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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

Baksa-Soós Attila 
Nagymacskák
Kőoroszlánokat vizslatok az ablakomból kutyamód,

mint fényévekkel korábban az alagút tetején

hosszas csókolózás közben, elkalandozó tekintettel,

de nem vehette észre, mert a lányoknak 

ilyenkor szerencsére csukva a szemük.

Nem úgy a sörényes hímeknek. Vadásznak 

katonát, elnyomót, rosszindulatú szomszédot,

kispolgári egyenruhást, polgárőrt, házmestert,

alázat nélküli tökfejet, megszállót, erőszakost,

hatalomra vágyó percembert és büszke diktátort.

Apró lanovkát eresztettünk a nullás kőhöz, 

huszonnégyes damilon imbolygó műanyag 

kávéspohárban, ukrán-rúzsos filterbe 

szúrt csillagszóró szikrázta be a tér vörösre

gyomlált ötágú szimbólumát. Körötte BMX-szel

vágtattunk át a tilosba (Pestre), görkoris csajok

piruetteztek a téren, szürcsölték a kólát,

nekem is jutott, pedig igazán nem szerettem, de 

aztán mégis beütött a dupla fekete, meg a prosztó

srác ökle, nem vettem az adást miért, csak úgy, 

gondolta rendben van, ha jól halántékon rúg

egy ilyen budai elkényeztetett szépfiút, ficsúrt,

ez visszhangzott, csontom reccsent, a macskakőre 

zuhantam,

de a lányt mégis én vittem haza. Hiába, egy agresszor

nem érthet oroszlánul, még ha száznál is több 

éve fényképezteti magát mellette, vagy szerinte fölötte.

Hídfők oroszlánjai ugrásra készen várnak, elszállt 

minden lustaság. 

Vadakat szelídíteni talmi álom, halott ötlet, merő butaság.

Budapest, 2015 tíz 16

Ház – tér – idő
Hidvégi Violetta

1 kg 70 dkg. Ez még az a 
méret, amit térdemre fek-
tetve nyugodtan lapozha-
tok, olvashatok kedvenc 
fotelomban. Lapozgatha-
tom képeskönyvként, és 
olvashatom izgalmas, le-
tehetetlen épület- és vá-
rosrész-történetként. A 
keménytáblás könyv bo-
rítóján a csúcsíves épü-
let részletei égkék háttér 
előtt jelennek meg. Jó fel-
ütés. Tördelése nagyvo-
nalú, szellős. Szem- és 
olvasóbarát kiadvány. 
Betűmérete igazodik 

egyre romló látásunkhoz. (Akinek nem inge, örüljön neki.) 
Az oldalakon arányosan osztozik a kép és a szöveg. Talál-

kozhatunk alig ismert régi felvételekkel és a hétköznapi ha-
landó számára megközelíthetetlen részletek fotóival. A régi 
képekből néhány kedvenc: fürdőző emberek az Országház 
előtti Duna-fürdőben. Már áll a gigantikus gótikus óriás, míg 
a közelében kucorgó földszintes épület egy letűnt kort, élet-
stílust mutat. Az emberek: a Steindl iroda munkatársai, Ney 
Béla időskori mellképe, az Országház alkotótársai a Steindl-al-
bumban impozáns bajuszukkal − akiket természetesen nem 
e külső jegy miatt kellene emlékezetünkbe vésnünk −  vagy 
az 1894. május 5-i bokrétaünnep sokasága a földön és az 
épület főpárkányán. 

A szerzők vélhetően terjedelmi okok miatt mondtak le egyes 
régi képek nagyobb méretéről. Az olvasó tudomásul veszi a 
döntést, de nehezményezi, hogy nagyítót kell használnia a 
részletek felfedezéséhez. 

Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program irodájának veze-
tője titkos helyekre, a pincétől a padlásig kalauzol minket. 
Bepillanthatunk a tornyok belsejébe, sétálhatunk a tetőn. A 
Kossuth tér rekonstrukciójának állomásai egy kockákra vágott 
dokumentumfilm elemeiként tárulnak fel előttünk. 

A hivatalos keretek: az 1884. május 2-án szentesített XIX. 
törvénycikk rendelkezett „Az Állandó Országház építési ter-
vének jóváhagyásáról és az építés végrehajtásáról”. Az or-
szággyűlés 61/2011. (VII.13.) számú határozatában döntött 
a Kossuth tér rekonstrukciójáról. A jól tagolt fejezetek szö-
vegei az építési szándéktól a megvalósulásig, a történelem 
viharain át a Ház és a Tér újjáépítéséig vezetik az olvasót. 
Mindig tudjuk, hol vagyunk a történetmesélésben, a páros 
oldal alján fettel szedett szövegrész folyamatosan emlékeztet 
rá. A szerzők felnőttnek tekintik az olvasót, olyannak, akinek 
esetleg véletlenül kimaradt műveltsége bevásárlókosarából 
egy név, egy fogalom. Nem kell keresgélni, ott a magyará-
zat. A megfogalmazás Török Andrásra jellemzően üdítően 
friss, olvasmányos. Óriási ismeretanyagot kapunk fegyelme-
zett rendben kedves titkokkal fűszerezve. Ki gondolta volna, 
hogy az Ország Házában családok élték mindennapjaikat? A 
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Nyáry Krisztián legújabb könyvében 
30 olyan magyart vesz sorra, akik a 
legnehezebb helyzetekben is em-
berek tudtak maradni, s akik számá-
ra önazonosságuk és belső bátorsá-
guk a legszélsőségesebb történelmi 
helyzetekben is mindent felülírt. Ma-
gyarok, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját 
értékrendjüket, akik a legsötétebb órákban is mások vi-
gaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha má-
sok nem hittek is bennük, és akik kérlelhetetlenül hűek 
voltak önmagukhoz.

Az emberek ősidők óta 
a közlekedés újabb és 
újabb módjait találják fel. 
Olyan dolgokat, amikkel 
földön, vízen és fent a le-
vegőben lehet utazni. Eb-
ben a könyvben ponto-
san 1000 jármű szerepel 

az összehajtható kerékpártól a ló vontatta kocsikon át 
az űrhajókig, amelyekkel felfedezzük a Naprendszert, 
sőt még az azon túli világot is. A kötetben minden 
kép alatt szerepel a jármű neve, a könyv végén pedig 
egytől egyig megtalálhatóak betűrend szerinti listába 
szedve is. Karácsonyig 50% kedvezmény könyveinkre 
a Holnap Kiadó boltjaiban illetve a webáruházunkban.

Egy kézen megszámlálható 
azoknak a kerületeknek a szá-
ma, amelyeknek történetéről és 
jelenéről lexikon született a kö-
zelmúlt évtizedekben. A Hermi-
namező Polgári Köre − 1990 egyesület ilyen értelem-
ben is hézagpótló szellemi vállalkozásának gyümölcse 
a Zuglói Lexikon immár negyedik, alapjaiban átszer-
kesztett és átdolgozott kiadása. A több száz szócikket 
közel száz illusztráció kíséri, felidézve a városrész utcá-
inak, házainak, jeleseinek, élete színtereinek múltját és 
mindennapjait. 

A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket 
írta, a szöveggyűjteményt válogatta Hid-
végi Violetta

A BUDAPEST könyvek sorozat kilencedik 
kötete a várostörténet és a művelődés-
történet termékeny szerzőjének életút-
ját és életművét mutatja be, elemzi. Szöveggyűjteményében nehe-
zebben hozzáférhető, főleg a sajtóban megjelent írásai olvashatóak, 
amelyek mindegyike példásan bizonyítja városszeretetét és kivéte-
les felkészültségét. Az országgyűlési gyorsíró iroda egykori vezetője 
egyike a magyar kultúrhistória legkiválóbb alkotóinak, munkássága 
fókuszában Budapesttel.

NYÁRY KRISZTIÁN:
MERÉSZ MAGYAROK − 
30 EMBERI TÖRTÉNET

Corvina Kiadó

1000 DOLOG, AMI MEGY
Holnap Kiadó

ZUGLÓI LEXIKON
Zugló Önkormányzata

HPK-1990
Összeállította Fodor Béla,  
szerkesztette Buza Péter

SIKLÓSSY LÁSZLÓ
REPÜLŐHÍDDAL A VÁROSLIGETBE

Budapesti Városvédő Egyesület
Városház Kiadó

Budapest Főváros Levéltára

Ára: 4500,-Ft

Ára: 2900,-Ft

Ára: 2000,-Ft

Megvásárolható hétköznapokon 10–16 óra között, a Hermina 
út 3. sz. alatti Lipták Villában, a HPK−1990 székhelyén

Ára: 2000,-Ft

Megvásárolható a FUGA Könyves standjánál (Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.)

visszaemlékező „Házuk” egyik kapujában hallgatta egykor 
a mesét édesanyjától. A megszólaltatott alkotók, a körkér-
désre válaszolók vallomásai megérintenek személyességük-
kel, őszinteségükkel.  A könyv szelíden oktat, nevel. Tanít 
a tudáshalmazzal, nevel a Parlament építésének munkájába 
bekapcsolódó emberek mértékadó példáján keresztül. Ez a 
hatalmas építkezés új iparágakat teremtett, megújította és 
megerősítette a régieket. Kitűnő művészek, iparosok dolgoz-
tak megvalósításán. Elképedhetünk a közzé tett számoktól, 
mennyiségektől.

A könyv azt adja, amit a címe ígér: és még jóval többet. 
Térképek segítségével elhelyezi az épületet a városi térben 
és napjainkig követi nyomon annak változásait. Az olvasó a 
Függelékben találja a felhasznált forrásokat, az építés krono-
lógiai összegzését (1885–1904), a munkálatban részt vevő 
személyek és cégek neveit, a képek forrását és a névmutatót. 

Elgondolkodhatunk, milyen lenne az épület, ha nem kőből, 
hanem téglaborítással, kő- és majolikadíszítéssel készült vol-
na. A könyv végére a megvalósult ikonikus alkotás barátunkká 
válik, büszkék vagyunk alkotóira. Törvényhozásunk épülete 
„bombabiztos” alapokon nyugszik, megjelenése „tekintélyt, 
rendet és rendíthetetlenséget sugároz”. Bánáti Béla építész 
szavai a téralakításra és az épületben folyó munkára utalnak: 
„Mindig lenyűgöz a belső terek lendülete, dinamizmusa és 
a külsővel való harmóniája. Méltóságteljes, egyben inspira-
tív környezetnek tartom. Jó lehet ott dolgozni.” A környezet 
Török Andrást és Wachsler Tamást is ösztönözte, sikerült 
egyszerre olvasmányos, szakmailag hiteles és szerteágazó 
összefoglalót alkotniuk.

A kiadvány tulajdonképpen egyetlen szóval is leírható: 
pompás! ●

Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar 
Országház és a tér, ahol áll. Az Országgyűlés Hivatala.  
Budapest, 2015.


