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A Kós Károllyal való találkozásotokról beszélnél 
részletesebben? Sas Péter közölt a levelezés-kötetben 
két ezzel kapcsolatos levelet, vannak-e nálad 
további levelek is a megjelenteken kívül? 

Van vagy 8, tehát összesen lehet tíz levél, amit kaptunk.

Azokat valamiért nem akartad 
annak idején odaadni Péternek?

Nem adtam oda, nem tudom már, miért, de úgy alakult, 
hogy nem adtam oda. Most örülnék, ha közölnéd őket.

Hogy jött létre Kóssal a kapcsolat? A legelső levelében 
azt írja, hogy Engel Károly közvetített, aztán Tasnádi 
Gábor vitte el hozzá a ti kiállítási meghívótokat.

Jankovics Tibornak Kolozsvárott éltek rokonai, azt hiszem, 
már meg is haltak, öreg emberek voltak abban az időben 
is. Engel Károly, nyugdíjas könyvtáros volt az egyik. Tibor
ral együtt dolgozva a pécsi irodában, említette, hogy a jövő 
héten megyek Kolozsvárra. Akkor mondtam valami olyas
mit, hogy jó volna fölhasználni ezt az alkalmat arra, hogy 
Kóst Károlyt is megkeresnéd. A lényeg az, hogy ezt a nagy
bácsikáját megkereste, és ő elősegítette, hogy a Tibor fel
vehesse a kapcsolatot Kóssal. Szóval ő volt az első, az a 
levél is megvan nekem, amit Kós Károly írt Engel Károly
nak, a nagybácsinak. 

Mi akkor, 1973ban a Fészek Klubban tartottunk egy 
előadássorozatot, február 20án, 27én és március 6án. 

Ennek a kezdeményezője Molnár Éva volt, aki a könyvtá
rat vezette, akivel én nagyon jó barátságba kerültem, nem 
tudom, éle még, remélem. A férje már meghalt, azt hal
lottam. Molnár Éva kezdte forszírozni, hogy itt van ez a 
nagy terem, kihasználatlan, csináljanak ott maguk valamit. 
És az ő javaslata meg a barátsága révén határoztam el, hogy 
csinálunk egy előadássorozatot meg egy bemutatkozó 
klubot, ebből keletkezett az a három összejövetel, amire te 
is emlékszel. 

Tibornak javasoltam, hogy ha most már megismerted 
Kós Károlyt, próbáld már megkérni az öreget, mondana 
nekünk magnetofonra egy szöveget, akkor azt mi lejátsza
nánk a Fészek Klubban, és ez így is történt. Tibor kikere
sett itthon a Régi Kalotaszeg című, Kós Károly által írt és 
nyomtatott könyvből egy fejezetet és Kós azt beolvasta 
magnetofonba. Az hangzott el aztán a Fészek Klubban, 
tehát nem egy rögtönzött szöveg, ahhoz ő öreg volt már, 
bár szellemileg friss, hogy rögtönözzön. Tulajdonképpen 
ez volt a nyitánya a Kós Károllyal való kapcsolatunknak. 
Hogy a hallgatóságnak fényképet mutattunke róla, azt én 
már nem tudom, de lehet, mert Jankovics Tibor volt az első 
és tudomásom szerint az egyetlen, aki Kós Károlyról színes 
arcképeket csinált. Az ő markáns ráncos arca annyira fe
ketefehér képre kívánkozott. Miközben Kós a szöveget 
beolvasta, Jankovics leplezve csinált róla fotográfiát és azo
kat a diákat hazahozta, ezekről én később csináltam színes 
nagyításokat, azok meg is vannak. Mikor Engel Károly 
segítségével Tibor megkereste Kós Károlyt, még nem a 
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Rákóczi út 42ben laktak, hanem egy másik helyen, egy 
blokkházban. Ott ugyanazok a berendezési tárgyak voltak 
a szobájában, mint amik később a Rákóczi úton, mert a 
család mindig, ha arrébb kellett menni, vitte az öreg ked
venc karosszékét, asztalát, írószereket, a könyveket stb. 

Most már nem emlékszem, hogy a Fészek Klubban 
három estén át mi a fenéről tudtunk mi beszélni. Azt tu
dom, hogy nagyon elő volt készítve, nagyon utánamentünk 
a dolgoknak, például Beke László felesége a Néprajzi Mú
zeumban dolgozott, és az ő segítségével kölcsönkaptunk 
olyan színes diákat, halálfej, lábszárcsont, mindenféle fe
nyegetés kíséretében, hogy sérülés nélkül visszaadjuk, 
amiket 1940–41–42ben Erdélyben készítettek néprajzo
sok. Bejárták Kalotaszeget, Torockót, meg ezeket a helye
ket és egy fantasztikus gyűjtemény van a Múzeum birto
kában, amit tudomásom szerint a mai napig nem adtak ki. 
Azokat mi titokban megkaptuk, és az első előadáson, amit 
Néphagyományunk és az építészet címen tartottunk, le
vetítettük. Azokat addig senki nem látta, biztos már te is 
elfelejtetted, meg én is, hogy mik is voltak ott, szép színes 
képek torockói meg kalotaszegi népviseletekről, fantaszti
kus képek, azóta se láttam őket persze. Ha ki nem adják, 
a fényképek maguktól úgy elhalványulnak, hogy már sem
mit nem lehet velük csinálni, kötelező volna kiadni, de hát 
a jóisten tudja micsoda ezt visszatartja.

Közben volt nekünk a VÁTIban egy kiállításunk, a 
két lapból álló katalógus elejére egy Kós Károlyt ábrázoló 
szép feketefehér fotográfiát tettünk, és azt a kiállítást ott 
a VÁTIban Makovecz Imre nyitotta meg. Rá van írva a 
katalógusra, a hátsó oldalán pedig az a híres vers van, a 
Hajlékot Istennek, hajlékot embernek…. Itt van ez is a 
többi hányódó anyag között. Szerencsére itt van előttem 
véletlenül ez a kiadvány, amiben benne van a Pécsi Iroda 
egész tevékenységének kronológiája, abból a kiadványso
rozatból, amit még mint a Pécsi Tervező Vállalat Ifjúsági 
Irodája készíthettünk, mert az a ritka szerencsénk volt, 
hogy az igazgatónk, Mischl Róbert egy kitűnő, jószívű, 
segítőkész ember volt. Nem tudok rá elég nagy hálával 
gondolni, egy vállalati igazgató tagja kellett legyen a kom
munista pártnak, és én jószívű kommunistát nagyon ke
veset ismertem, ezeket fel is tudom sorolni. A legelső Bártfai 
István, aki a személyzeti osztály vezetője volt az Érc és 
Ásványbányáknál Budapesten, ahol Pécs előtt dolgoztam, 
a második Mischl Róbert, a harmadik a Természetvédel
mi Hivatal később saját kérésére leváltott vezetője, Gonda 
György, aki azelőtt Szombathelynek volt a polgármestere, 
és nagyon sokat köszönhet neki a város. 

Az útjaitokról mondj még valamit, 
amikor meglátogattátok az öreget.

Őt minden év december 16a körül fölkerestük és fölkö
szöntöttük. Ez a látogatás általában úgy történt, mert 
akkor a gépkocsik csimborasszója volt a Trabant, hogy 
összeállt egy kis Trabantkonvoj, négyöt kocsiból úgy in
dultunk a határ felé, a Királyhágón át Kolozsvárig. Ezeket 
a talákozásokat néhány fénykép is megörökíti, hogy kik 
voltak még ott, a szűkebb Ifjúsági Irodastáb, de közülünk 
se mindig mindenki, mert más elfoglaltságuk lévén nem 
tudtak mindig olyan lazán közlekedni, mint akik úgy dol
goztunk, hogy se asszony, senki, csak magunk voltunk. 
Jankovics ugyanolyan szabad mozgású volt, mint én, akkor 
még Kistelegdi Pista is akkor ment oda, ahova akart, de 
Deák Laci meg Blazsek Gyöngyvér már házaspárok lévén, 
nem mozogtak olyan egyszerűen, ők ezeken a találkozá
sokon nem mindig vettek részt. Elvittük egyszer Szilágyi 
Pistát, Eördögh Pistát, a pécsi irodavezetőnket, ott volt 
néhányszor Nyári Jóska, és mi vittük el Makovecz Imrét 
is a VÁTIban rendezett kiállításunk után. Dátumra ezt 
pontosan nem tudom, amit a szakmai életemből megőriz
tem magamban, hát az már nem túl sok, meg már kopik 
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is, de a Hajlék című kiállítás katalógusa tulajdonképpen 
egy évekre lebontott történet, a Pécsi Ifjúsági Iroda történe
te. Máig áldom az eszemet, hogy megcsináltuk ezt a kata
lógust, rajta Deák Laci rajzolta a kezeket. 

Térjünk még vissza Kós Károlyhoz, mielőtt 
az innsbrucki munkát folytatnád. Te ott voltál 
a temetésén, elmondanád, hogy zajlott?

Én először Tibort kerestem, hogy menjünk ki a temetésre, 
de Tibor nem volt itthon, egy finnországi kiküldetésben 
volt. Akkor fogtam a telefont, fölhívtam Makoveczet és 
kérdeztem, hogy eljössz? Így történt, hogy együtt mentünk 
Imrével. Pálinkákkal föltankolva, mert amit most már egy 
cseppet sem tudnék meginni, akkor mindegyik zsebünk
ben volt egy kis üveg pálinka és azokat Budapest és Ko
lozsvár között elfogyasztottuk, úgy hogy azt ne tudd meg, 
hogy hogy kerültünk ott ágyba. Valami szállodába kellett 
mennünk, mert senki olyan ismerősünk nem volt, aki szál
lást adhatott volna. Így érkeztünk meg Imrével Kós Károly 
temetésének reggelén, illetve hajnalán, bepálinkázva. És 

így mentünk el együtt a temetésre, mi nem a hivatalos de
legáció tagjai voltunk, mert az Építőművészek Szövetsége 
összeállított egy hivatalos delegációt és azok ott is voltak: 
Nagy Elemér, aki ismerte személyesen Kós Károlyt, írt is 
róla eleget, meg Finta Jóska is így kerülhetett oda, ő kolozs
vári születésű, ott járt iskolába, az az utca, amiben az isko
la volt, ahol a Jóska édesapja tanított vagy igazgató volt, nem 
tudom, éppen a Farkas utcai templomra vezet, ő ott lakott 
és kilátott az ablakból a hársfákra. 

Mikor mi Imrével a szállodánktól a Farkas utcai temp
lomhoz elbotorkáltunk, hát addig eltelt egy kis idő, de 
végül időben bemehettünk a templomba, amelyik zsúfo
lásig tele volt. A mai napig előttem van az a színes sokaság, 
mert Kalotaszegről az egyes falusi lelkészek az egész gyü
lekezetet fölhozták, asszonyokat, férfiakat, és ott volt min
denki beöltözve a saját népviseletébe, azok a gyönyörű szép 
asszonyok, a férfiak méltóságteljes ruházatban, szűrben 
vagy valami magyar ruhában. Ilyen felvonulást még életem
ben nem láttam, ott láttam az egész néprajzot felvonulni, 
azokat a színes diákat, amiket én vetítettem a Fészek Klub
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ban a Néprajzi Múzeum titkos raktárából, azt én most 
élőben láttam. Imrével mi ott szépen egy üres helyet talál
tunk maguknak, oda leültünk. A hivatalos gyelegácija 
Magyarországról, ők ültek az elsőmásodik sorban, mi meg 
kicsit hátrébb. Akkor kezdetét vette a szertartás, csodálato
sak voltak azok a gyönyörű képek, amik a szemünk láttá
ra lejátszódtak, mert a koporsó mellett egymást váltotta 
díszőrség vagy tiszteletőrség, inkább így mondanám, ami 
azt jelenti, hogy háromhárom férfi állt jobb és baloldalon 
fehérrel és barnával szironyozott szűrökben, csodálatos 
méltósággal, majd őket felváltotta háromhárom asszony 
és így tovább egészen addig, ameddig a szertartás folyt. 
Közben zengtek a református zsoltárok meg a gyászhoz 
illő énekek. Hogy ki beszélt, már nem tudom, bizonyára 
az egyházból magas méltóságok, mert Kós Károly a refor
mátus egyház főgondnoka volt és a főépítésze is haláláig, 
tehát az ő véleményére, tanácsaira odafigyelt az egyház, az 
ő keze nyomát nagyon sok épület őrzi, régiek is, újak is. 

Miközben zajlott a szertartás, volt egy ember, aki fo
lyamatosan fényképezett, Moldován Domokos, aki példá
san mozgott ott a gyülekezetben, szép ünneplő fekete 
ru hába öltözve, tehát nem úgy, ahogy egy fotós mozogni 
szokott, temetésen vagy esketésen is kopott farmergátyó
ban, szétnyúlt ingben. A ruha tényleg meghatározza az 
embert ilyen esetben. Énrajtam például nem volt soha úgy
nevezett magyar ruha, aminek álló gallérja van, atilla, ami
lyenben az öreg feküdt a koporsóban, mellén összekulcsol
va a keze, és fekete atilla volt rajta. Énrajtam még nem volt 
fekete atilla, mert nekem ilyenem nincs, de szeretném, ha 
lenne, akkor alighanem egy alkalommal még rámhúznák 
valahogy. De hát kényelmetlenséget okoznék vele a búcsúz
tatóknak, mert merev lennék és már nehezen bújtatnák be 
a zakóba a kezeimet. A lényeg az, hogy az atilla a szabásá
val, a zsinóros gombolásával, egyszerűen rákényszeríti az 
embert egy tartásra, abban nem lehet tisztességtelenül 
viselkedni. Moldován Domokos nagyon szép felvételeket 
készített, ezekből sok nekem meg is van, mert kérleltem őt, 
és ő el is küldött nekem egy halommal. Csak feketefehér
rel fényképezett. De véletlenül találtam később valakit, aki 
színes diákat is készített a temetésen, az a temetési menet 
tényleg olyan színpompás volt, hogy meg kellett úgy is 
örökíteni. Ez a barátom, Farkas Zsolt írt is egy nagyon 
szép szöveget a temetésről Piarista diák. 2002. szeptember). 
Énnálam mindig van fényképezőgép, mindig viszek ma
gammal, a házaimat is az alapozástól a befejezésig végig
fényképezem, minden momentumot rögzítek, de a teme
tésen valahogy visszatartott egy belső érzés, hogy illetlen
ség, ha fényképezek, akkor nem veszek részt a temetésen. 
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Jobb, ha hallgatok és leülök és a gondolataimmal foglalko
zom. Mert különben az ember kettéhasad. 

Kijöttünk kis idő múlva a templomból, s amikor a 
szertartás végetért, volt egy érdekes momentum, hogy a 
család, mielőtt a Házsongárdi temetőbe elindultak volna, 
kérte, hogy egy pillanatra billentsék még meg a koporsó 
fedelét, hogy egy utolsó búcsút vegyenek Kós Károlytól.

Úgy mentünk ki aztán a Házsongárdi temetőbe, kö
vetve a menetet. A gyászkocsi egy díszes batár volt, óriási 
koszorúk voltak az öreg sírhalmára készítgetve, és azok a 
színes, gyönyörű ruhákba öltözött, szép tiszta arcú asszo
nyok a fejük fölé tartották azokat az óriási koszorúkat. hát 

azoknak a hossza, elliptikus koszorúk voltak, két és fél
három méter lehetett, a szélességük meg másfél méter. A 
gyászkocsi előtt ment egy szépen felöltözött fiú, az egyik 
kalotaszegi gyülekezet papjának a fia, aki rúdon vitt egy 
tulipánt formázó, virágokból rakott díszt, ami úgy nézett 
ki, mint egy hold, amelynek a középpontjában, a kelyhében 
volt egy napkorong, egy temetési jel, mert mint kiderült, 
máskor is szokták vinni. Én még sose láttam ilyet, nekem 
egy erdélyi, házsongárdi temetés teljesen ismeretlen volt. 
Na ezt vitte a fiú, ő ment legelöl, utána a gyászkocsi Kós 
Károly koporsójával, azután jött Kós Zsófia meg a férje, 
Kovács Zoltán, meg a szűken vett család, és utána, de min
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denképpen a menethez tartozva, vitték az asszonyok az 
óriási koszorúkat a fejük fölé tartva, ez önmagában véve 
olyan látvány volt, amit nem fogok soha többé látni. 

Imrével hátrébb megálltunk, vagy húszharminc mé
terre a sírhelytől, oda hozták el aztán a koporsót. Újabb 
beszédek hangzottak el, közben a sokaság énekelt, a papok 
kemény, férfias hangon kezdték az énekeket, és a többiek 
követték. Lassan véget ért ez a temetési szertartás is, és 
akkor behantolták a sírt. Az a legény, aki eddig vitte a sír
jelet, odalépett a sírhant lábához, amit a domboldalról 
láthattunk, és megpróbálta beleszúrni ezt a jelet, lábtól. De 
nem sikerült. Csak harmadszorra sikerült, akkor viszont 
annyira, hogy beleszaladt az egész bot tövig a sírhantba. 
Na ez a hármasság azért érdekes, mert a temetés a mohácsi 
csata napján történt, augusztus 29én, ott történt meg az 
ütközet előtt, hogy Lajos király ellovagolt az arcvonal előtt 
és a lova háromszor megbotlott. És az egyik legény, aki 
vigyázatlan volt, mert nem illett a király botlását észreven
ni se, de jól érzékelte a bajt, felkiáltott, hogy ez rossz jel. Na, 
ez a hármasság ott a temetésnél újra előjött, de még nincs 
vége. Mert az augusztusi késő délutáni, már narancssárgá
ban izzó napfényben, az egyik magas fa tetejin, pontosan 
ekkor egy varjú, ugye a Kós kedves madara, megszólalt, 
hogy kár. És mi még nem is tudtuk, hogy mekkora, de az 
biztos, hogy a hátamon elkezdett csurogni a hideg verejték 
lefelé a nadrágom korcáig, gondolom, Imre is így volt vele. 

Ahogy a temetésnek vége volt, Kós Zsófia észrevett 
bennünket, odalépett hozzánk és mondta, hogy minálunk 
lesz egy kis halotti tor, ott, ahol Károly bácsi is élt, ő azt 
hiszem, papát mondott, vagy apukát, jöjjenek maguk is. 
Mi föl is kerekedtünk, megint tétovázva, még az előtte való 
iddogálás hatása is bennünk volt, meg végigéltük a temp
lomi szertartást, a temetői szertartást. A Rákóczi úton 
aztán megint egymás mellett ültünk az Imrével, te, én még 
életemben nem láttam olyan méltóságteljes gyülekezetet, 
mint akik ott voltak a halotti toron; szép, magas, magukat 
jó karban tartó úriasszonyok, egymás mellett ennyi ilyen 
szép arcot még nem láttam, nekem még nénik voltak, azóta 
én is bácsi lettem. Domokos ott is csinált egykét képet.


