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A  R O V A T O T  S Z E R K E S Z T I :  K I R S C H N E R  P É T E R

Balla Zsófia: 
Nem lettem pesti
Nem lettem pesti, csak egy itt-lakó
kolozsvári. Budapestet úgy értem el,
zihálva, hogy majd magához ölel.
De karolása csupán egy tangóra jó.
Csigaszarvként gyűrődtek
vissza barátok. Vagy nyomultak
hírnévbe-ködbe fel.
Csak lóg sután
két karom, mint a bizalom:
azt hittem, minden
barátság fölemel.
A látszat dagálya után 
a köves, puszta parton állok.
Egem sosem viharzik el.
Ittlétem nagylelkűbb hazához,
új dobbanáshoz foglaló.

Új szelek fújnak. 
Minden csók ismeretlen.
Minden ölelés végtelen. 
Más végtelenhez új hajó.

Egy világutazóhoz
Ide-oda repülsz, folyton elutazol.
Kis utcák kerek kövét talpalod,
egy terecskén limoncellot iszol. 
Mikor Velence kékjét otthagyod,

s a napforralta Pest zúgó mélyeibe, 
lakásod kifent színeibe térsz meg, 
akkor gondolsz velünk, akkor nézel ide,
és akkor írsz udvarias és félszeg

levelet: így keresel, hogy most már ne légy
olyan árva, – mint ki forró fürdőbe lép,
úgy óvakodsz egy-egy találkozásba.
Kérdés nélkül mesélsz, de nem adod

kezünkre Velencét, Berlint, holland hajót –               
tapintattal kéne megosztani a jót:
anélkül kínálni, hogy lelked belevásna,
s kérdezni is…! Marad magadra időd épp elég.

Hallgatlak, – s azt is, életem bezárva mint ketyeg. 
Nem értem, miért kerestél újra meg: 
hogy csapongásod gyümölcsét lerázzad,  
s magányod, mint hódítást, átruházzad?

Hetven éves a BUDAPEST!
 

Egy folyóirat születésnapja  
a Spinoza házban (VII. Dob u. 15.)

2015. december 1-jén, kedden 19 órakor
 

Zenés irodalmi kabaré a múlt század 40-es évei-
nek stílusában, amikor Ady, Szép Ernő, Koszto-
lányi verseit énekelték a dizőzök. És szavaltak!
Az elmúlt hetven évet idézi fel ez az est a folyó-
iratban megjelent, kortárs írók tollából született, 
Budapest ihlette versekkel,  némelyik a szerző 
előadásában, és korabeli dalokkal. 
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Bemutatjuk 
a BUDAPEST Könyvek 
sorozatának kilencedik kötetét
Siklóssy László (1881–1951) neve összeforrt a Hogyan épült Budapest? 
című alapvető várostörténeti könyvével, amely 1931. évi megjelenése óta 
két hasonmás kiadást is megért,  bizonyítva a munka nélkülözhetetlenségét 
a főváros múltjának feltárásában. Hasonlóan népszerűek a Svábheggyel vagy 
a régi Budapest erkölcsével foglalkozó publikációi is.
Hivatalos elfoglaltságát tekintve gyors íróként dolgozott, az országgyűlési gyors-
iroda vezetőjeként ment nyugdíjba. Ezt a nagy fegyelmezettséget, alázatossá-
got kívánó tevékenységet olyan „mellékesekkel” egészítette ki, ahol szelleme 
szabadon szárnyalhatott. A Pesti Hírlap könnyű tollú, rendkívül termékeny ál-
landó munkatársa. Képzőművészetek iránti érdeklődése és gyűjtőszenvedé-
lye sarkallta a Szent György Czéh Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesületének 
megalakítására. A Parlamenti Sajtónyilvánossági és Gyorsírás-történeti Múze-
um létrejötte is az ő nevéhez köthető. 1949-ben még megélte ennek felszá-
molását, szétszórását. Kezdeményezésének megkésett elismerése az Ország-
ház Látogatóközpontjában 2015-ben megnyílt kiállítás, amely elődjének tekinti 
az 1929-től két évtizeden át sikeresen működő múzeumot.

E kék és zöld színek uralta kötetben olyan 
írásait gyűjtöttük egybe, amelyek annak 
idején újságokban jelentek meg. A két vá-
rost összekötő és elválasztó folyó kínál-
ta gazdag tématárházból Siklóssy a pes-
ti Duna-partról a Margit hídon át a budai 
hegyekbe vezet bennünket, hogy képze-
letbeli sétánkat a Sugárúton andalogva a 
Városligetben fejezzük be.
Életútját, munkásságának értékelését a so-
rozat e legújabb kötetében Hidvégi Vio-
letta mutatja be. A Budapesti Városvédő 
Egyesület társkiadójaként a Városháza Ki-
adó és Budapest Főváros Levéltára segí-
tette a munka megjelenését.

Várjuk a Repülőhíddal a Városligetbe 
című kötetünk könyvbemutatójára 

az Alexandra könyváruház kávézójában (Budapest VII., Károly körút 3/c)
2015. december 4-én pénteken délután 5 órára.

Az elő-, alá- és utómuzsikát GREGO (Földvári Gergely) zongorázza,
Siklóssy László írásaiból HIRTLING István színművész olvas fel részleteket.

Licitre bocsátjuk a Nagy Budapest Törzsaszat tagjai aláírásával a kötet húsz 
számozott példányát. Az árverést Ráday Mihály vezeti.


