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A kiadvány, melynek ismerteté-
sére vállalkozunk, a polihisztor mér-
nök, Kós Károly formatervezői szem-
léletét, egyéni formanyelvét mutatja 
be olvasóinak úgy, hogy közben Kós 
sajátos gondolkodásmódjának eredőit 
is bemutatja. Kós jellegzetes épület-
kiegészítő kovácsoltvas munkáival is 
jelen van a magyar kultúrtérben. Táj-
ba, hagyományba, ősi népi motívum-
kincsbe ágyazott és ezek televényta-
lajából kinőtt igazi magyar, erdélyi, 
organikus művészete összetéveszthe-
tetlen az értő és figyelmes szem szá-
mára. Amint szerzőnk is írja, ezek 
„nem tükörképei a népi díszítőmotívu-
moknak, de rozettái, csillagai, ember- 
és állatábrázolásai mögött a kalota-
szegi és székelyföldi faragott deszka-
díszek formakincsét alakítja a felhasz-
nált anyag és a kivitelezési techno-
lógia követelményei szerint”. Kós Ká-
roly kifinomult érzékkel, látó/láttató 
szemmel és biztos kézzel tudta össze-
hangolni az anyag–technika–funkció 
20. századi új vezérlésű triumvirá-
tusát, új szemléletet kölcsönözve a 
természetes arányokat mélyen tisz-
teletben tartó iparművészetnek. A tár-
sadalompolitikai és kulturális tran-
szilvanizmus gondolatának nagysze-
rű és utánozhatatlan leképezését nyúj-
totta a művészetekben. A tanulmány 
bevallott szándéka az is, hogy nap-

jainkban „követendő példát állítson a 
művészi vasműveseknek műveik ter-
vezésében”. A tanulmány első harma-
dában a szerző megpróbálja összege-
zően megtalálni és felvázolni tárgyalt 
témájának korai gyökereit, miközben 
az egyetemes épületdíszítő fémmű-
vességet térben és időben helyezi el, 
keresve a stílusirányzatok és azok lük-
tető formavilágának összetevőit álta-
lában és sajátosan az erdélyi ková-
csoltvas-művesség évszázadaiban.

Kós Károly művészete ösztönös és 
tudatos válasz a 19-20. század fellen-
dülő általánosító és egyneműsítő ipari 
tömegtermelésére. Szerzőnk pedig 
helyesen látja, hogy a fémre kivetített 
iparművészete szintén az „a hengerelt 
vasáru tömeges elterjedése előidézte 
díszítő kovácsmesterség hanyatlásá-
ra”. A népi kovácsmesterek gyakorla-
ti értékű, de esztétikailag sem elha-
nyagolható munkáit jól ismerő Kós, 
midőn magasabb művészi szintre 
emeli azokat, az önmagát kereső er-
délyi fémművességet és az alkotói 
fantáziát szervesen beemeli a kor ki-
bontakozó építőművészetébe, mely-
nek ő maga is előremutató iránytűje. 
Kós Károly iparművészi nagysága ab-
ban rejlik, hogy harmonikusan tudta 
szerves egységbe ötvözni az anyagi 
szerkezetükben, feldolgozási, meg-
munkálási lehetőségeikben és eszté-

tikai hatásukban merőben különböző 
(fa, fém, kő) anyagokat oly módon, 
hogy az átvett, valamikor csak egy-
ikre, vagy csak másikra jellemző (dí-
szítő)elem szokatlan és addig ide-
gennek képzelt helyén is közérthetővé 
és elfogadhatóvá válhatott. A felhasz-
nált anyagok is felülmúlják addigi ön-
magukat: befogadókká válnak. És be-
szélhetünk itt népi díszítőművészet és 
szecesszió, a paraszti és magas kultúra 
kölcsönhatásáról, de tulajdonképpen 
az ősi négyes egység (föld, levegő, 
tűz, víz) elemi erővel újra feltörő fel-
magasztalódásáról és egymásra talá-
lásáról van szó. Az emberi természet a 
Természettel azonosulva talál önma-

gára. Szerzőnk ezt az alábbiakban így 
fogalmazza meg: „Vasból kovácsolt 
ajtósarokpántjai, kilincsei, térelvá-
lasztó rácsai vagy a saját tervezésű 
világítótestek nem a rideg, műszaki 
felhasználású anyagot idézik, hanem 
a funkciót kihangsúlyozó, méreteik-
ben és arányaikban tökéletes har-
móniát megtestesítő alkotások.”

A tanulmánykötet második har-
madában, a Kós Károly-tervezésű ko-
vácsoltvas épületkiegészítők; Meg-
valósult tervek; Epilógus c. fejezetek-
ben Márton László elemezve és érté-
kelve a Kós Károly-i teremtés Zebe-
génytől Sepsiszentgyörgyig ívelő ha-
gyatékát, megadja az ember (művész, 
mérnök, ipari formatervező), korszak 
és stílus ismérveit. Ezek nem mások, 
mint művészi igényesség, puritán, 
nyugodt monumentalitás, teljesség, 
befejezett természetes (rusztikus) 
egyszerűség, funkcionalitás, dinamiz-
mus, kivitelezhetőség, tudatos újító 
szellem, szintetizáló készség és tehet-
ség, egység, egyedi művészi szemlé-
let, alkotó újrateremtés, kifinomult 
érzék és díszítőhajlam, biztonságot 
sugárzó méretarányok, egyensúly, a 
népművészet és a középkor hagya-
tékának ötvözése, szilárdság, bizton-
ság, ritmikus-játékos kompozíció. 

A Tudomány és Technikatörténeti 
Füzetek sorozatának 6. kötetében, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület gondo-
zásában megjelent tanulmány „...célja 
kettős gondolaton alapszik. Egyrészt 

az életmű egy kevésbé ismert képét 
műszaki oldalról bemutatni, másrészt 
választ adni az életmű tükrében arra a 
kérdésre: hogyan válhat egy műszaki 
alapképzésű személy, alkotó egyéni-
séggé, sokoldalú kreatív mérnökké. 
Mi lehet a titka a műszaki kreativi-
tásnak.” Alulírott úgy érzi, hogy Már-
ton László a célkitűzését megvalósí-
totta, és arra gondolva, hogy a szerző 
szándéka szerinti érintettség a felnö-
vekvő új mérnökgenerációk esetében 
ténnyé válhat, ajánlja mindenkinek, 
kinek illik...! Az impresszumban fel-
tüntetettek munkájának is köszönhe-
tően, a jegyzetekkel, felhasznált iro-
dalom közlésével, az angol és román 
kivonattal ellátott, fehér-fekete és szí-
nes illusztrációs anyagban bővelkedő 
kiadvány kellemes és hasznos olvas-
mány.

Róth András Lajos

* Márton László: Kós Károly, a mű-
vészi kovácsoltvas formatervezője. 
Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egye-
sület, 2012 (Tudomány- és Technika-
történeti Füzetek; 6.).
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