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Szeptemberig látható a Károlyi palota irodalmi kiállítása-
inak sorában (Petõfi, Jókai, Mándy Iván, Páskándy Géza, 
Áprily Lajos kiállításai mellett) a Kós Károly életmûvének 
szentelt, nagyon színes anyagot felvonultató tárlat. Az Iro-
dalmi Múzeumé mellett a Budapesti Történeti Múzeum, 
a  Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Széchényi 
Könyvtár és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, 
valamint magángyûjtõk anyagaiból összeállított kiállítás Kós 
irodalmi hagyatéka mellett az ahhoz szervesen kötõdõ gra-
fikai munkásságát is részletesen bemutatja és dokumen-
tumokban az életmû egyéb területeit is felidézi. A falakon 
saját könyveihez készített illusztrációi mellett a különféle, 
általa tervezett, tipografált és illusztrált irodalmi mûvek rep-
rodukciói sorakoznak érdekes képet adva grafikai stílusának 
az egységes karakteren belüli változásairól. 

Építészeti munkásságát fényképek és néhány, unikumnak 
számító belsõberendezési terv mutatja be, ezeket 1920-ból 
származó ülõgarnitúrájának gyönyörû darabjai egészítik ki. Az 
ad a tárlatnak különös jelentõséget, hogy Anthony Gall 

teljességre törekvõ építészeti dokumentumkötete után 
felhívja a figyelmet a következõ kötetek szükségességé-
re. Nemcsak összes irodalmi mûveinek kritikai kiadására 
volna szükség, hanem grafikai tevékenységének egészére 
kiterjedõ teljes könyvészeti munkássága bemutatására, hi-
szen a kiállításon plakáttervet, ex libriseket, önálló grafikai 
alkotásokat is láthatunk. Utóbbiak között különösen érde-
kes a két 1944-ben született rajz, amint a mûvész sztánai 
otthonát elhagyva a távolban feltûnõ Kolozsvár felé gyalo-
gol. (Kós levelestárán hosszú évek óta dolgozik Sas Péter, 
reménykedünk a mielõbbi kézbe vehetõ eredményben.) A 
kiállítás nagy meglepetései az Irodalmi Múzeum gyûjtemé-
nyében lévõ, mindeddig teljesen ismeretlen grafikák, kö-
zöttük van, amely nyomtatott formában ismert, mint Kárpá-
ti Aurél Kõmíves Kelemen-ének címlapja, de más 1910-bõl 
(Esteli énekek – Operenciák) és 1911-bõl (Ábrahám Ernõ: 
Bús király, és egy itt közölt, ismeretlen mûhöz készített 
rajz) való illusztrációk hirtelen sokszorosára növelték az 
ebbõl a korból fennmaradt, ismert eredeti grafikák számát 
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A MAKONA Egyesülés és a Kós Károly Alapítvány támo-
gatásával jelenteti meg június elején a NEMZET Lap és 
Könyvkiadó Kft. Balogh János: Túrkevétõl Óceániáig címû 
könyvét. Megvásárolható, illetve megrendelhetõ a Kiadónál 
és a Kós Károly Alapítványnál is. 

A SZENT ISTVÁN EGYETEM Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolai 
Karán 27. éve mûködõ, dr. Szabó László tanár úr vezet-
te Népi Építészeti Tudományos Diákkör történetérõl, 
tevékenységérõl az ÉTK kiadásában készülõ könyv vár-
hatóan Karácsonyra jelenik meg. A Kós Károly Alapítvány 
következõ számunkban elõvételt hirdet a könyvre. 

(a sztánai Varjúvár 1944-es felégetésekor szinte maradék-
talanul elpusztultak vagy elkallódtak).

A kiállítás kurátora, koncepciójának megteremtõje Ladá-
nyi József, az Irodalmi Múzeum fõosztályvezetõ helyettese, a 
látvány tervezõje Katulic László, aki építészeti terek felidézé-
sével igyekezett a kiállítás atmoszféráját megteremteni. (A di-
rekt másolatoknál hatásosabb volt, ahol elvontabb formákkal 
dolgozott.)

A tusrajzhoz hasonlóan a Petõfi Irodalmi Múzeum szívessé-
gébõl közöljük Kós Károlynak egy 1917 április 14-én Konstan-
tinápolyban postára adott levelezõlapját is, amelynek képes ol-
dalán kuriózumként Kós arab írásjegyekkel írt sora is olvasható. 
Biztonság kedvéért a magyar szöveget közöljük, ha a kinyom-
tatott reprodukción nem volna jól kibetûzhetõ:

Kedves jó Zsigám!
Boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindnyájatoknak.
Ezt a szomorú képet csak azért küldöm, mert tegnap itt 

jártam és mondhatom: szépen tudnak meghalni a török test-
véreink. Aki így tud temetni, annak van kultúrája, hiába ta-
gadják a németek. Sokat lát itt az ember, amirõl álmodni se 
tud otthon. Igaz szeretettel

Kós Károly

A kiállításon a kézzel írott, 1915-ös Testamentum és agrikul-
túra címû könyvecske két lapja is látható. Ennek hasonmás ki-
adása várhatóan a közeljövõben jelenik meg a Kós Károly Ala-
pítvány kiadásában (ahogy a kiállítást, úgy ennek a kötetnek a 
megjelentetését is a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogat-
ja). A kódexírással, egy példányban készült könyv néhány olda-
la megjelent színesben az 1985-ös Kós Károly képeskönyvben, 
teljes egészében napvilágot látott fekete-fehér fénymásolatban 
az 1983-as Bercsényi 28-30 kiadásában megjelent Kós-album-
ban, és kinyomtatott szövegével az erdélyi Kós Károly Alapít-
vány (Finna Géza) gondozásában a kolozsvári Gazda Kiadó-
nál 1997-ben. 

Talán hasonlóképpen kevéssé ismert adat, hogy a Kós 1917-
18-as isztambuli várostörténeti kutatásainak eredményét össze-
foglaló Sztambul címû könyv igen hosszas elõkészületek után 
1995-ben jelent meg török nyelven Ankarában az oly igen nagy 

jelentõségû és ehhez képest igen kevéssé ápolt török-magyar 
kulturális kapcsolatokhoz történt értékes hozzájárulásul. 

Végezetül egy új hír: május 11-én nagyon elhúzódó elõ-
készületek után, 2500 fõnyi közönség jelenlétében felavatták 
Nagyváradon, a Petõfi-parkban Bethlen Gábor egészalakos 
bronzszobrát, Kós András szobrászmûvész alkotását. A szobor 
vázlatát a mûvész a negyvenes években készítette el, de akkkor 
nem került sor pályadíjnyertes alkotásának megvalósítására. 
Hatvan évvel késõbb vetõdött fel újra a szoborállítás gondolata 
és lehetõsége, s a kilencvenedik esztendejéhez közel járó szob-
rásznak megadatott, hogy jó erõben elkészítse a természetes 
méretnél jóval nagyobb szobor agyagmintáját, és megérje 
felállítását (a talapzatot maga tervezte).                    (G. J.)

A Bánffyhunyadi KÓS KÁROLY KULTURÁLIS EGYESÜLET 
tavaly, Kós Károly halálának 25. évfordulóján emléknapot 
szervezett. Mostantól minden év augusztusának utolsó hét-
végéjén Kós Károly Emléknapokat rendeznek. Idén a Kós 
Károly nevét viselõ iskolákat, egyesületeket, alapítványokat, 
egyéb intézményeket hívják az augusztus 28-31. közötti 
rendezvényükre, melyre meghívást kapott a Kós Károly 
Egyesülés – elsõsorban a Vándoriskolára számítanak – és 
az Alapítvány is. Rendezvényükrõl beszámolunk következõ 
számunkban.
Jelentkezni 2003. július 15-ig lehet az Egyesület elnökénél, 
Szrága Zoltánnál (Tel: 00 40 264 351805, mobil: 00 40 744 
330796, e-mail: szragazoli2000@yahoo.com).


