Lackó látogatása
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Az év nagy havazással indult. Január első napjaiban szüntelenül hullott
a sok puha, fehér hópihe. Amint összegyűlt egy vékony hóréteg, Brúnó
máris szaladt az apukájával hógolyózni.

Lackó, Brúnó régi óvodai barátja a Balaton mellett lakott a szüleivel.
Karácsonykor, amikor találkoztak, Brúnó meghívta Lackót, hogy töltsön
náluk néhány napot Budapesten. A szülők megállapodtak, hogy Lackó
velük lehet január első hétvégéjén, a téli szünet utolsó napjaiban.
– Hurrá! – kiáltott Lackó, amikor végre eljött a várva várt péntek, és a két
jó barát ismét találkozott.
– Kettőt alszol nálunk, ugye? – kérdezte Brúnó.
– Igen, vasárnap jönnek értem a szüleim – helyeselt Lackó.
A péntek este kártyázással, társasjátékkal, beszélgetéssel telt.

Szombaton korán keltek.
– Ma megnézzük az Országházat – mondta Brúnó apukája. – Ez Budapest legismertebb
épülete.
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Majdnem minden országnak van egy saját parlamentje a fővárosá
ban. Angliának Londonban, Franciaországnak Párizsban, és így tovább
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– mondta apa, és képeket is mutatott ezekről. – A magyar Országházat
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a világ egyik legszebb parlamentépületének tartják.

Az Országház a Duna partján, a Kossuth téren áll.

1. Kossuth tér

– Sok nevezetes szobor veszi körbe az épületet, de most

2. József Attila szobra

nagyon hideg van, csak négyet nézünk meg – mondta

3. Gróf Andrássy Gyula
		szobra

apa mikor odaértek, és körbejárták a teret. Miután meg
nézték József Attila, Andrássy Gyula, II. Rákóczi Ferenc
és Kossuth Lajos szobrát, lementek a Látogatóközponthoz
KOSSUTH

József Attila

Gróf Andrássy Gyula

II. Rákóczi Ferenc

Kossuth Lajos

vezető lépcsőn.

5. Kossuth Lajos szobor		csoportja

Megvették a jegyeket, és áthaladtak az érzékelőkapun.

6. a Látogatóközpont
		lejárata

Mindent ki kellett venni a zsebekből, akárcsak a repülőté
ren. Az őrök átvizsgálták a táskákat, átvilágították a kabá
tokat, és ügyeltek a rendre.
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7. Szamos cukrászda,
		 Csokoládé Múzeum
8. metrólejárat
9. Nagy Imre szobra
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4. II. Rákóczi Ferenc
		szobra

látogatóközpont / visitor center
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Duna

Amikor összegyűlt a csoport, mindenki felvett egy fülhallgatót, ezen keresztül hallotta
az idegenvezető hangját. Erre azért van szükség, mert olykor több különböző nyelvű
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csoport is halad egymás mellett.
Az ötvenperces séta útvonala az arany lépcsőházból
indul, ezen át mentek fel a díszes folyosóra, ami a dísz
lépcsőházhoz vezet. Innen nyílik a kupolacsarnok,
majd a társalgó és az ülésterem. Az épület szim
metrikus, az északi és a déli fele csaknem
egyforma.
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arany lépcsőház
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főrendiházi társalgó
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főrendiházi folyosó
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főrendiházi ülésterem
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díszlépcsőház
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képviselőházi ülésterem

4

kupolacsarnok
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képviselőházi társalgó

látogatói útvonal
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A XVII-es lépcsőház a dús aranyozás miatt

Az Országházban 1896-ban tartották meg az első ülést, a honfoglalás

viseli az arany lépcsőház nevet. Az épület

ezredik évfordulójának tiszteletére. Ezt a számot jelzi a 96 lépcsőfok és

legszebb feljárata azonban a díszlépcsőház,

a 96 méteres magasságú kupola is. Az épületen 365 torony található,

amelynek 96 lépcsőfoka vezet fel a főkapu

annyi, ahány nap van egy évben. Az Országház 17 évig épült, nagy

tól a kupolacsarnokig.

jából annyi ideig, míg egy újszülöttből felnőtt ember lesz.
Az épületet Steindl Imre tervezte, akinek az édesapja aranyműves volt.
A korszak legnagyszerűbb mesterei dolgozhattak a részleteken: az
üvegablakokon, a szőnyegeken, a szobrokon, a festményeken…
A Parlamentben a megtekinthető tereken kívül számtalan egyéb helyi
ség van: kárpitosműhely, bádogosműhely, asztalosműhely, étterem,
posta, fodrászat, hangstúdió, tévéstúdió és persze megannyi iroda.
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II. Lipót

Árpád vezér

Mária Terézia

Szent István

Az épület középpontja a kupolacsarnok.
Körben 16 kőpillér helyezkedik el, ezek tart
ják a csillagboltozatot. A pilléreken magyar
uralkodók szobrai állnak két-két apród kísé

országalma

retében. A csarnok közepén látható a Szent
Szent László
III. Károly

Korona és a koronázási ékszerek: az ország
alma, a jogar és a koronázási kard. Ezekre

Szent Korona

éjjel-nappal a honvéd koronaőrök vigyáz
nak. Egyenruhájuk részleteit: a gombokat,
az övet, a sapkát a korona motívuma díszíti.

Könyves Kálmán
I. Rákóczi György

A koronaőrök legalább 180 cm magas férfiak,
vigyázzban állva őrzik a koronát, negyed
óránként körbesétálják a vitrint, és óránként
váltják egymást.

II. András
Bethlen Gábor

IV. Béla
Bocskai István

díszlépcső
Báthori István

Hunyadi Mátyás

Hunyadi János

Nagy Lajos

jogar

koronázási kard

Az idegenvezető azt is elmondta Brúnóék
nak, hogy a kupolacsarnok hatalmas csil
lárját nem lehet leereszteni. Ha a 205 izzó
közül valamelyik kiég, akkor felülről, egy
beépített létrán ereszkedik le a villanysze
relő a csillár belsejébe, és óvatos mozdu
latokkal kicseréli.

A szimmetrikus épület két társal

Az ülésteremben a fiúknak

gója nem egészen egyforma.

az aranyozott mennyezet
tetszett a legjobban.
Az idegenvezető elmesélte,
hogy régen az üléstermek
hűtését úgy oldották meg a
meleg nyári időszakokban,
hogy a terem alá alagutat
vezettek, és abban jégtöm
böket helyeztek el. A jég

Könnyű észrevenni, hogy a főrendiházi

ált al lehűtött levegő szel

társalgóban kék a szőnyeg, a képviselő

lőzőrácsokon át jutott be a

házi társalgóban pedig piros.

terembe. Ez a korabeli lég
kondicionálás komoly újí

A társalgók szobrai mesterségeket ábrázolnak. Brúnóék az Országház tervezőjét is megnéz

tás volt akkoriban.

hették a szobrok között, az épület alaprajzát tartó építész figurájában.

építész

zenész

festőművész

fényképész

juhász

katona

postás

szabó
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MARCIPÁN DÍSZMUNKA
PARLAMENT
Aránya:
Anyaga:
Súlya:
Ráfordított munkaidô:
Készítette:

1:223
marcipán, kókuszreszelék
36 kg
142 nap
Kimmelmé Izsák Tünde,
a SZAMOS MARCIPÁN dolgozója

„A SZÉP CSOKOLÁDÉSLÁNY”
marcipánból készült

Felhasznált anyagok még: cukorzselé, ételfesték
Súlya: 78 kg
Munkaideje: 825 óra
Készítette: Kimmelmé Izsák Tünde és Molnárné Berecz Angéla,
a SZAMOS MARCIPÁN dolgozói

Megcsodálták a marcipánból készült Országházat és a
szépséges marcipán csokoládéslányt is. A vitrinekben
bonbonos dobozok, míves csészék, csokiöntő formák so
rakoztak.

Mire véget ért az országházi séta, alaposan megéheztek. Átsétáltak a Kossuth téren,
és beültek a Szamos cukrászdába.
– Megnézzük a Csokoládé Múzeumot? – kérdezte anya.
– Hol? – kíváncsiskodtak azonnal a fiúk.
– Itt, a felső szinten – vágta rá anya.
– Persze, nézzük meg! – hangzott a válasz.
Amikor megették a kiválasztott süteményt, felmentek az emeletre. Megvették a jegye
ket, és végignézték a kiállítást, ami bemutatta a csokoládégyártás történetét.

A Batthyány-örökmécsesnél is megálltak egy percre.
– Ez az emlékmű Batthyány Lajosnak, az első magyar
miniszterelnöknek állít emléket – mondta anya.
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GRÓF
BATTHYÁNY LAJOS
EMLÉKÉNEK

Befordultak a Hold utcába. A Belvárosi Piac
finom illatokkal töltötte meg a környéket.
A Vásárcsarnok épülete a Hold utcától a Vadász utcáig húzódott.

A Csokoládé Múzeum után átsétáltak a Szabadság térre. Elhaladtak egy kis híd előtt,
melyen egy bronzalak állt az Országház felé fordulva.
– Ez Nagy Imre miniszterelnök szobra – mondta apa.

A Magyar Államkincstár
Hold utcai épülete egykor Postatakarékpénztárnak épült. Kár, hogy
az álomszép, díszes zöld cseréptető
nehezen látszik az utcáról.

