
— 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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déglö, különösen ha könnyebb ismertetésül egy gólya csecsemővel a csőrében állíttatnák fel az 
épület te te jére" . ,,Ámde mindezen okok és tulajdonságok dacára is hosszabb vita után Papp Sán-
dor indítványára HULLAM-nak kereszteltetett el a balatoni új vendéglő." 

Hogy a Hullám milyen jó helyen épült, mi sem bizonyítja jobban, hogy alig telik el egy év, 
máris épül mellé az új hotel, a későbbi Balaton. A két szálloda, a szigetfürdő és körülöttük a 
szépen gondozott park szerves egység. (így vélekedik erről dr. Ormos Imre is Kerttervezés 
című könyvében.) 

Schwarcz Armin a Keszthelyi Hírlap 1894. szeptember 16-i számában így ír a keszthelyi partról: 
,,A parti terület egy része már is csinosan van parkozva, a Hullám hotel pedig testi szükségesek-
kel látja el a vendégeket. A Hullám teraszáról a tóra a legfenségesebb kilátás nyílik. Ez oly point 
de vue, a miről az egész tavon sehol sem találunk; balról a szélesvállú zalai hegylánczok, végén 
Badacsonynyal, nyomulnak a tó vízére, jobbról a végtelen somogyi lapály, a melyen át a távol-
ban kéklő baranyai hegyek vetnek gátat látásunknak. Keszthely kedves hely, a hova manapság 
már nagyszámú fürdővendég tódul." 

„Annyi vigasság és jó kedv színtere", a keszthelyi Hullám Szálló 1912 nyarán leégett. Dr. Csák 
Árpád az építkezés hiányosságaira hár í t ja a felelősséget: „Most derült csak ki előttünk, hogy mily 
kezdetleges, mily primitív módon építették ezt a szerencsétlen szállodát!" Korábban a helyi tűz-
oltóság ezen az épületen gyakorlatozott . Minden nehézség nélkül sikerült megmenteni a Hullámot 
a „tüznélküli tüzveszedelemtöl". De most, amikor igazán bizonyítani kellett volna „egységes, terv-
szerű mentőakció helyett csak tehetetlen lótás-futást láttunk." Az oltás tehát nem sikerült, az egész 
tető elhamvadt. Az új Hullám azonban hamarosan új jáépül t . Talán még szebb lett, mint korábban. 

Évtizedeken keresztül adott otthont a város fontos kulturális rendezvényeinek. Az 1921 -es nagy-
szabású Helikon ünnepség keretén belül július 2-án itt volt a díszebéd, amelyen részt vett Horthy 
Miklós is. Megfordultak itt az 1932-es Balatoni irótalálkozó résztvevői. Többször volt hang-
verseny a Hullám nagytermében. Ifjúsági találkozók, nemzetiségi fesztiválok, egyetemi gólya-
bálok és lehetne még sorolni tovább a rendezvények sokaságát, amelyeknek otthont adott a 
keszthelyi Hullám. 

Mégis a fürdővendégek ellátása, szórakoztatása mellett talán legfontosabb feladata volt, hogy 
fogadta a hajóval Keszthelyre érkező turistákat, üdülőket. Ez hiányzik ma a legjobban. 

Amikor a múlt század végén az épülő vendéglő neve még nem volt eldöntve, az egyik pályázó 
a következőt írta: „Legyen azonban bármi nevű az ú j vendéglőnk, nekem Keszthely érdekében az 
a vágyam, hogy arra a névre rá ne szolgáljon, hogy: paprikás, vagy borsos". Reméljük, hogy 
„Keszthely érdekében" ezt ma is figyelembe fogják venni. 

Tar Ferenc 

A Magyar Észjárás 
Az 1985. évi könyvnapon ú j kiadásban jelent meg Karácsony Sándornak, a debreceni 
egyetem egykori nagynevű professzorának A magyar észjárás című könyve, melynek első 
kiadása 1939-ben az Exodus kiadónál látott napvilágot. A Magvető most a Magyar Hír-
mondó sorozatban, Lendvai L. Ferenc utószavával és jegyzeteivel bocsátotta a mai olvasó-
közönség rendelkezésére ezt a ma is időszerű, gondolatinditó könyvet. Célszerűnek lát-
szik, ha most nem recenziót írunk a műről, hanem magát a szerzőt ismertetjük, törekvéseit 
és tevékenységét, mintegy előkészítésnek a könyv elolvasásához. 

Egy fél évszázaddal ezelőtt, a harmincas években hazánk történelmének igen válságos idejét 
éltük. Egyrészt a germán terjeszkedés útjába esvén, magyar nemzeti létünk forgott kockán, más-
részt polgári demokratikus fej lődésünk is elrekedt a külső és belső körülmények folytán. A szo-
cializmus építése meg egyenesen a föld alá szorult. 

Természetesen akadtak azért a magyar társadalmi, tudományos, irodalmi és művészeti életben 
olyan haladó személyiségek, akik nemcsak rámutattak a mind veszedelmesebbé váló helyzetben a 
bajok forrásaira, hanem irányt is mutattak, merre és hogyan találhatjuk meg nemzeti öntudatunk 
(identitásunk) megvalósításának lehetőségeit. Szekfü Gyulát, Erdei Ferencet, Györffy Istvánt és 
Veres Pétert kell például említenünk, akik a tudomány és a politika vonalán ébresztgették a nem-
zetet aléltságából, továbbá Németh Lászlót, Szabó Dezsőt, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, akik 
az irodalom és a művészet vonalán költögették társadalmunk lelkiismeretét. 

Ebbe a névsorba illeszkedik Karácsony Sándor neve is, aki mint a régi professzorok, valósá-
gos polihisztorként tudta áttekinteni a szellemi élet minden megnyilvánulását, egyben azonban 
szinte prófétai hívatottsággal vetet te bele magát főként az ifjúság mozgalmi életébe, majd a felsza-
badulás után a szabad művelődés országos szervezésébe. 

Karácsony Sándor a Hajdú megyei Földesen született, jómódú gazdálkodócsaládban. Gimná-
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