találkozásra kijelölendő idő előtt kaphassam meg szíves üzenetét ide, az
királyné-szállóba (IV. Egyetem u. 5.).
Tehát kérve és várva szíves értesítését valamely formában, vagyok
Mesternek őszinte
tisztelettel

Erzsébet-

Bpest, 1938. IX. 1.
Kós

Károly

MEGGYESI JÁNOSHOZ
(Abban az időben a sors különlegesen szépséges jóakaratából a Magyar Építőművészek Szövetségének titkárságán dolgoztam. 1963-ban Kathy Imre építész társaságában jártam Kolozsvárt és akkor ismerkedtem meg Kós Károllyal. Az ezt követő
— számomra nagyon megható, néha megdöbbentő — levelezéses beszélgetésből közlöm ezt a két levelet. A „Varjú-nemzetség"-re vonatkozó kérdésekről. A drága emlékezetű Luby Margit néni kérdéseit közvetítettem Kós Károly hoz, majd — ha igaz
— ezután már közvetlenül leveleztek. „Vasszínű égbolt alatt" címmel jelent meg
„Városszociográfiák 1945 előtt — 1932—1943" alcímű antológiám a Magvető Könyvkiadónál, 1961-ben. Az antológia összetételét, egyszóval tartalmát erőteljesen befolyá87

solta a kiadó két éven át tartó tájékozódása, majd a végül is kiválasztott előszóíró
magabiztossága. Kós Károly vélekedése, nagy erejű gondolatmenete volt legnagyobb
elégtételem, hogy mégsem történt minden hiába. De Kós Károlytól többé m á r nem
kaphatok levelet.)
MEG GYESI JÁNOS
Kedves

Barátom!

Két hónapja múlt, hogy megkaptam a „Vasszínű égbolt alatt" című, a két világháború közötti utolsó 10 esztendőt összefoglaló városszociológiai írások
gyűjteményét.
Persze, az lett volna a kötelességem, hogy ezt a kedves megemlékezést
és megtisztelő
ajándékot azonnal hálásan megköszönjem.
Meg is volt bennem ez a jószándék, de
annak perfektuálása előtt át akartam olvasni a könyvet, annál inkább, mert annak
idején eljutott ugyan hozzám és meg is gondolkoztatott néhány (nem sok) ú. n. falukutató írás, könyv (elsőnek Féja Géza: ,,Viharsarok"-ja),
de város
szociográfiával
foglalkozó írással, könyvvel mái napig nem találkoztam. (De itt őszintén
bevallom,
hogy akkoriban (a két világháború közt és itt a romániai Erdélyben) engem — és
magam fajtájú magyar atyámfiáit is) annyira a magunk sorsának egészen más természetű problémái és gondjai foglaltak le, hogy azok elhomályosították
érdeklődésünket azokon kívüli problémák és gondok befogadására.).
Ügy határoztam tehát, hogy a levél írását megelőzően elolvasom a könyvet. De
közbejött és elháríthatatlan okokból erre csak mostanában került a sor. Elolvastam
tehát a könyvet és némelyik részét kétszer is. S azután emlékezetembe
idéztem az
egykori falukutató írások szociográfiai megállapításait is.
S ahogy mindezek után visszaemlékeztem
arra az elmúlt korszakra és arra a
tragikus eredményre, ami utána következett, sehogyse tudom megérteni ma sem,
hogy az ismert adottságok hogyan eredményezhették
pontosan az ellenkező
eredményt, mint amit — az én szimpla építészi logikám szerint — természetesen
eredményezniük kellett volna.
S akkor
elgondoltam:
A munkásoknak osztályöntudatra
ébresztése, nevelése Magyarországon
aránylag
nagy múltra tekinthet vissza (Táncsics Mihály, 1848) s az én ifjúkoromban
már nemcsak az ország ipari centrumában, Budapesten, de a jelentékenyebb
vidéki
városokban is kiépültek az ipari munkásság munkavédelmi,
kulturális és politikai szervei és
intézményei. Sőt ugyancsak megkezdődött
a mezőgazdasági munkások osztály szervezkedése is (Áchim András; Békéscsaba). Volt már akkor a munkásosztálynak
számottevő sajtója, voltak értelmiségi káderei, voltak elméleti (ideológiai)
szakemberei
és gyakorlati munkásvezetői. És már az első világháború előtt vajúdott, hogy a világháború alatt megszülessék és az orosz proletárforradalom hatására aktív
erőtényezővé
fejlődjék a munkások szociálista pártjának radikális — lenini — szárnya is.
Amikor aztán a háború elveszett, a hadsereg szétzüllött és a monarchia
részeire
töredezett — és itt maradt Magyarország árván, kifosztottan, fegyvertelenül,
határán
köröskörül a könnyű prédára éhes ellenségekkel, benn az országban a felborult
rend,
életbizonytalanság,
anarchia és egy tehetetlen, tehetségtelen,
fűhöz-fához
kapkodó
kormány, mely az országot a győzelmes hatalmak és csatlósaik
kényére-kegyelmére
szolgáltatta ki, akkor ennek a munkásságnak volt hite és bátorsága, hogy elseperje
ezt az őszirózsás kormányt, életre hívja a dolgozó nép államát, a magyar
tanácsköztársaságot, volt ereje, hogy helyreállítsa a felborult rendet, megszervezze
az életmunkát, talpra állítsa, felszerelje a dolgozó nép hadseregét és a megalázkodó
kegyelemkoldulás helyett vállalja és állja is a harcot a magyar munkásforradalomtól
megrettent burzsoá hatalmak és csatlósaik reázúduló inváziós seregei ellen. Kerek négy
hónapig.
És ha a sokszoros túlerő végül le is tudta tiporni és ki is tudta akkor
radírozni
Európa térképéről a munkások magyar államát, a magyar munkások nagyszerű
helytállása négy hónapig lefogta a déli inváziós haderőt, s ezzel elegendő időt szerzett az
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orosz munkástestvéreknek,
hogy felszusszanjanak, új erőt gyűjtsenek és ezzel — győzedelmeskedhessenek
...
Ez történt
1919-ben...
.. . Hogy Trianon előtt Magyarország népességének mekkora hányada volt ipari,,
ill. mezőgazdasági munkás, azt nem tudom. De azt most már tudom, hogy 1940-ben
az ipari munkások lélekszáma 500.000, illetve eltartottakkal
együtt másfél millió•
(Darvas). A mezőgazdasági munkáslakosság (kereső és eltartott) összlétszáma
ugyanakkor kereken 3 millió (Kerék Mihály).
Ennek a hatalmas, az ország lakosságának felét kitevő munkásosztálynak
az elmúlt 20 esztendő alatt bizonyára emelkedett és tágult kulturális szintje (Móricz Zs..
mellett ott vannak már a fiatalok: Illyés Gyula, József Attila, Darvas,
Kodolányi,
Féja, s a parasztírók: Veres Péter, Szabó Pál, Sinka stb.), erősödött
osztályöntudata,
számban nőtt értelmiségi rétege. Rendelkezett a múltak tapasztalataival és tanulságaival, szeme előtt a hatalommá nőtt i f j ú Szovjetunió nagyszerű példája és a hitleri
fasizmus ijesztő
ellenpéldája.
És jöttek egyremásra a figyelmeztetések:
kirobban a háború; Magyarország
Hitler-csatlóssá sodródik; Teleki Pál öngyilkos lesz; Sztálingrád; a magyar hadseregpusztulása a Don-kanyarban; gyorsuló német visszavonulás; 1944 nyarán a front már
keleten észak-Moldavában, északon a Kárpátok lábánál.
Minden józan ember bizonyosan tudhatta már, hogy ezt a játékot
menthetetlenül"
elveszti a fasizmus és a játék végén fizetnie kell annak is, aki
akarva-akaratlanul'
játékpartnere
volt; mert: mitgefangen,
mitgehangen.
Egyetlen járható útja a fizetség alóli mentesülésnek: idejében kiszakadni a hitleri játékos kényszerszövetségéből
és vállalni a tisztító szabadságharcot a fasiszta
mocsok ellen, az antifasiszta szovjet oldalán.
Ezt az utat készítette elő a román lelkekben Romániának a magyarországinál
kisebb számú munkásosztályának
fiatalabb (1893-ban alakult) szociálista
pártjából
kiszakadt és 1921-ben megalakult lenini (kommunista) pártja olyan jól, hogy amikor
— 1944 augusztusában — a szovjet hadsereg, áttörve a Szeret—pruti német vonalat,
az ország belsejébe nyomul, ugyanakkor a román munkásfront iniciatívájából a párt,
egyetértésben
hazafias polgári és katonai káderekkel végrehajtja a puccsot: aug.
23-án Bukarestben lefogják a fasiszta román diktátort (Antonescu tábornokát)
német
és román fasiszta vezetőtársaival együtt, s egyúttal a német megszállók ellen fordul
országszerte minden román fegyveres erő. A puccs minden részletében sikerült, és
októberben az utolsó körülzárt német erőket semmisíti meg a szovjet haderő benn
az országban, a román hadsereg pedig a futó németek hátát fedező magyar honvédekkel verekedik a kiürített Északerdély
földjén...
Ez történt Romániában, s így, ilyen jó eredménnyel.
És ennek kellett és lehetett volna megtörténnie Magyarországon és legalább
ilyen jó
eredménnyel.
Hogy mégis, miért nem történt meg, azt nem tudom megérteni ma sem. Nem
tudom megérteni, hogy amit a magyar munkásosztály 1919-ben, szinte
kétségbeejtően
nehéz körülmények között, egyesegyedül, és a segítség lehetőségének szinte minden
kilátása nélkül vállalni mert és meg is valósított, azt 1944-ben, az egykorihoz
képest
talán nehezebb belső viszonyok között, de a tőszomszédságában álló győzelmes szovjet haderő segítségének bizonyosságával (tehát a romániaival nagyjában
megegyező
adottságokkal) nem merte, sőt meg sem próbálta vállalni és cselekedni. De tétlenül
elnézte, eltűrte, hogy egy megalomániás magyar Hitler-kópia és hozzá hasonló őrültkompániája, a maga nemzetiszínűre
festett német-fasiszta maszlagéval (és pénzével)
maga mellé bolondítva a hiszékenyek tömegét, éretlen fiatalokból, beteg
ámokfutókból, lumpenproletárokból
és cinikus gengszterekből
toborzott fegyveres
bandáival
magához ragadhassa az országuralmat és végigtáncolja a szerencsétlen országon és
népén szülőapjával együtt a már sírja felé tántorgó fasizmus őrjönve romboló, gyilkoló utolsó
haláltáncát...
Valahogy ez és így történhetett Magyarországon az 1944—45. esztendőben.
*
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De hogy ezzel az ostoba és hiábavaló morfondírozásommal
miért untatlak
és
bosszantalak Téged ebben a már régóta esedékes levelemben, melyben csak egyszerűen és hálásan meg kellett volna köszönnöm szíves megemlékezésedet
és kedves
ajándékodat, annak szülőoka éppen az a Te könyvajándékod.
Tehát Magadnak
tulajdonítsd és nekem megbocsásd, ha ez az én hosszú és unalmas levelem (és az én
bizony nehezen olvasható írásom) megbosszantottak.
(Ha ugyan már az elején nem
csaptad azt mérgesen földhöz.) Kérem tehát szíves bocsánatodat és vagyok
hálásan
köszönő üdvözletekkel az
öreg Kós Károly
Kolozsvár, 1965. okt. 31.
'
Kedves

Barátom!

Hogy még múlt év szeptemberében írt leveledre csak most válaszolok, ezért szíves bocsánatodat kérem. Akkoriban nem voltam Kolozsvárt és leveled, több más
levéllel együtt, mely akkor érkezett hozzám, bizony csak mostani: óesztendő
végi
nagy rendezés alkalmával került a kezembe, s így csak most válaszolok reá.
Mindenekelőtt az általad közvetített kérdésekre igyekszem
válaszolni:
1. Hogy honnan vettem a „Varjúnemzetség"-bői
idézett két „szólás mondást"?
Erre vonatkozólag hivatkozom a regény első kiadásának előszavából: „ ... nem regény, nem is történelem; nem kitalálás, de nem is valóság ..."
Tehát: emlékezetem szerint a XVII. századbeli Szalárdy idézi „Siralmas
krónikájában" az öreg Rákóczi fejedelem kapzsiságát példázó egykori erdélyi szólás mondást: „Szamos—Maros annyit nem hozhat, amennyit Patak (t. i. Sárospatak: a Rákócziak törzsbirtoka) emészt." Ez a szólás mondás tehát „egykori valóság".
Viszont
„kitalálás" a másik: „Ügy elkoppant tőle, mint Patak a gyalui
kincstől..."
A másik kérdésre. („Nem ebben áll a lóhalál.", illetve „Nem ebben áll a fehér ló
halála") nem tudok felelni, mert ezeket a szólás-mondásokat
nem ismerem, az illető
memoárokat nem olvastam.
Ennyit a közvetítetted
kérdésekre.
A „Magyar Építőművészet"-et
mindig türelmetlenül
várom és nagy
élvezettel
tanulmányozom
keresztül-kasul; nemcsak én, de többen is ittvaló jó embereim. És —
egészen indokoltan nagyon büszke vagyok erre a magyar folyóiratra. Mégis bevallom:
néha hiányérzeteim is vannak vele kapcsolatban: nem mindig adja egy-egy
érdekes
épületnek vagy együttesnek a városképbe (uccába, térbe) való beilleszkedésének,
beépítésének ábrázolását (helyszínrajzban
és az ucca v. tér távlati képében).
Persze,
lehet, hogy ebben a tekintetben túlságosan követelőző vagyok, s ezért elnézést is
kérek mindenkitől, akit illet.
:
Az elmúlt másfél esztendőben két építészeti problémával
viaskodtam:
1. Brassó református magyarságának központi templomát (Brassóban 10.000-nél
több református él) városrendezési okokból a hatóság kisajátította és helyette egy
ugyancsak központos telken épült tornacsarnok épületet adott át az egyháznak,
hogy
azt templommá építse át. Ennek a tervezését bízta rám a mi erdélyi
püspökségünk.
A feladat nem volt könnyű (szűk telek, korlátolt anyagi fedezet és sok más nehézség), de végül is úgy az egyház, mint az állam illetékes szervei elfogadták a tervemet.
Sajnos, egészségi állapotom nem tette lehetővé, hogy a kivitelezés (melyet az állami
építő-tröszt vállalt) művezetését ill. ellenőrzését is vállalhassam, tehát az épület felépült úgy, hogy a mái napig még a fotográfiáját sem láttam s így nem tudom, hogy
a tervem hogyan valósult meg ...
2. Tavaly egy folyóiratunk szerkesztője arra kért, hogy írjam meg a véleményemet a mi hazai szociálista építészetünkről.
Vállaltam, de a tervezett cikkből egy
aránylag nagyterjedelmű dolgozat lett, mely Kolozsvár városépítészetének
800 esztendős történetét és értékelését foglalja össze. Most fejezem be a város legutóbbi 20
esztendős építészeti fejlődésének, alakulásának
kiértékelésével.
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Azt hiszem, hogy ez az írásom nem fog napvilágot látni. Viszont
számomra
nagyon érdekes volt ez a
munkám...
Végül, miután magamról mindent elmondottam, arra kérlek még, hogy az új
esztendő alkalmával fogadd Te és szíves közvetítéseddel az egész Szerkesztőség öreg
kollégátok őszinte
jókívánságait.
Barátsággal
köszönt
Kós Károly
Kolozsvár, 1965. jan. 2.
/
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