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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. ●

a liget egykOr
A Városliget a 18. század végétől napjainkig
Budapest Főváros Levéltára, 2018. május 11-ig
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Nyáry Krisztián legújabb könyvé-
ben 1848–49-ben született le-
velek segítségével meséli újra a 
forradalom és szabadságharc tör-
ténetét. Az ismert szereplők sze-
mélyes hangú magánlevelei mel-
lett az utca embereinek üzenetei 
alulnézetből mutatják be a tan-
könyvekből ismert történelmi 

eseményeket és a mindennapok küzdelmeit. Hiszen a 170 
évvel ezelőtti emberek mást és másképp tartottak fontosnak, 
örömeik és fájdalmaik, reményeik és félelmeik emberköze-
libbé teszik a két esztendő krónikáját. A kötetben szereplő 
163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is társul a 
Nyáry Krisztiántól megszokott stílusban.

Ára: 4500 Ft

NYÁRY KRISZTIÁN:
FÖLÉBREDETT A FÖLD

Corvina Kiadó 

SZIKRA ÉVA:
A BUDAPESTI FÜVÉSZKERT 
TÖRTÉNETE

Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.

A természeti- és örökségvédelmi 
szempontból is oltalom alatt álló 
budapesti Füvészkert (az ELTE Bo-
tanikus Kertje) a hazai kerttörté-
net egyik kiemelkedő képviselője: 
növénygyűjteményei, herbáriuma 
és könyvtára révén nemzetközileg 
elismert kutatóhely.
A kiadvány foglalkozik mind a botanika tudományának kul-
túrtörténeti jelentőségével, mind a Füvészkert kerttörténeti 
és kertépítészeti vizsgálatával.

Ára: 2900 Ft

könyvespolcáról nem hiányozhat, aki egy kicsit is mélyebben érdeklő
dik fővárosunk értékei, érdekességei iránt. 

A bevezető rész földtörténeti fejezetének végén három remek táblá
zat található. Az első a Budaihegység 60 (!) barlangjának földtani kép
ződményeit, a másik kettő pedig a térség földtani tanösvényeit, illetve 
földtani alapszelvényeit mutatja be.

A bevezető következő része a vízföldtani objektumokkal foglalkozik. 
Itt is található három igen érdekes táblázat a város és környéke tavairól, 
forrásairól, illetve a gyógyfürdőkről. A könyv első, általános része a Buda
pest történeti és mai épületeinél felhasznált kőzetek ismertetésével zárul.

A kötet túlnyomó részét a földtani képződmények igen alapos, rész
letes térképekkel és fotókkal illusztrált tárgyalása teszi ki. Természetes, 
hogy a budai oldalé sokkal nagyobb terjedelmű (183 oldal), mint a Duna 
szigeteiről és a Pestisíkság meg a Gödöllőidombság földtani képződ
ményeiről szóló 10, illetve 46 oldal.

A geokalauz a legapróbb földtani érdekességeket is pontosan megha
tározott helyükön mutatja be, így, ha egy séta során például egy hegy
be vágott épület mögött látunk egy különös sziklafaldarabot vagy egy 
bevágódott hegyi ösvény oldalában néhány agyagréteget, bizonyos, 
hogy hazaérkezve s fellapozva megtudhatjuk, mit is láttunk valójában. 

Hatalmas erénye a könyvnek a históriai szemlélet. A barlangoknál 
tárgyalja a feltárás kronológiáját, nem feledkezik meg a határkövekről, s 
még a hajdanvolt nagyszénási turistaház szomorú történetét is megoszt
ja az olvasókkal. Az egyes városrészek bemutatásánál a szerzők mindig 
ismertetik az ott található jeles épületek építőköveit is.

Az utolsó fejezet részletesen bemutatja a metróvonalak valamennyi 
állomását, pontosan meghatározva az állomások burkolataihoz hasz
nált kőzetfajtákat.

A függelékben kislexikon található a szakkifejezések közérthető ma
gyarázatával.

A kötethez mellékelt, 1:50.000 méretarányú áttekintő térkép lehető
vé teszi, hogy még a legrövidebb utcáról is megtudjuk, milyen kőzetek 
helyezkednek el a kövezet vagy az aszfaltréteg alatt.

A Budapest geokalauza kötet párdarabja, a Magyarország földtani at
lasza országjáróknak/ Geological Map of Hungary for Tourists az MFGI 
jogelődjének, a nagy múltú Magyar Állami Földtani Intézetnek a kiadá
sában jelent meg 2010ben.

Az atlasz első részében egy 36 szelvényre osztott, 1: 20.000 méret
arányú térkép bemutatja a hazánk földjén található legfontosabb föld
tani képződményeket.

A második részben 101, fotókkal és részletes, az odajutást segítő kis 
térképpel illusztrált oldalon mutatják be a szerzők a turisztikai szem
pontból legjelentősebb objektumokat, sziklákat, barlangokat, szurdo
kokat, várakat stb.

A kötetet összefoglaló táblázatok zárják, adatokkal, információkkal a 
látogatható barlangokról, a földtani tanösvényekről, a működő gyógyfür
dőkről, a földtani, illetve bányászati múzeumokról és kiállítóhelyekről, 
valamint a bányászati emlékhelyekről – és ezt is kiegészíti egy hasznos, 
az alapfogalmakat tárgyaló kislexikon. A tájékozódást jól segíti a könyv 
végén található településjegyzék is.

Mindkét kötet kétnyelvű (magyarangol), így külföldi barátainkat is 
meglephetjük velük.●

Budapest geokalauza (MFGI, Budapest 2016. 314 oldal)
Magyarország földtani atlasza országjáróknak (MÁFI, Budapest, 2010. 
276 oldal) 
A könyvek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, de az Intézet 
könyvtárában (Stefánia út 14., mafi.library@mfgi.hu) igényelhetők. 
Az Intézet szívesen fogad 5000 Ft/kötet felajánlást az Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítvány (ELGA) részére.

Schulek Frigyes (1841–1919) 
neve általában csak a Má-
tyás-templom és Halászbástya 
építészeként ismert. Származása, 

személyisége és életútja kicsit homályban van, csakúgy, mint 
a többi alkotása.
Farbakyné Deklava Lilla könyve elsőként mutatja be a 19. 
század második felének egyik legjelentősebb magyar építé-
szét és műemlék-helyreállítóját, akinek munkássága európai 
mércével is figyelemre méltó. A kötet számos, eddig nem is-
mert tervet, fényképet és családi dokumentumot is publikál.

Ára: 9900 Ft

FARBAKYNÉ DEKLAVA LILLA: 
SCHULEK FRIGYES

Holnap Kiadó

A könyvFUGAbooks ajánlata


