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      Aki most igazi mesét vár, csalódni fog. Nem akarok én nagy mesemondóinkkal 

versengeni, csupán elmondom emlékeimet azokból az időkből, amikor még 
gyermekeim óvodások voltak, s kézen fogva róttuk velük a város utcáit, tereit, ahol 
az ő gazdag fantáziájuk nyomán mesévé változott minden, amire csak 

rácsodálkoztak. 
 
   A túra mindennap egy hársfákkal szegélyezett utcából indult, melynek egyik 

házában Bródy Sándor is lakott. Az utca végén, a ciszterek temploma előtti fejetlen 
kőangyalok szárnysuhogását hallgattuk. Ezután egy kis közbe tértünk, nagyobbik 
lányom csak a „jó szagok utcájának” hívta. Sült hurka, kolbász ínycsiklandó illata 

fűszerezte a levegőt. A falatozó utáni ház boltíves kapuzata fölötti kődíszre már 
inkább filozofikusan tekintettünk. Az egykori rác kereskedő házát ékesítő 
banánfüzérért hiába is álltunk volna sorba, hisz kőből volt. „Szép az, ami érdek nélkül 

tetszik” – felkiáltással hagytuk magunk mögött a „banános házat”. A nagy piros 
rákot, a Vörös Rák cégérét, mint utunk felét jelző légi mérföldkövet üdvözöltük. A 

sarkon túli tér tágassága várt. Ha időnk engedte, akkor itt „kőgolyómászás” 
következett Dobó István szobra körül. Ha késésben voltunk, beértük némi 
lánccsörgetéssel is a várkapitány kivont kardú felügyelete alatt. A téren túli 

málladozó kőhídon nem lehetett úgy áthaladni – bármily rövid -, hogy gyerekeim el 
ne végezzék a kötelező szertartást, a kőkorlát lyukain történő kukucskálást. 
Meglehet, hogy „szemmel verték” ilyenkor a patak kanyarulatában megbúvó óvodát, 

ahová perceken belül megérkeztünk. 
 
   Utunk hazafelé sem volt kevésbé mozgalmas. Elvarázsolt kastélynak ott 

magasodott előttünk az áruház, ahol sok-sok kettesünk bánta a „fókázást”. Némi 
mozgólépcsőzés és benti bámészkodás után léptünk be a tér sarkán álló XVIII. 
századi ház udvarára, ahol a madármarkolta bronzhal az ivókút csúcsán nyomban 

teljesítette kívánságunkat, és varázsitalt csorgatott gyerekeim szájába, kezére, és 
oda is, ahová nem kellett volna. Felfrissülve vetették magukat ezután a játszótér 
faragott figuráira. Hazatérő gyalogtúránk következő állomása az „Érsekudvar”, ahol 

gyakorta állt tavasztól őszig színpad, a maga világot jelentő deszkáival, melyre két 
lányom már az ÖN JELÖLT című műsor előtt „önjelölte” magát. A bűvészkedésben és 

a művészkedésben kimerülve derékig belehasaltak az ivókút réztálcájába. A Pori 
sétány, mely a finn testvérvárosról kapta nevét, mint magán aszfaltrajzversenyek 
színtere vonult be a családi emlékezettárba. A lépcsősoron átvilágító nap sugarai 

vonták méltó keretbe a kréta- és cserépdarabkák által előállított rajzokat. A végső cél 
– az otthon – előtt még egy próbatétel várt ránk: az autóbusz-pályaudvar melletti 
„elvarázsolt kiserdő” meghódítása, ahonnan szép fenyőtobozokat kellett gyűjtenünk. 

Utunk innen a Foglár-lépcsőn látható „Bagirakerthez” vezetett, mely a papnevelde 
kövér, fekete macskáiról nevezetes. 
 

   Valahogy így festett nálunk néhány éve egy robotos, hétköznapi gyalogtúra 
világhódító óvodásaimmal. A hétvégi sétákon mindig elmentünk a nagytemplomhoz.  



Előtte négy kőbálvánnyá meredt „óriás”. Egyikük szeméből még mostanság is „fekete 

könny” folyik. A templom mögötti parkocskában felemásra fűrészelt törzsű 
„mókusfa”; nagyszerű lehetőség a fáramászás alapfokú elsajátításához. 
 

   A kis téren, mely a nagytemplom fölött hasal, még napjainkban is ott gubbaszt a 
„kőnéni kőgyerekeivel”, s azon tűnődik bizonyára, hogy milyen hamar kinőtte már a 
buszforgalom ezt a pályaudvart. Amikor már eluntuk a sétát, a levegőzést, be-

betértünk a Bajcsy-Zsilinszky utcai gyógynövényboltba azzal a trükkel, hogy veszünk 
gyömbért, pedig csak az asztalkaára csaléteknek kitett cukortartóból akartak a 
gyerekeim selyemcukrot csippenteni. A Jókai utcában nagy írónk regényes 

fantáziájához híven Himalájának néztük a hatalmasra méretezett ivókút 
sziklatömbjét. Innen indultunk kultúrsétára a Népkert bejáratánál álló „Jó étvágyat 
könyvesboltba”. A falatozó és a vele szomszédos könyvesbolt eszmei párosításából 

született meg nagyobbik lányom száján a kultúrát és gasztronómiát összekapcsoló 
név. Máskor meg az „óriásceruza” és környéke volt a cél. A hajdan csak 
mézeskalácsot áruló Ódry-féle fagylaltozóban elnyert karamellfagyit a minaret alatti 

meghatározott „fagylaltkövön” lehetett csak elnyalni. A vár romkertjét babaszobának 
használtuk. Lakásunk ugyan volt már, de gyermekeinknek saját babaszobája még 

nem. A külvárosi séták elmaradhatatlan eseményének számított a Cifra kapu téren az 
„apu iskolája” előtti csíkos vaskorlát megmászása, ahonnan jó kilátás nyílt a 
„tornautcai” zöld házra, ahová kisebbik lányom járt tornára. A Márka presszó 

udvarába is illett betérnünk, mert a kapu alatt voltak Faragó bácsi, az országos hírű 
játékgyűjtő fényképészmester tablói, egy időben a lányok fényképeivel. Innen már 
nem kellett sokat menni a Dobos cukrászda fagylaltos jéghegyein át vezető úton, 

hogy a közeli utcácskában jót nevethessünk a patyolat anti reklámnak szánt sötétkék 
hattyúin. 
 

   Egyszer volt, hol nem volt… Lassan vége a mesémnek. Talán igaz se volt. Észre 
sem vettük, s gyerekeimmel szépen kisétáltunk a meséből, ki a gyerekkorból.    
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