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Vandring i Buda

Buda

Generellt sett är det finare på den här sidan av floden. Här ligger 
riktigt tjusiga bostadsområden och här har också samhällets toppar 
bott oavsett styrelseskick. Mängder av ambassader ligger runtikring 
på kullarna. Det finns förstås bostadsområden för arbetarklassen 
på Budasidan också. De stora bostadsområdena norr om Árpád 
híd respektive söder om Petőfi híd är sådana. Den nya metrólinjen, 
M4, som verkligen behövs och är under 
konstruktion, kommer att starta nere i 
söder. Den här turen startar också nere i 
söder, rätt långt ner. Den avslutas uppe vid 
just Árpád híd och tar i sin helhet kanske 
fyra – fem timmar med näringsstopp. Det 
blir lugnt och bekvämt, inga strapatser.

Vi startar längst nere i söder i Albertfalva 
kertváros. Spårvagn 41 från Móricz 
Zsigmond körtér XI eller 47 från Deák tér är 
det som gäller. Du ska åka länge och kliva 
av på Vegyész u. XI. Området begränsas av 
Fegyvernek u. XI, Építész u. XI, Karcag u. XI och 
Mezőkövesd u. XI. Det här är det andra stora 
område som finansierades av det statliga försäkringsbolaget OTI. 
Husen med trädgård i den norra delen är i de flesta fall tvårummare 
utrustade med badrum, toalett, skafferi och kolbox. Hela området 
byggdes på sank och vattensjuk mark mitt bland industrier. Avståndet 
till centrum ansågs även det vara negativt. Emellertid visade det sig 
att det blev stor efterfrågan på hus och lägenheter här, framförallt av 
tjänstemän från Pestsidan. 

Månadslönen för en arbetare vid den här tiden var 100 pengő och  
månadshyran var 200. Enligt ekonomiska rådgivare skulle man inte 
betala mer än 20% av sin disponibla inkomst för boende vilket förklarar 
varför de som området var avsett för inte kom att bo här. Börskraschen 
på trettiotalet och andra världskriget gjorde att byggnationerna som 
startade i början av trettiotalet slutfördes först 1948.

Építész u.
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Gå tillbaka ut på Fehérvári út XI 
och ta buss 14 eller 114 norrut. 
Efter ett tag svänger bussen in 
till vänster på Etele út XI. Det här 
området byggdes på rekordtid 
mellan åren 1965 och 1969. Här 
bor 30 000 människor i 8 000 
lägenheter, de flesta en- och 
tvårummare med en medelyta av 
45 kvadratmeter. Här syns tydligt 
de raka linjer som är ett resultat 

av att de färdiga betongelementen lyftes på plats av stora kranar som 
gick på räls.

Sitt kvar på bussen för all del, du ska inte kliva av förrän uppe vid 
järnvägsviadukten där den väg du åker på går ihop med Bartók Béla út 
XI. Gå Hamzsabégi út XI västerut när du har kommit igenom viadukten. 
Fortsätt förbi bussgaraget på din högra sida. När du kommer fram 
till Y-korsningen med Ajnácskő u. XI står du nere i spetsen av en tårtbit. 
Arkitekterna menade att det enda sättet som fanns att göra ett område 
någorlunda trevligt trots att lägenheterna var små och ytterst enkelt 
utrustade var att planera områdets yttre så spännande 
som möjligt. På den  konstiga 
lilla triangelformade tomten 
lades husen ut i en cirkelsektor 
i olika periferier med samma 
medelpunkt. Mitt i området 
lades simbassäng, skola och 
köpcentrum. Hela området blev 
dock aldrig klart. Även den 
här byggnationen stoppades av 
andra världskriget.

Nu ska du tillbaka till den 
punkt där du klev av bussen, har 
du tur kommer 41:an susande 
på  Ajnácskő u. XI. Du ska ta buss 
nummer 12 rakt norrut till 
ändhållplatsen som bara är en 
liten hysterisk trafikkarusell 
bort. När du står där vid 
ändhållplatsen ska du gå rakt 

Etele út

Hamzsabégi út med Trabant och svängt 
hus
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österut, över den vansinniga Budaörsi út 
XI, upp en liten bit på Hegyalja út XI och 
så in höger på Schweidel u. XI. Därinne 
till höger om dig ligger ett väldigt fint 
litet komplex som stod klart 1929.  Det 
som gör det här kvarteret speciellt är att 
det är byggt på en liten bergssluttning 
vilket ger många intressanta lösningar 
på husens och innergårdarnas placering. 
Det kan vara svårt att ta sig in på men 
lurpassa på någon som går ut så ska det 
nog fixa sig. Funkar det inte så går det 
att komma in från framsidan nere vid 
Budaörsi út XI.

Nästa ställe ligger rätt nära och du 
kan gå men det är kraftigt uppför. 
Vill du åka så gå tillbaka till 12:ans 
ändhållplats. Därifrån går buss 112, i 
rusningstrafik ofta, annars var tionde 
minut. Gå av redan på Apor Vilmos tér XII som är det lilla torget där bussen 
korsar spårvagnsspåren. Gå tillbaka lite och sväng in på Böszörményi 

út XII. Ta omedelbart vänster 
uppför Kiss János altábornagy u. 
Här på nummer 59 – 67 ligger 
ett väldigt fint kvarter som 
byggdes 1928 – 1929 och vann 
stor uppskattning bland tidens 
arkitekter. Husen byggdes så tätt 
att det blev problem med insyn. 
Därför lades små lägenheter 
med små fönster i husens sidor 
medan de större med stora 
fönster vette mot gatan. För att 
försöka dölja det faktum att 
husen var mer eller mindre ett 
välgörenhetsprojekt använde 
arkitekterna ett orientaliskt 
inspirerat yttre formspråk 
blandat med en traditionell 
ungersk byggnadsstil. Det syns 

Schweidel u.

Kiss János altábornagy u.
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bland annat i taken och i balkongernas överbyggnader. Studera särskilt 
målningarna över portarna. Seriestrippar målade direkt på husväggar 
sågs säkert som både moderna och vågade. Innehållet knyter dock an 
till ungerska bondetraditioner. Det är låst överallt men det går som 
vanligt att slinka in när någon går ut.

Nu har du två ställen kvar att besöka, det första ett av de allra 
magnifikaste, det andra kanske det allra tystaste och mest rogivande. 
Den här promenaden avslutas med fördel inne på slutmålet sittandes på 
en bänk avnjutandes någon slags matsäck, passa på att handla lite när 
du passerar någon affär.

Nere på Böszörményi út XII går spårvagn 59, ta den till ändstation 
Moszkva tér. Har du bråttom tar du röd metró till Batthyány tér I och 
därifrån buss 60 eller 86 till Nagyszombat u. III. Har du inte fullt lika 
bråttom tar du spårvagn 4 eller 6 ner till Margit híd. Gå ner och ut på 
norra sidan om brofästet och hoppa på spårvagn nummer 17. I bägge 
fallen ska du gå av när du ser den gamla romerska arenan.

Det är omöjligt att missa det imponerande kvarteret som centrerar 
sig runt Kecske u. III. Starta din lilla vandring härinne genom att gå in 
på just Kecske u. III och se hur arkitekterna har låtit sig inspireras av den 

romerska  arenan. Det märks 
tydligt när du kommer in 
i mitten där gatan breddas 
och en öppen plats som 
liknar en amfiteater uppstår. 
Du ser här Budapests 
kanske främsta exempel 
på storstilad arkitektur i 
massboendets tjänst. 460 
lägenheter, de flesta tvåor, 
stod färdiga för inflyttning 
1927. Tjänstemän i betydligt 
högre grad än arbetare 
befolkade förstås husen.

Ja, då var det dags att 
avrunda. Gå ner på gatan 
och ta spårvagn 17 upp till 
ändhållplatsen. Gå över 
gatan och vandra söderut på 
den stora Vörösvári út III, gå på 

Kecske u.
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vänster sida. Om du tittar över till höger ser du ett ståtligt exempel på 
miljonprogram. Här startar de liknande områdena från tidigt sjuttiotal 
som sträcker sig ända upp till stadsgränsen vid Békásmegyer. Bakom 
de jättehöga och jättelånga husen finns en kul stadsdel med äldre 
bebyggelse. Därinne finns flera stycken mycket trevliga restauranger. 
Läs mer i kapitlet om matställen. 

Vik in till vänster när du kommer till Körte u. III. Gatan slutar vid 
ingången till bostadsområdet du söker. Det här byggdes alldeles i slutet 
av tjugotalet och är alldeles förtjusande i sin utformning. Lugnare, 
skönare och svalare ställe är svårt att hitta. Gå omkring och njut, sätt 
dig sedan på den där bänken mitt i och sup in atmosfären, med eller 
utan mat och dryck. Om du glömde handla så finns det en bra liten 
marknad på Kórház u. III bara ett par kvarter rakt söderut. Hoppas att den 
fortfarande är öppen.

Veder u.
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Saluhallen på Rákóczi tér

Mat


