés volt. Erre a célra 
néhány kis, köny-

nyen mozgatható 
binokuláris 

távcső 
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szolgált a kupolán kívül. A műholdak érkezési idejét és 
megjelenési helyét előre közölték. A csillagászok ész-
lelték őket, feljegyzéseket készítettek róluk. Gyula bá-
csi a földrajzórát néha álmosan kezdte, mert éjszaka 
megfigyeléseket végzett. 

Ezen mosolyogtunk, de milyen érdekes volt be-
lehallgatni a hangfelvételébe, amit magnetofonra 
rögzített a műhold megpillantásától kezdve az el-
tűnéséig! A szó szoros értelmében vett csillagá-
szati műszerek mellett nagyon tetszett nekem az 
ingaóra, amely a Miskolcon elérhető legpontosabb 

időt mutatta, s amelyet időnként hozzáigazítottak a 
Greenwichből érkező rádiójelhez. 

Rendszeresen feljártunk a csillagvizsgálóba, 
előadásokat hallgattunk, néha a legismertebb 
csillagászoktól, pl. Kulin Györgytől. Azóta is, ha 
nagyvárosban járok, ahol van planetárium, egyik 
első dolgom, hogy felkeressem. Nagy szomorúsá-
gom, hogy a Budapesti Planetáriumot bezárták, 
a felújítás minden határideje lejárt már, és még 
csak hallani sem lehet róla. (Ez jól jön a laposföld-
hívőknek…)
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III. ePIlógUs 

A mi időnkben még nem volt szokásban, hogy a Kilián 
ballagását a várban tartsák, ezt a következő igazgató, 
Palumby Gyula érte el. A főlépcső mellett fáklyás har-
madikosok álltak sorfalat a ballagók tiszteletére. De 
erről a húgom mesélt csak, aki szintén matek-fizika 
tagozaton végzett közös alma materünkben.

Néhányan messzire vittük Miskolc hírét, mivel kül-
földi egyetemeken tanultunk tovább. (Az évfolyamról 
hatan, három országban.) 

A Leningrádi Hajóépítő Egyetem rektora ezt me-
sélte nekünk, két magyar hallgatónak 1970 márciusá-
ban: „Három napja érkeztem vissza Magyarországról. 
Budapesten és Miskolcon jártunk. A miskolci egyete-
men tartottunk előadást, és megnéztük az intézményt. 
Valami csodálatos! Teljesen modern, hatalmas, szép, 
jól felszerelt… Én ilyenről álmodni sem merek. Igaz, a 
budapesti egyetem már nem volt ilyen szép, de hát az 
régi. Na, Miskolcon nagyon tetszett még az a kastély 
odafönt – nem rossz kis város… Jól éreztük magunkat. 
Szép országuk van, de elég drága. Mindent lehet kapni, 
az igaz. Príma az ellátás.”

Törökülés madarak és fák napján
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Húgomnak az egri főiskolán akadtak vietnámi 
hallgatótársai. Elég jól megtanultak magyarul, úgy-
hogy az egyikük már levelet is írt Csillának. Éppen 
otthon voltam vakációzni, amikor a postás meghoz-
ta. A címzés így szólt: „Lány Jer Nő u. 5.” A feladó biz-
tos azt gondolta: milyen szép, kifejező neveik van-
nak a magyar utcáknak!
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Utánam, srácok! Ezt a címet viseli a számos közösségi 
eseményt, akciót, tudományos vizsgálódást, kiadvá-
nyokat, élményszámba menő bulikat egybefogó prog-
ramsorozatunk, 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 megörökí-
teni az államszocializmus, vagy akár a korábbi évtize-
dek hétköznapjaiból ránk maradt városképi elemeket, 
helybéli toposzokat, urbánus legendákat.

Rakétát vagy glóbuszt imitáló játszótéri mászókák, 
beton virágtartók, pingpong- és sakk-asztalok, neo-
nok, pihenőpadok, mozaikok és kompozíciók – művé-
szi értéket, védettségre jogosító kivételességet aligha 
hordoznak, viszont befolyásolták közel fél évszázad 
miskolci hétköznapjait. A miskolciakét.

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 alko-
tások 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 elő-
hívják a történeteket, melyeket a rokonság egyfajta 
hagyományként őriz, élményszerűen mesél, sajátos 
családi legendáriumként konzervál. Olyan miskol-
ciaknak kívánunk megnyilvánulási lehetőséget biz-
tosítani, akik hajlamot éreznek félmúltjuk speciális 
közzétételére. Emlékezetes eseményeket vagy éppen 
jellemző pillanatokat, használati tárgyakat, bútoro-
kat, s hasonlókat megörökítő felvételeket keresünk, 
amelyekhez a közlő hajlandó az egyéniségét, család-
jának mentalitását tükröző kommentárt, tetszőleges 
„műfajú” szöveget írni.

Az ekképpen születő kvázi „képregényeken” 
keresztül szeretnénk közvetlen betekintést nyerni a 
privát félmúltakba, melyek fontos, autentikus építőkö-
vei Miskolc történetének.

Észak-Keleti Átjáró Egyesület
atjarok@gmail.com

Privát félmúlt miskolcon
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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

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”
Radányi Judit: Kilián-dél, a mi kis falunk
Ágoston Kata: Kulcsos gyerek szabadsága

Kaposiné Szunyogh Éva: Mese a MÁV-telepről
Magyar Gyula: Örs utca hét, földszint kettő
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