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SZÍVEM CSÜCSKE: BUDAPEST SZÍVE 

„A JÖVŐ VÁROSA, HA SZÜLEIM FELTÁMADNÁNAK” 

Édesanyám Senyei Hedvig(1924-1973) és  

édesapám Gellért Andor (1922-1986) emlékére 

(Részletek) 

- Ha jól felöltöztetek, akár indulhatunk is! 

- Már megint hová készülsz bennünket elvinni, 

Andriska? 

- Ne féljetek, nem megyünk messzire, csak oda, ahol 

annyi évet eltöltöttünk, leszaladunk a belvárosba. 

- Hédikém, elkészültél már a tükör előtt? 

- Mehetünk. 

- Ez az Andris semmit sem változott. Emlékszel 

Bandikám, 1973-ban éppen ide, a Szent István körúti 

ÁPISZ-ba ajánlottam be Őt szünidei munkára, s ennyi 

év pont ide hoz bennünket sétálni. 

Sajnos, ez az üzlet már a múlté. Az ÁPISZ után jött a 

PIREX, átvészelték a privatizáció és a rendszerváltás 

viharait, de nem volt eléggé gazdaságos, mint annyi 

minden mostanában. Hirtelen átadták a FARM nevű 
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vidéki céghálózat egyik egysége számára, ám rövid úton 

csalódniuk kellett, nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. Tudjátok, a közelben van a WEST END 

bevásárlóközpont, a GROBY és néhány SPAR 

szupermarket, azok elszipkázták a papírbolt vevőit is. Én 

azért drukkolok, hátha lesz még egyszer papír- és 

írószerbolt itt, a Nagy Ignác utca sarkán.  

- Ezek után hová vonszolsz bennünket? 

Apu! Emlékszel a Kossuth Lajos téri MTESZ-MIKIK 

székházra?  

- Persze, hogy emlékszem, nagyon vonzó kilátás nyílik 

onnan a budai hegyekre, a Dunára, a Hilton 

Szállodára, valóságos panoráma-étterem van ott a 

legfelső szinten, ugye? 

Látod, látod, meg sem tudjuk közelíteni, hiszen bontják 

éppen az egész épületet, tovaszállnak a mérgező 

azbesztszemek, még a piros metró sem áll meg itt. A 

PICK márkaboltnak is hűlt helye. Tudod, mi készül itt? 

Egy újdonsült képviselői irodaház. Ha minden igaz. Van 

belőle egy ingatlan, az egykori MSZMP székház, az nem 

volt elég a politikusoknak, vajon ki lehet itt a 

megrendelő?  

- Úgy látom, feltámadott itt még Horthy Miklós 

szelleme is. Kicserélték a szobrokat? Honnan vettek 

ilyen tengernyi pénzt hozzá?  

Nyugodj meg apu, csak egy szerencsétlenkedő kormány 

van hatalmon egy jó ideje. Ellenben tudd meg, hogy az 

Európai Unió és a NATO büszke tagjai vagyunk, volt 

ezekről népszavazás is közben. Majd megregulázzák a 

kormányunkat, ha úgy látják… Ne félj te semmitől, amíg 



engem látsz. Most pedig nézzük meg anyuci egykori 

munkahelyét, a Belvárosi Vendéglátó Vállalatot, a 

Steindl Imre utcában.  És már itt is vagyunk. 

- Úristen, nincs itt egy teremtett lélek sem. Két romos 

ház, szinte egymás mellett. Már csak autók járnak ki 

és be! Mindjárt elsírom magamat. Nem is tudom, hány 

évet húztam itt le. Hát kitört a 3. világháború? 

Nincsen semmi baj. A TAVERNA nem létezik, hiszen 

minden étterem és szálloda önálló, persze vannak azért 

hálózatos cégek is, mint régen. A HungarHotelsből 

például Danubius lett, a Pannóniából pedig Accor. 

Tudod, a belvárosi vendéglők gombamód 

megszaporodtak, léteznek már romkocsmák is, de a 

tulajdonosváltás bizony igen gyakori. Ilyenkor rövidebb-

hosszabb ideig magányosan várják a helyiségek a jogi 

procedúrák végét, amelyek meglehetősen vontatottak 

zajlanak. Hiába, J O G Á L L A M B A N  élünk! Mivel 

feliratot nem látok sehol sem, majd otthon megnézzük, 

kié is lehet ez a ház, „hány az óra vekker úr”? Vajon 

hova lett a beruházó és az építésvezető, ha egyáltalán… 

Szabadlábon vannak-e, esetleg külföldön próbáltak 

szerencsét. Gyerekek, kapaszkodjatok meg, nekem az a 

gyanúm, hogy más épületek esetében is erős 

oknyomozásba kell majd kezdenünk. Már csak pár lépés 

és itt van a Szabadság tér, amely erős metamorfózison 

esett át. A református templom előtt felállították Horthy 

Miklós mellszobrát, a nemrég elkészült mélygarázs 

felett pedig a német megszállás furcsa emlékművét. 

Azért ígérjétek meg, hogy az Expressz Ifjúsági és Diák 

Utazási Irodát nem kéritek rajtam számon, fogalmam 

sincs, hová lett az idők viharában?  



- Hédikém, nézd csak, milyen szépen felújították azt a 

patinás épületet a sarkon, úgy látszik, az egész 

ingatlant megvette a CIB.  

Azért ne örüljetek olyan nagyon, legalább öt évvel 

ezelőtt elköltözött a központ a budai Medve utcában, 

azóta csak egy bankfiók maradt. Azóta árulják az egész 

házat, a bankfiók is megszűnik. Most kaptam egy 

értesítést tőlük éppen. Nagymama házában is évtizedek 

óta kiadó egy helyiség, amely talán az OSZK 

restaurátor-műhelye lehetett az átkosban. Az ÁFEOSZ 

székház szépen megújult,  

- És a Magyar Televízió épülete miért áll üresen, 

Andris? 

Ne is kérdezd, volt itt egy valóságos tévéostrom 10 

évvel ezelőtt. Az akkor miniszterelnök káromkodott egy 

zárt tanácskozáson és kiderült a turpisság. 

Felháborodott a nép egy része és ide jöttek a Kossuth 

térről. Azután október 23-án szinte összetűzés volt a 

városban rendőrök és bizonyos felvonuló néprétegek 

között. A Televízió régen-régen kiköltözött a III. kerületi 

Kunigunda útjára. Emlékszel, volt egy külső tévéstúdió. 

Most már az egész közmédia ott székel MTVA néven. A 

régi székházat megvette egy szállodára aspiráló 

befektető, de úgy látszik, befuccsoltak az íróasztalon 

szépen tűnő tervei, egyetlen kapavágás sem történt 

azóta. A kísértetházban bizonyára vannak biztonsági 

emberek, felirat azonban nem jelzi a jövőbeni 

szándékokat. Talán egy magánnyomozó irodát 

fogadhatnánk, nemdebár? Azért az Amerikai 

Nagykövetség bővült is és szépült is, a Magyar Nemzeti 

Bank is a helyén áll, bár az elnökével vannak némi 



problémák, de ez nem tartozik ide. Maradjunk annyiban, 

hogy első intézkedései közé tartozott a Látogatóközpont 

megszüntetése „technikai okok” miatt. Azóta is kerüli a 

nyilvánosságot. Noha alacsony az infláció, a gazdaság 

egésze ettől még nem  versenyképes, sőt, mintha a 

beruházások kissé befagytak volna…. Nézzünk be 

nagymama házába vagy legalább a Hold utcába, oké? 

- Rosenberg házaspár utca? Klebersberg Kuno utca? 

Hold utca? 

Apu, írhatnál egy levelet kedves vezetőnknek, ez a 

Klebersberg név bizonyára tetszene neki, mint lakossági 

követelés. Mint láthattad, kedveli a régi dolgokat…. Nos, 

a házat szépen felújították, bár sok-sok rács fedi a rossz 

közbiztonság miatt.  

- Andriskám, nem tudok, miért van körös-körül 

befalazva az SZTK? 

Halvány fogalmam sincs. Mivel közel 25 éve így senyved 

ez a szerencsétlen ház, bizonyára az állaga sem lehet 

valami fényes belül. Mióta az egész rendelő elköltözött a 

Hercegprímás utcába, nem történt egy”kapavágás” sem. 

A tervekről szóló feliratot itt se keressél, mert nem 

fogsz találni. A Madách téren pedig hasonló állapotok 

uralkodnak.  

- Nem hiszem, hogy ilyen gazdag ez a város, hogy 

mindezt megengedhetné magának. Ugye a 

Mezőbanktól kaptál egy szerény támogatást az első 

könyvedhez? 

Annak is negyedszázada immár. A bank központja látod 

szintén romokban hever, itt is lógnak a roletták, 

ordítanak a betörött ablaküvegek, a bejárat pedig 



bedeszkázva. Itt azért van egy felirat, amely 

négycsillagos szállodát ígért 2010-re, de hát hol van már 

a tavalyi hó? Ezek is megléptek valahová. Megáll az idő, 

énekeljük tán a régi slágert Záray Mártával és Vámosi 

Jánossal.  

- Csak nem a Cipőbolt Vállalathoz megyünk a 

szomszédba? 

Talált. Anyu, ne ijedj meg, de a Fővárosi Cipőbolt 

meghalt, bár FÖNÍCIA boltok üzemelnek városszerte. Ez 

az épület is bedeszkázva, az bolt helyén pedig egy kínai 

ASIA bolt üzemel. Valóságos, hajléktalan város ez a 

környék. Isten óvja szegényeket. 

- Figyusz, vehetnénk egy kis ajándékot Andris 

feleségének a HAAS&CZJZEK-nél.  

Meghallottam a meglepetést, most mi lesz? 

Kapaszkodjatok meg erősen, régen lehúzták a rolót itt. 

Ez a karácsonyi vásár még egy sok évvel ezelőttit 

hirdetett. Ellenben van egy jó hírem: a VASEDÉNY 

hálózat él és virul. A Víg Matróz helyén is létezik egy 

boltjuk, a Szent István körút XIII. kerületi oldalán.  

- Tudnál ajánlani egy jó kis színházat, este beülhetnénk 

mulatni egy kicsit. Ki tudja, mikor jövünk össze 

ismét? 

Előre megmondom nektek, hogy a Komédiumot, a 

Merlint, az Egyetemi Színpadot ne keressétek már. 

Esetleg a Katona József Színházat vagy a Pesti 

Színházat tudom ajánlani, sőt a Ferenciek terén áll egy 

kis Kamra nevű létesítmény is. A Merlin helyén a 

Főpolgármesteri Hivatal vette át a „főszerepet”, a 

Komédium búsan vár új gazdájára, az Egyetemi Színpad 



pedig az ELTE rektori és kancellári hivatalának adta át a 

terepet.  

- Már egyetemen is van kancellár? 

Mi az hogy, a kórházakban is tervezték, de nagy volt az 

ellenállás. Minden településen működik kormányhivatal, 

hiszen minden pozícióba megbízható elvtársak 

szükségesek.  

- Azt hittem, hogy volt közben egy rendszerváltás, de 

bizonyára tévedtem. Akkor egy levelet szeretnék 

feladni Klárinak, Svájcba. 

A 114. posta a Városház-Petőfi Sándor utcában szintén 

lehúzta a rólót. A Vigyázó Ferenc utcai kisposta is jobb 

létre szenderült.  A helyiség új tulajdonosa  - nem fogod 

elhinni: a Főpolgármesteri Hivatal! Ennek ellenére 

szemmel láthatóan nem használják, vagy éppen ma van 

a szünnap. A Bajcsy-Zsilinszky úti posta talán még 

üzemelget.  

- Elég legyen a cirkuszból, szeretném megvenni a 

gyógyszereimet, meg egy közlönyt a Nádor utcában. 

Logikusnak tűnik, amit mondasz, de ki kell 

ábrándítsalak már megint. Patikát találsz a Hold 

utcában, meg a Hercegprímás utcában, itt azonban csak 

egy porosodó üzlethelyiség áll. Látom, a patika már 6 

éve megszűnt létezni. A Közgazdasági és Jogi 

Könyvesbolt – akár csak a Szent István téren és a 

Kecskeméti utcában – már csak az  idősebbek 

emlékezetében él, utoljára egy kis étterem volt itt, de 

befuccsolt az is. Nem tudom, mi lesz itt, de könyvesbolt 

biztosan nem. Tudok, most már minden hatályos 

jogszabály megtalálható a neten meg az okos-



telefonokon, ilyesmire már nem adnak pénzt az 

emberek. Közgazdasági irodalmat pedig szerintem csak 

az egyetemisták és főiskolások olvasnak, azt is 

elektronikusan. Szegény Gutenberg!  

- Azért a külföldi lapjaimat  félretették a József Nádor 

téri újságosnál, vagy az is megszűnt? 

Eltaláltad. Nemzeti dohányboltokat hoztak létre 

koncessziós szerződésekkel, ezért az újságosok 

forgalma hirtelen megcsappant, az aluljárók kivételével 

szinte mind bezárt. A szupermarketekben is lehet 

újságot kapni, főleg a színes bulvár lapokat keresik. 

Képzeld el, még a Népszabadság is megszűnt nemrég. 

Külföldi lapot a Váci utcai újságboltban tudsz vásárolni, 

az még funkcionál. Saját szememmel győződtem meg 

róla. Szóval ez a József Nádor téri épület az egykori 

Postabanké volt, régen üresen áll. Mintha a kedves 

vezetőnk egyik rokona vette volna meg, de ebben sem 

vagyok biztos. Felirat az itt sincsen. Látod, az egész 

árkádsor üresen áll, mennyi boltocska állt itt valamikor. 

És mind megélt valahogyan. Offline.  

- Jól van, akkor benéznék a Vörösmarty téri 

hanglemezboltba. Olyan régen hallgattam egy jó kis 

bakelit lemezt otthon. 

Apu! Azóta megváltozott világ körülöttünk. Volt itt CD, 

volt itt DVC, volt itt BLU-RAY, de mindezt überolta az 

internetről történő „ingyenes” letöltés. Szerzői jogok ma 

már nem is nagyon létezni, inkább csak 

iparjogvédelemről beszélhetünk. Az ORI székházát 

visszabontották. Ezt a kifejezést használjuk ilyenkor. Az 

irodaházból egy pocsék külsejű üzletház lett. A 

páternosztert felváltotta a mozgólépcső. Lemez helyett 



vehetsz például ruhát és cipőt anyunak, kerül itt pizza is 

ebéd gyanánt. Ha engem kérdezel, egyiket sem 

javasolnám. A C&A és a Pull and Bear közismerten 

drága, nem neked való. A Café De Paris ételei és italai 

pedig nem egészségesek és szintén drágák. Ha már 

mindenáron költekezni akarsz, benézhetünk a jegyiroda 

helyén nyílt hungarikum üzletbe. 

- És a Gerbeaud meg a Luxus áruház megvan-e még? 

A kis Gerbeaud helyén Onyx étterem nyílt. Egyebekben 

minden a legnagyobb rendben van, csak a Luxus  áruház 

neve változott meg.  

- Kisfiam, hogyan lehetséges, hogy az összes ablak 

sötét a Belker Minisztériumban dologidőben? 

Hosszú story ez is. Ez a Minisztérium volt már IKM, volt 

itt egy ITDH nevű állami cég, azután valahogy kiürült ez 

a ház is. Már csak egy Boom-Bruss nevű étterem 

emlékeztet a régi szép időkre, az önkiszolgáló étterem 

bejáratánál is csak hajléktalan matracokat fogsz találni, 

nem csilingelnek már a pénztárgépek. Pedig a 

Bankfelügyelettől is majdnem mindenki idejárt kajálni. A 

Trattoria Toscana – az Apáczai Csere János utcai 

oldalon- szintén poros és törött üvegekkel „várja” a 

külföldi érdeklődőket. Az már egyszer biztos, hogy a 

Szende Pál utcát az V. kerületi Önkormányzat 

átkeresztelte Wekerle Sándor utcára, ehhez látod 

megvolt a szavazati többség. A rohadó épületek ráérnek 

még várni a sorsukra.  

- Mondd, meddig akarsz gyötörni még minket. Essünk 

túl mindenen. Mi szűnt meg a Váci utcában? Ne 

kímélj! 



Nem fogjátok elhinni.  

- Csak nem az Idegennyelvű Antikvárium? A patika? 

Eltaláltad. A könyvesbolt helyén egy népművészeti 

szaküzlet, a patika helyén pedig a Buddha Bár Hotel. 

Csak egyet felejtettél el említeni. A FONTANA divatház 

mintha felszívódott volna! 

- Ezt nem értem, itt áll az épület, de hol van az áruház? 

Összekevertem volna egy másikkal? Már nem is 

tudom. 

Nem keverted össze. A földszinten van egy étterem, a 

felső szinteken pedig néhány irodát alakítottak ki. Úgy 

tűnik, hogy a Régiposta utcai bejáraton járnak be.  

- Most már kezdem érteni. Szóval a Vörösmarty téren 

irodaházból lett üzletház, itt meg éppen fordítva. 

Pontosan!  

- Akkor várjunk egy 15-ös buszt vagy ebédeljük meg a 

Rézkakasban. 

Türelem gyerekek! A Rézkakas legalább 10 éve üres a 

Veres Pálné utcában – azért a Libál Optika még ott áll. A 

15-ös busz pedig nem jön ide a Szervita térre, mivel a 

Párizsi udvart éppen  szállodává készül avanzsálni, az 

egész forgalmat elterelték az Astoria felé.  

- Látom, hatalmas nagy építkezés zajlik itt. Talán az 

OMFB székházat próbálják szállodává alakítani?  

Ha a melósok nem árulják el, akkor semmit sem tehetek 

az érdeketekben. Ne kérdezd meg, hogy tudnál-e egy 

friss telefonkönyvet kapni a MATÁV-nál, a Petőfi Sándor 

utcában, rendben van? 



- Te gondolatolvasó vagy, éppen erre gondoltam. Ne 

mindegy, akkor erről is le kell tennem. Mikor menjünk 

jövőre nyaralni Dobogókőre vagy Visegrádra? 

Beszéljük meg, ha már ismét együtt lehetünk! 

A HungarHotel ügyfélszolgálat is átépítés alatt van. 

Nincs itt már semmiféle nyugdíjas kedvezmény. 

Örülhetünk, ha egy nyomorult Erzsébet utalványt kapunk 

a kedves vezetőnk jóvoltából. Akinek pénze van, az 

zömmel külföldre igyekszik nyaralni, aki meg szegény… 

Nem is folytatom. Telefonkönyvet pedig ne is keressél 

sehol. A GOOGLE-ben vagy a WIKIPÉDIÁ-ban megtalálsz 

mindent. Elárulom neked, ha annyira érdekel, hogy a 

Magyar Telekom – az egykori MATÁV – helyén is egy 

vendéglátó üzletet láttam utoljára, de az is csődbe 

ment. Talán egyszer felépül itt minden. Én már talán 

meg sem érem. Kevesebb irodaház, kevesebb forgalom. 

Ez az igazság. Egyelőre. Sok az eszkimó és kevés a 

fóka.  

- Akkor legalább keressünk egy jó kis múzeumot vagy 

galériát. 

A Néprajzi Múzeum még ott áll a Kossuth téren, de már 

nem sokáig. Kúria lesz belőle, mint régen. A Dorottya 

galériát pedig felejtsd el. Építkeznek. Az 

Oktatáskutatóból is szálloda lesz, nekem elhiheted, 

olvastam az újságban. Az OFI-t kiköltöztették a 

Szobránc közbe, a Honvéd utcai OPKM-et pedig a 

Könyves Kálmán körútra.  

- Milyen szép ez  a Pallazzo Dorottya? 

Valóban, a CAPRICE ékszercég bérli.  

- Hová lett a K&H bank? 



Azok folyton költöznek. Most a Boráros tér melletti egyik 

irodaházban székelnek a Lechner Ödön fasorban. A 

bankfiók pedig bezárt. Szellemház feliratok nélkül.  

- A Március 15. téren valami közszolgáltató cégre 

emlékszem. 

Valóban, a Fővárosi Csatornázási Művek épülete állott 

itt, most éppen felújítás zajlik. Nincsen még elegendő 

szálloda-kapacitás.  

- És a munkaruházati áruház a Belgrád rakparton? 

Az éppenséggel WELLA szépségszalon. Az FKGP 

székház pedig felújítás miatt zárva. Úgy tűnik, hogy 

Torgyán doktor is áttette a székhelyét. Mint ügyvéd.  

- Milyen szépen felújították a Ferenciek tere aluljárót. 

Nem is beszéltél erről. 

A kisebb aluljáró viszont eléggé szégyenletes.  

- Mi lelte a másik Klotild palotát? 

Legyél erős, én sem lelem a Belvárosi Kávéházat,   a 

Belvárosi Aukcióházat, a Budapest Galériát. Ez utóbbi 

kiköltözött a Bálnába, ami a Fővám téri közraktárak 

helyén épült. Bizonyára néhány év múlva itt is lesz egy 

gyönyörűséges hotel.  

- Kiváncsi lennék, mi lett a Pokorni helyén a Ferenciek 

udvarban? 

Úgy látom, hogy a lúdtalpas helyén utoljára egy 

ékszerbolt próbálkozott, de a redőny nem sok jóra utal 

apukám. Azért sok kis egyházi könyvesbolt várja az 

olvasókat, ez is valami. Itt is folyik valamilyen titokzatos 

építkezés.  



- Az Idegennyelvű Könyvtár? 

Az még ott áll a vártán. Mellette ellenben a Belvárosi 

Művelődési Ház elköltözött az Arany János utcába, az 

épület azóta is üresen áll. Nem is merem feltételezni, mi 

lehet odabent? Nekem hiányzik az egykori kultikus 

Fregatt Pub is, talán a romkocsmák elszívták innen a 

levegőt  - akarom mondani – a kuncsaftokat.  

- Elfáradtunk, kisfiam.  

Még a Petőfi Sándor utcát feltétlenül látnotok kell. Ott 

áll például  a város talán legnépszerűbb színháza, a 

Katona. Az egyik méteráru üzlet is a régi fényekben virít, 

a másikból ruházati bolt lett. A Corso éttermet se 

keresd, éppen átépítik. Biztos megvan már a bérlő. Majd 

meglátjuk. Mindenesetre most nem tudhatunk meg 

semmit, tudod van olyan jogi kategória, hogy üzleti titok. 

A kormányunk folyton erre hivatkozik, minden titkosít. 

Egy-két bíró jóvoltából azután értesülünk a 

disznóságokról. Előbb-utóbb azután a tisztességes bírák 

is elfogynak, fogy itt a levegő rendesen.  

- Ha már itt járunk, vennék egy RODENSTOCK keretet a 

Haris közi OFOTÉRT-ben.  

Ott már sajnos nem. Ahogyan a Kígyó utcai Mézes 

Mackó is a múlt és a piacgazdaság martalékává vált. 

Látom, legutóbb egy masszázs-szalon igyekezett életet 

lehelni az üzlet falai közé, ám nem sikerült. Talán nem 

találtak elég csinos lányokat?  

- Most már azután elég legyen, fejezzük be.  

Gyertek vissza. Sok szépet is tudok mutatni. Számos 

szálloda és szobor épült például. Rengeteg kisvendéglő. 

Az Általános Értékforgalmi Bank épületét is tatarozzák 



éppen a Markó utcában, ott még honlap is látható! Ez 

csak egy pocsék oknyomozó riport akart lenni. Nem 

akartam senkit sem megbántani. Itt mindenki olyan 

tisztességes, becsületes, keresztény ember. 

Bocsássatok meg. Még itt egy üres épület a Harmincad 

és a Bécsi utca sarkán. Milyen büdösség árad belőle itt 

a város közepén, a jövő városában? Segítség elvtársak, 

tud erről valaki valamit mondani? Mert én úgy 

szégyellem magamat, majd elsüllyedek a föld alá. Én 

igen.  


