
BUDAPEST 2 0 1 8 / 0 526

Bede Béla Magyarország 
újévtől szilveszterig 
Corvina Kiadó • 4990 Ft

¤A Corvina tematikus útikönyv-
sorozatának hetedik kötete 

egy rend hagyó útikönyv, amiben 
a tematikusságot az idő jelenti. Ez a könyv 
azt vette alapul, hogy az embereknek 
nem ugyanakkor van szabadidejük. 
A múzeumőr hétfőn ér rá, a tanár és 
a diák nyáron, a borász pedig szüret idején 
biztosan nem. Innen jött az ötlet, hogy 
a könyv bemutassa Magyarország legtöbb „arcát”, de úgy, hogy időrendi 
sor rendben halad újévtől szilveszterig. Szempont volt, hogy a kulturális 
események: zenei és egyéb fesztiválok, ünnepi könyvhét, a gasztronómiai 
programok: gulyásfesztivál, süllőfesztivál, és a természeti események, 
hóvirágnyílás, túzokdürgés stb. egyenlő súllyal szerepeljenek, hogy mindenki 
megtalálhassa a neki tetsző programot. Az útikönyvet 350 színes fotó teszi 
szemléletessé. A tájékozódást térkép és GPS koordináták segítik.

Rozsnyai József (szerk.) 

Ybl és Lechner vonzásában

¤E kötetben Ybl pályájának kezdő 
évtizedétől (az 1840-es évektől) 

Lechner pályájának utolsó időszakáig 
(az 1910-es évek végéig) követhetjük 
a kor építészetének történeti ívét, egy-
egy karakteres alkotásra vagy kevésbé 
ismert alkotóra fókuszálva. Többek 
között megtudhatjuk, mi rejtőzik 
Ybl első fontos munkája, a kaplonyi 
templom felújított falaiban, fény derül 
„a legnagyobb magyar” megrendelésére 
emelt nagycenki templom történetére, 
rácsodálkozhatunk, mi állt a Hősök 
tere emlékműve helyén (és hová lett), 
megismerkedhetünk Lechner Ödön 
stílusformáló gondolatvilágával, 
valamint az egyik első magyar vasbeton 
épülettel.

Kapecz Zsuzsa

Erkélyek
B

A Luxemburg-kertnél hajdanán
padlástéri ablakra talált
erkélyen átzúgó őszi szél
és húsz éve már nem feledek
lengő függönnyé vált felleget
csillám-kígyót alkonyi égen
pesti fákra hull a visszfénye
ki lakik, ki lakik
a piros tüll mögött?

Vad zuhatagként levélözön
erkélyrácson repkény tündököl
holdsarlókat sápaszt el a fény
rezzenő lombon eső kopog
vagy eső helyett a vér csorog
hatalmas izzó seb az utca
rőt kendőjét az ég ledobta
ki lakik, ki lakik
a ragyogás mögött?

Nagyot csattanva ablakot zár
félhomályban az idei nyár
hűlt helyén bánkódó szörnyszülött
torz testén fakó csipkeruha
kalapja foszló ködkupola
erkélye rácsán holt denevér
rőt eső csorog a vér a vér
ki lakik, ki lakik
a spaletta mögött?

Szálat tép Moira gyors keze 
semmit sem tehetek ellene
puha függöny a hajnali köd
az óra lejár a szív megáll
kettétörik a vadrózsaág
csak találgatom hogy mennyi még
években mérve az őszi ég
ki lakik, ki lakik
a ködfüggöny mögött?

Holnap Kiadó • 3500 Ft

I. Levéltári Piknik A Nyitott Levéltárak 2018. nyitó rendezvénye Budapest Főváros Levéltára • 2018. június 8-9.

¤A Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára 2018. június 8–9-én – a nemzetközi 
levéltári naphoz kapcsolódóan – immár második alkalommal rendezi meg a Levéltári Pikniket. A kétnapos 

rendezvény keretei között tartjuk meg az idén a „Levéltárak és kultúra” tematikájára épülő Nyitott Levéltárak 
programsorozat nyitó ünnepségét. A megnyitóhoz kapcsolódó magyar levéltárügyi seregszemlével lehetőséget 
kívánunk biztosítani minden levéltári közgyűjteménynek a bemutatkozásra. 
A levéltári piknik helyszíne Budapest Főváros Levéltárának az épülete és udvara. Az érdeklődők szabadtéren, 
a levéltárak számára felállított standokon ismerkedhetnek a levéltárak tevékenységével, betekinthetnek 
a látogatóktól elzárt raktárakba, restaurátor műhelybe, az aulában pedig a gyakorlatban próbálhatják ki 
a digitalizálási munkafolyamatokat az Arcanum Kft. irányításával. Könnyedebb programokkal is várjuk 
a felnőtteket és gyerekeket: lesz arcfestés, állatsimogató, hangszerbemutató, szombat késő délután táncház. 
Mindkét napon könnyűzenei koncert zárja a rendezvényt. A belépés ingyenes. Információ: www.archivportal.hu    


