
Bibliográfia Ernst Klebet: Bayern und der Osten. Megjelent az Unbekannte Bayern so-
rozat 8. köteteként a Bilder aus der bayerischen Geschichte gyűjteményben. München, 
1981. — Johann Weidlein: Pannonica, Schorndorf, 1979, a szerző kiadása. — Heinrich 
Schwickert: Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen, Wien 1881. — Fritz Val/avec: 
Geschichte der Deutschen Kulturbeziehungen zu Südosteuropa, München, 1953. — Fritz 
Zimmermann: Die deutsche Siedlung in der schwäbischen Türkei. A Wiener Südost 
Jahrbuch 1960/64, 3—18. old. — E. Schwarz: Die deutschen Ortsnamen Westungarns. 
Bp. 1932. — H. Fischer: Schwaben in der ungarischen Grafschaft, Szatmár, Stuttgaat, 
1911. — S. Vonhaz: Ansiedlung der deutschen in Kom. Szatmár (magyarul is). Pécs, 
1931. — Heinrich Schmidt-Segedin: Deutsche Mundarten in Rumpfungarn, a Das 
Deutschtum in Rumpfungarn című kötetben amelyet Jakob Bleyer adott ki Budapesten 
1928-ban. — J. Weidlein: Schwäbische Mundarten in südlichen Transdanubien, 
Deutsche-Ungarisches Heimblatt, 1931. — Pukánszky Béla: Német polgárság magyar 
földön, Franklin Társulat kiadása Bp. év nélkül, a Magyarságismeret sorozatban. — 
Egyik legfontosabb forrás a Deutsch-Ungarishce Heimatsblatt évfolyamaiban található 
cikkek sokasága. 

Kos Károly és 
Vágó Gábor 
levelezése 

Vágó Gábor Kós-szobrával 1931-ben 
(Repr.: Sas Péter) 

Az építész és a szobrász kapcsolatáról egy levél ürügyén ejthetünk szót. Kós Károly az 1910-es 
évek elején nemcsak a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot tervezte, hanem eleget tett 
ott másik kötelezettségének is — modellt ült. Szobra, melyet Vágó Gábor szobrász mintázott meg, 
a levél tanúsága szerint felállításra is került. 

Vágó Gábor 1894-ben született Belényesen. Iskoláit a híres paraszt szobrászok, a székelyföldi 
Molnár Dani és Vass András szűkebb pátriájában, Makkfalván kezdi el. Később elkerül Kolozs-
várra, Szegedre, majd Pestre, az Iparművészeti Iskolába. Kétévi frontszolgálat után (1915—1917) 
kerül Szeged és Pest érintésével vissza, Kolozsvárra. Nehéz körülmények, nyomorúságos évek 
után sikerül kijutnia feleségével együtt Rómába. Tanulni, látni. A vatikáni magyar nagykövet meg-
bízása indítja el a siker, a beérkezettség útján. Itáliai körút ja után Magyarországon, Jászberény-
ben telepedett le. Majd visszament — EYdélybe. Ahogy Kós Károly megfogalmazta az Erdélyi 
Helikon 1928/7. számában: „Vágó Gábor fiatal művész — relatíve, tehát erös ígéret. Mert van 
ereje, kitartása, szijjas, makacs akarata és — haza mer jönni Erdélybe." 

Kapcsolatuk Vágó Gábor Magyarországra való költözése után sem szűnt meg. Kós a régi barát 
szeretetével fogalmazza levelét, s számol be azokról a változásokról, melyek a mindkettőjük ál-
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tal Ismert és szeretett városban — Kolozsvárott — következtek be. Röviden, a lényeget kifejezve 
„vet számot" a történtekkel. A sokat megélt és látott ember bölcsességével s az örök Kós Károly-i 
optimizmussal. Levelének egy mondata mindenkihez szólhat: úgy kell járni a választott úton, hogy 
az egész élet folyamán megmaradjon a hit és a meggyőződés. 

Kedves, régi Barátom! 
Kaptam és hálásan köszönöm meleghangú, kedves szép leveledet és a nekem dedikált fényké-

peket. Nagy-nagy örömet szereztél ezzel ör'eg barátodnak, aki immár 78-ik esztendejét tapossa. 
Mert bizony az idő eltelt és immár három évtizede, hogy szegény jó Csutak Vilmos' barátom és 
máig is megsiratott lelkem testvére számára megmintáztad volt az én egykori ábrázatomat. Akkori-
ban azt ő a Székely Nemzeti Múzeum előadó termében helyezte volt el, most, az idők változásá-
val, nem tudom ott van-e még? Mert én Csutak halála óta kerülöm Sepsiszentgyörgyöt, félek a ré-
gi emlékektől, amelyek ott óhatatlanul megrohannának. 

Hát bizony, amióta Te kivándoroltál ebből a mi kicsi regényes, fa tornyos hazánkból, a világ itt 
nagyon-nagyon megváltozott. A város megnőtt, kétakkorára duzzadt és az emberek kicserélődtek 
benne és megszaporodtak újakkal. A régiek szertefutottak, elhullottak, akiket itt ma ösmerek, azok 
között alig-alig akad egy is a régiekből, az én korosztályomból való egész Romániában talán ket-
tő, akiről tudok. Az idén volt 60 esztendeje, hogy érettségi vizsgát tettem az itteni ref. kollégium-
ban. Találkozónk lett volna — ha lett volna kivel? De egykori érettségiző társaim közül négyen (4) 
élünk csak s abból az egykori Erdélyben csupán én, a többi három Magyarországon. S mind a há-
rom — ahogy irta nekem — beteg, rokkant. Az Idő elfutott felettünk és akik még élünk is, búcsúz-
kodunk immár. 

Az én sorsom? Fizikailag egészséges vagyok és a feleségem is az. Mind a négy gyermekünk 
él (időrendben: Balázs gazdamérnök, az állami mezőgazdasági könyvkiadó lektora, szerkesztője; 
András, szobrász, a Képzőművészeti Intézet tanára; Zsófia, színművésznő, az Állami Magyar 
Színház tagja; Károly, az Erdélyi Néprajzi Múzeum szakvezetője), családosok mind és itt 
laknak s dolgoznak Kolozsvárt. 7 unokám van, a legidösebbik 3-ad éves egyetemi hallgató, a 
legfiatalabb 3 hónapos. Mindhárom édes testvérem él és Kolozsvárt lakik családostól, aránylag 
egészségesen. 

Tavaly volt házasságom 50 éves évfordulója. Arra az egész család összegyűlt nálunk és 
együtt ünnepeltük azt meg. Mái nap ez olyan csoda, melynek alig-alig akad párja valahol a vilá-
gon. Köszönöm az Istennek, hogy ezt így megérhettem: egészségben, békességben, szeretetben. 

1944 őszén a forradalom szennyes áradása elpusztította sztánai otthonomat, tönkretett és elra-
bolt mindent, amit egy élet elég nehéz munkájával szereztem és megtakarítottam. Sztánáról akkor 
feleségemmel együtt egy szál ruhában, gyalog, koldusokként menekültünk be Kolozsvárra. 60 esz-
tendős voltam már akkor, amikor elölről kellett kezdenem megint — mostmár másodízben — (elő-
ször 1919-ben) az életet. De — talpra tudtam állani a magam erejéből, idegenek segítsége nél-
kül, megalázkodás és megalkuvás nélkül. Nem volt ez könnyű, de megbírtam. 

És nem panaszolok. Az útról, melyet egykor a magam útjának választottam és vállaltam, nem 
kellett letérnem sem jobbr'a, sem balra, hitemet és meggyőződésemet nem kellett megtagadnom 
soha és ha nagyot is fordult a világ, engem senki ezért nem bántott. De ez az új világ is megbe-
csül: régi írásaim javát és egy újabban irt szakkönyvemet (Mezőgazdasági Építészet)2 az állami 
kiadó kiadta és egykori színjátékomat az állami színház felújította. Most legutóbb pedig a felesé-
gem és az én részemre ott és azt az ú j 2 szobás lakást utalta' ki (a régi egyszobás és közös mellék-
helyiséges helyett), ahol és amelyiket mi választottunk ki . . . 

Kolozsvár valóban rohamosan épül és 3 év óta főleg a város lakásszükségét igyekszik pótolni 
az építkezéssel. Persze, hogy ennek az építkezésnek eredménye nem mindig érlel tökéletes gyü-
mölcsöket. Ennek a hata lmasarányúés iramú épitőfolyamatnak talán legsikerültebb, legharmoniku-
sabb eredménye a volt Ferenc-József út (ma Horea út) teljes egészében való beépítése, ill. építé-
szeti kialakítása. Kevésbé sikerült a Széchenyi-tér ú j kialakítása és igen szomorú eredménye a volt 
Szt. György-tér (a mai Béke-tér) átformálása és beépítése. 

Az egyes ú j nagyszabású épületek közül — sokunk őszinte örömére — a legsikerültebb úgy 
a belső funkció megjavítása, mint a külső megjelenés tekintetében az Állami Magyar Színháziak 
(az egykori sétatéri Magyar Színháznak) korszerűen kibővített ill. átépített épülete, viszont a Bé-
ke-téren horribil is költséggel épült ú j egyetemi diák kultúrpalota külső megjelenése még egy ipari 
épület külső megjelenésének sem Válik dicsőségére. 

Igen kiváló, szakszerű és alapos munkával restaurálták a Farkas-uccai ref. templomot és alakí-
tották ki környezetét is (ide került — s véleményem szerint jobb helyre nem is kerülhetett volna 

'Csutak Vilmos (1874—1937) tanár, múzeumigazgató. A sepsiszentgyörgyi kollégium tanára, 
majd igazgatója, valamint a Székely Nemzeti Múzeum (ma: Muzeul Sf intu-Gheorge — Sepsi-
szentgyörgyi Múzeum) őre, később igazgatója volt. Háromszék helytörténetével, az erdélyi 
református egyház és a kuruc mozgalmak történetével foglalkozott. 
2Bukarest, 1957. Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó. 
3A Budai Nagy Antalt 1957-ben mutatta be Marosvásárhelyen az Állami Székely Színház. 
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— a múltban a Szt. György-téren elhelyezett Szt. György szobor. Itt most a templom előtti kis tér-
ségen van elhelyezve és teljes szépségében érvényesül.) Befejezés alatt van a főtéri Szt. Mihály 
templomnak úgy belső, mint külső restaurálása is, hasonlóan gondos, alapos, szakszerű munka-
eredménnyel. "Majdnem teljes egészében készen van a főtéri Bánffy-palota kitűnő restaurációja. 
Jövő esztendőre kipakolják udvaráról az oda barbár módon beépített moziépületet és akkor teljes 
szépségében érvényesülhet Kolozsvár legszebb barokk palotájának árkádos udvara is. Méltó ott-
hona lesz ez a palota a beköltöztetett Képzőművészeti Múzeumnak. Ugyancsak szépen készül az 
Unio-uccai egykor i városi Redut épületének (ahol 1848-ban az Uniót kimondó erdélyi ország-
gyűlés ülésezett volt) restaurálása is, ebben az épületben helyezték el most az Erdélyi Néprajzi 
Múzeumot . . . 

Egyszóval: vannak hibák, tudom és fájlalom, de vannak szép eredmények is, aminek örvende-
ni kell. 

Sok szót vesztegettem erre a témára, mely Téged valószínűleg kevéssé érdekel, mint talán más 
téma. De ez azért történt, mert hát én — építész vagyok, az a tanult mesterségem. Megbocsáss 
hát, ha kicsit hosszasabban beszéltem a kolozsvári építkezésekről, mint talán illett volna, de azért 
szeretném, ha szemeddel láthatnád, ami itt ezen a területen történik és még fog történni. Ezért 
erről most már többet én nem beszélek. 

Hálás szívvel mégegyszer köszönöm a nekem küldött igazán kiváló felvételeket, melyekkel nem-
csak nekem, de egész nagycsaládomnak is igazán nagy örömet szereztél. Fogadd érette a felesé-
gem és gyerekeim köszönetét is. 

őszinte szívvel jó egészséget, jó munkálkodást és békességet kívánok, vagyok és maradok régi 
barátsággal és üdvözlettel 

Kós Károly 
Kolozsvár, 1961. VIII . 31. 

(Címzés a borí tékon: Vágó Gábor úrnak, szobrász, Szeged, Apáca u. 24/a. R. P. Ungára) 
(MTA Kézirattár Ms 5086/250) S a s p é t 

A keszthelyi „Hulláin" 
A Hullám Szálloda ,,a modern világ elegáns népének számára emeltetett ott a Balaton par t ján!" 

„A jövő fürdővilág pompás találkozóhelye . . ." E sorokat a Keszthelyi Hírlap 1893. október 22-i 
számában olvashatjuk. 

Ma a „pompás találkozóhelyet" hiába keressük Keszthelyen. Bár az épület áll, de több mint 1 
éve csak az építők találkoznak itt. A Hullámot 1975-ben életveszélyessé nyilvánították és bezárták. 
Csaknem 8 évig állt az épület úgy, hogy nem javítot tak raj ta semmit. Ezután megszületett a dön-
tés: le kell bontani, nem érdemes felújítani. A város lakói közül azonban sokan úgy vélték, hogy 
pótolhatatlan veszteséget szenvedne Keszthely, ha az épület helyén nefelejcsek és árvácskák vi-
rítanának. Sokan és sokfelől igyekeztek tenni annak érdekében, hogy megmaradjon. Munkálkodá-
suk eredménnyel járt , a döntést megváltoztatták. A felúj í tás bizonyára nagyon sok pénzbe fog ke-
rülni. Vannak olyanok, akik szerint egy ú j szálló felépítése jóval olcsóbb lett volna. Lehet. Azon-
ban a keszthelyiek, az üdülők és turisták épp ezért szeretik a várost, mert sok régi, patinás, csak 
Keszthelyre jellemző háza, utcája van. A móló és környéke, a szigetfürdő (átépítve), a Balaton 
Szálló (felújítva) és a Hullám Szálló csaknem egy évszázada a keszthelyi Balaton-part pezsgő éle-
tének színtere. Ezeket mindenképpen meg kell őrizni, amikor városaink szélén sokasodnak a több-
szintes panelházak. Ilyen megőrzendő szép épület a keszthelyi Hullám, amely remélhetőleg né-
hány év múlva ú j r a betölti azt a szerepet, amelyet évtizedeken keresztül jelentett Keszthely és 
a Balaton életében. 

A Keszthelyi Hírlap 1893. május 14-i számából értesülhettek a város lakói, hogy ú j vendéglő 
építéséhez kezdtek a parton. „A fürdői vendéglő munkálatait már megkezdték. Kőrakások, mész-
gödrök, kikarózott területek jelzik, hogy a tulajdonképpeni építkezés munkálatai küszöbön van-
nak." 

Az alapkő letételére május 15-én került sor, ahol Schadl János, az épület tervezője mellett je-
len voltak a város vezetői és a város polgárai közül is többen. Szeptember 24-én az újság meg-
állapítja: „A balatoni ú j vendéglő, melyen a nyár folyamán oly kimért lassúsággal dolgoztak, már 
fedő alá került, s elég csinos alakjával barátságosabbá teszi az amúgy is szép Balatonpartot." 

Októberben a Keszthelyi Hírlap pályázatot hirdet: „Mily elnevezéssel bí r jon a balatoni ú j ven-
déglő?" Számtalan javaslat érkezett, amelyek között sok a tréfás is. Ilyenek a Kényszer kocsma, 
Tukmált hajlék, Vendégijesztő, Sülyedő domb, Üres csárda, Utolsó fillér, Tökalsó, Makkhetes, Nap-
fogó, Csupa hitel, Szunyogvár, Pletykafészek, Leányvásár, Sárkányfészek, ü r e s erszény stb. Termé-
szetesen más jellegű elnevezésekre is érkezett javaslat. Ilyenek voltak a Csobogó, Daru, Kócsag, 
Sirály, Széphalászné, Fogas, Csónakos, Hattyú, Neptun stb. Az egyik bizottsági tag „a Gólya mel-
lett kardoskodott nagyon, mert mint általánosan tudva van, a kisbabákat a Balatonból hord ják a 
gólyák, s így nemcsak az országban, hanem külföldön is hírre vergődnék a keszthelyi Gólya ven-
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