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áll szemben, mikor rátekint: ezek és számos társuk azok, melyek újra me-
szeltetésükkor — mikor néhány napra megszabadulnak maskaráiktól — a 
környék lakosságának csodálkozó összesereglésében gyönyörködhetnek. 

A műemlékjellegű ház reklám és üzleti felszerelése megtörténhet anél-
kül, hogy tönkre tegye az eredeti hatást. Fontos azonban az, hogy az épület 
építészeti tagozatai szabadon maradjanak, s ne szenvedjenek változást még a 
földszinten sem. E célra legalkalmasabbnak az épület stílusához hangolt 
fém- vagy üvegbetűk látszanak, az utóbbiak akár ki is világíthatok, hiszen 
este, mikor a világítás kezdődik, az épületet amúgyis homály burkolja. Igy 
a kereskedelem szempontjai sem szenvednek csorbát, s az épület sem válik 
madárijesztővé, az ötletszerűen ráaggatott hirdetések jóvoltából. 

Az elmondottak elsősorban a fővárosra vonatkoznak, bár a városfejlő-
dés szempontjai a vidéki nagyobb centrumokban is érlelik kalászaikat. A vi-
déki városok telekárai azonban a fővárosiakhoz képest alacsonyak, nincs 
oly parancsoló szükség a felfelé való terjeszkedésre, s ezzel kapcsolatban a 
régi kisebb épületek elrombolására. Ennek tulajdonítható, hogy jónéhány 
vidéki városunk akad, melynek belső magvát megkimélte a mult század 
második felének hatalmas építési lendülete, ezek a városok mint Sopron, 
Eger, Székesfehérvár, Esztergom, Veszprém, stb. a régi mag körül fejlődtek, 
s így ma egészségesebb városképpel és több profán műemlékkel rendelkez-
nek, mint maga a főváros. Szóljon nekik is biztatóul a magyar műemléki ügy 
klasszikusának, a nagy Ipolyi Arnold püspöknek szava, mint ahogy intőül 
szól a haladási eszmék egyoldalú híveinek : Őrizzük, tartsuk fenn emlékein-
ket, gyüjtsük össze töredékeinket, hogy végleg el ne vesszenek s hogy ezáltal 
ne legyen üresebb a mult, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő. 

KIRÁLYASSZONY VAGYOK! 
Királyasszony vagyok, 
Álmok királynője! 
Csakhogy a palástom 
Bánatból van szőve, 
Kínokból van szőve. 

Alantról kerültem 
Ilyen magas sorba, 
Mert hisz koldus voltam, 
Szépségek koldusa, 
Örömök koldusa. 

Most hát nagy úr vagyok. 
Koronás királynő! 
Örök birodalmam 
Sok-sok bárányfelhő, 
Minden bárányfelhő. 

Kincsem is van bőven, 
Arannyal fizetek. 
Nékem hullnak mind le 
Az őszi levelek, 
Arany falevelek. 

És én bőkezűen, 
Pazarló fenséggel. . . 
Mind megosztom őket 
A sárral, esővel. . . 
A köddel. . . esővel. . 

Szilágyi Magda. 


