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Májusi számunkban már röviden már bemutattuk a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet (MFGI) kiadásában tavaly megjelent Budapest geo
kalauza/Budapest Geoguide című kötetet. A karácsony közeledtével 
talán érdemes részletesebben szemügyre venni ezt az ajándéknak is 
kiválóan alkalmas, szép kiállítású és hasznos kötetet, amely senkinek a 
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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

Győri László  
A HELY ÍZE
Az éber ész a látványt úgy nyeli el,

úgy bontja le a hely ízét, ahol élsz,

hogy amit a szem idege fölfog,

benne minden kép a sejtekben oszlik el,

megőröl mindent, a réteg, a forma

testedbe, elmédbe, tudatodba árad,

bár nem tudod, hogy tőle élsz, általa,

de táplál minden sós, édes,

fanyar, keserű szemsugár.

Itt élsz, ez a látványod, ez a város,

agyad itt őrli naponként

a sivár sikátort, a darabos utcát,

az alvilág rozsdás lakatjait,

a járókelők szeme rebbenését.

Itt nézel, itt látsz,

pupilládba az időből, a térből

ez a tér evődik bele,

ez etet, ez kínál a zamat részleteivel.

A többit az elme, a lélek végzi el.

Tered a teret betölti, maradj

vagy menj, ez a hely örökre te vagy.

Országjárók földtani 
atlasza
Gács János

Budapest Főváros Levéltára A Liget egykor című kiállítása a 18. század végétől napjainkig vezeti látogatóit. A 
földszinten kronológiai tablók segítenek eligazodni az egymást követő események időrendjében. A Városliget 
több mint 200 éve folyamatosan mozgásban van, alakul. A változások magán, fővárosi és állami kezdeményezé
sekhez köthetők. A földszinti tablók másik része ezt a gazdag múltat, a Liget szerkezetének formálódását tárja fel.

Az első emeleti kiállítótérben eredeti dokumentumokkal találkozhatnak az érdeklődők. Rácsodálkozhatnak, 
hogy a mai fásligetes terület helyén egykor mocsarak terpeszkedtek, amelyekből szigetek születtek, majd tűntek 
el. Az egyik tárlóban az 1813as tervpályázat győztesének a Városerdő átalakítására készített ideáltervét mutat
juk be. Bár az elgondolás a maga teljességében nem valósult meg, mégis évtizedekre meghatározta a fejlődés 

irányát. A tárlaton megtekinthetők Feszl Frigyes akvarelljei is, ezek nyomán születtek idén újjá a Feszlpavilonok. A kiállítás a szórako
zásszórakoztatás történetének bemutatásával zárul. Külön tárlót szenteltünk a Millenniumi Kiállításnak, az ŐsBudavára mulatónegyed
nek, a Vurstlinak. A látogatók bepillantást nyerhetnek az Angol Parkba, a Vidám Parkba és az ikonikus PeCsa bulijaiba is. Az utolsó tárló a 
születését éppen a Ligetnek köszönő Fővárosi Kertészet és jogutódai máig ívelő, 150 éves történetét foglalja össze. ●
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