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Siklóssy László:  
Az országgyűlési beszéd 
útja
Buza Péter

¤Hatalmas kötet, hatalmas vál-
lalkozás volt annak idején. De 

Siklóssytól az ilyesmi nem szokatlan. 
Talán elég ennek bizonyítására három-
kötetes monográfiája, A magyar sport 
ezer éve című monumentális munka. 
S hogy ki az a művelődéstörténész, aki 
sokágú munkássága részeként Buda-
pestről is izgalmas, adatgazdag alkotá-
sokat adott a história iránt érdeklődők 
immár legalább három nemzedékének 
a kezébe – hogy csak történeti kézi-
könyvét, a Hogyan épült Budapest? 
című, hasonmás kiadásban is megjelent 
művét említsem –, arra ugyancsak az ő 
neve az adekvát válasz.
De ha már itt tartunk, ünnepeljük 
együtt, ha bármely fontos és a közmű-
veltség tematikai hátterét jelentő vagy 
gondozó intézmény vállalkozik arra, 
hogy elődei könyvben megtestesülő 
munkásságát újra közre bocsássa, hoz-
záférhetővé téve azok számára is, akik 
– jelen esetben – nem férhettek hozzá. 
1939, amikor Siklóssy Lászlónak ez a 
munkája megjelent, kis híján nyolcvan 
éve íratott az aktuális naptárra – bizony 
a régmúlt. A haszon, hogy most újra 
találkozunk ezzel a monumentális mű-
vel, újra kézzelfogható. Köszönhetően 
az Országház kiadónak, amely – mint 
a fülszöveg elárulja – ezzel a publiká-

cióval sorozatot nyitott, a jövőben to-
vábbi munkák jelennek majd meg Az 
országgyűlés emlékei sorozatcímen.
Mindenki, aki elgondolkozik azon, vol-
na-e létjogosultsága egy, a piacon meg-
élni törekvő könyves cégnek, azonnal 
eljut a következtetéshez: ilyen ajándékot 
azok működésétől aligha remélhetünk. 
Siklóssy műve tulajdonképpen az 1868-
ban alapított Parlamenti Gyorsíróiroda 
története – amely intézménynek ő egy 
időben megújító, fontos vezetője volt. 
Két kérdéskör hazai históriáját, azok ál-
lomásait járja végig, a parlamenti munka 
hiteles megörökítésének, illetve nyilvá-
nosságának zegzugos fejlődéstörténetét 
rajzolva meg, máig érvényes tanulsá-
gokkal.
De aki nem feltétlenül ezekben a gon-
dolatkörökben keresi annak racionális 
hasznát, hogy tanulmányozza a mun-
kát, az sem csalatkozik. Másfél ezer 
nevet tartalmaz a monografikus igényű, 
ugyanakkor sok részletében olvasmá-
nyos mű névmutatója. Találtam azonnal 
kettőt, s nem csak egy pillanatra álltam 
meg, hökkenten, sőt, örömmel. Már-
ki-Zay Lajoséra csak rácsodálkoztam: 

parlamenti tudósító volt egy időben, 
Siklóssy nyolcszor említi. Kozma Berná-
tét pedig felfedeztem. Ahogy egy cso-
portképen, az egyik illusztráción, őt s a 
feleségét, Austerlitz Zelmát. Kozmának 
hajdan gyors- és gépíróiskolája volt az 
Iskola utcában, s gyermekeként ott, Bu-
dán nőtt fel fiuk, Kozma József, a Hulló 
falevelek világhírű zeneszerzője. (Ha a 
dallamszerzőhöz köthető dokumentu-
mok közlésében eljutok majd odáig itt 
a lapban, szólok majd a felmenőiről is.) 
Az újrakiadott opus szűkszavúságában 
is vonzó, érdekes és informatív bevezető 
tanulmányát Hidvégi Violetta főlevéltá-
ros fogalmazta, Siklóssyról kortársaink 
közül ő tud a legtöbbet. Lévén szerző-
je-szerkesztője a Siklóssy László – Re-
pülőhíddal a Városligetbe című, a Nagy 
Budapest Törzsasztal műhelyében, 
2015-ben megjelent tanulmánynak és 
szöveggyűjteménynek.
Hogy aztán – ha bárki vonzó lehetőség-
nek látná, amit én, hogy forgassa ezt a 
kötetet – azt kérdezné, hogyan s miként 
juthat hozzá, kissé ünneprontó mon-
dattal kényszerülök lezárni a méltatást. 
Igazán sajnálatos, hogy mind a mai na-
pig nem alakult ki a gyakorlata annak, 
hogy vásárolhatja meg közönséges ha-
landó azt a könyvet, amit kiadója nem 
kereskedelmi céllal hozott a világra.

Lapszámaink az alábbi helyeken 
vásárolhatók meg:

•  Kiadónkban Summa Artium 
Nonprofit Kft., Bp., V., Honvéd utca 3., 
V. emelet 13., munka napokon 9–16 
óra között, Telefon: +36-1 318-3938

•  az Írók Könyvesboltjában  
Bp., VI., Andrássy út 45.

•  a Budapest Antikváriumban  
Bp., IX., Üllői út 11-13.

•  a FUGA 
Budapesti Építészeti Központban 
Bp., V., Petőfi Sándor utca 5.

•  a budapesti Relay és Inmedio 
üzletekben

Irány a Levéltár!
Múzeumok Éjszakája Budapest Főváros 
Levéltárában
Budapest Főváros Levéltára • 2018. június 23., 16.00 – 23.00 óráig

¤Budapest Főváros Levéltára 2018-ban is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája 
országos programsorozathoz, és változatos programokkal várja az érdeklődőket.

Érdekli, mit csinálnak a levéltárosok? Szeretne betekintést nyerni a kulisszák mögé? 
Jöjjön el és ismerje meg Budapest Főváros Levéltárát! Levéltári sétákkal, levéltár-
pedagógiai foglalkozással, gyereksarokkal várjuk a látogatókat, valamint még 
megtekinthető – egyénileg vagy kurátori vezetéssel – a Városliget történelmét bemutató 
időszakos kiállításunk, A Liget egykor.
Címünk: 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Részletes program: www.bparchiv.hu, www.muzej.hu


