
A SEPSISZENTGYÖRGYI MÚZEUM ÉPÜLETÉNEK TERVEZŐJÉRŐL 

DEBBIECZIENI LÁSZLO 
l • ~ - ·~~1)~{~/~1 i 

A dr. László Ferenc születése száUI!dik évfordulójára rendezett 
emlléknapoknak ünnepi alkalm án ' arról az építőművésZiről kell srola
nom, aki ezt a nem m!i.ndennapi épíitészeti alkotást, amelyben most 
c~szegyűltünk - a Kovászna megyeli Múzeum épületét - megtervez
te. BiZ~onyár"~a senki sem aikard köz:öttünik, 'aki ne ·tudná, hogy ez a mü
vé'Sz Kós. Károly; kinek neve ma általános'an ismert ko:runk hazai mű
velOdésében, s ak[ ebben ~ es:mendőben kilencvenedik életévét tölti. 
Kiemeilkedő szellemi személyiiségét általános Irozs~~t és közbecsülés 
övezi, magas kora_ pedig a tiszteletadó és méliartó megnyilatkozások 
~agy somt hozza magával. · úgy, hogy róla em[ék,ezni mta má.r ismétl é- . 
sekibe Vialó bonyolódá:sok nélkül úgyszólván nem i!S lehet. Nekem külö
nösen is nehéz még azért is, mert bár cs'ak az épí.tőmüvész Kós Károly
ról keLl mos1t •beszélinem, az én jsmeretelim szerin·t a téma o.ly sokrétű 

és olyan · szélles rterjededmű, hogy arról, egy ilyen szükségképpen szűk
re fiagott megemlékezés keretébe szorí.tottan még a leg,lényegesebb do[.., 
gokat lis alig 'leihet eilm10ndani. Mindnyájunilmak be keH érnünk any
nyival, hogy osak néhány, a múzeumépüle1:hez és annak e1őtörténeté- · 

hez kapcsolha/tó emJélret reik·jak i1tt Ö$s·ze mo~aiksz.erüen. Ezt azonban 

azZJaJl az igénny~l kívánom tenni, hogy úgy fonódjék össze ·a dr. Lás·Zló 
Ferencrő1 . v.aJó megemléke~sekkel ·- mint egykor .a kettejük munk:Jája 

és bará:tsága. Bogy iamikor itt a rri1aga · sZJakJtudom:ányában való, európai 
sZlintben v'iltt munkásság~nak emlékére átlrdozunk, akkor ezzel a nem köz-~) 
vetlenül ról!a v,aJló emlékezéssei is még egy szál vir:ágot tegyek a töbílli 

mell:é -ro ~nak . e1ismepéséi}l, hogy ~- szigorúml VE;ilt . . szpktudósi érdek-
~ • . ' ~ ' • ' ' ' • l • ' ' ' 

lódés:e és tevékenysége m~llett dr. Lfu:zló Ferenc lwna . yi~éken 1akó ér-
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tdmiségének átiagos sZ~el11emi szintjén· jóval felül áUó, modern felfogá
sú és halladó sze1ltlemű, s kirváló g)Tiaikor]iati adottságai meHett biztos mű-:. 

v.észi érZJél®el és he•lyes művészeti ítélettel eg~aránt rendelkező épHő 
ember voLt. 

A Múzeum SLJervezett megalapíM.sának ötvenedik évli. jubileumá
ra 1929--ben kiadott Emlékkönyvrben Kós Károly röiViden megírta az új 
és végleges múzeumi épület megtervezésének történtetét. Ebből -tudjuk, 
hogy ami az épületnek rendeltetése tekintetéból való térszűkségletét 

és beosZltálsárt . illeti, •ama az ·ál1taltános elvi programot, ·amelyet a 
tervezésiben köte[ezően sL'Jem ·előtt kel1ett tartani -, az akkori Múzeu
mok és KönyvtáraJk Országos F6felügyelősége ~adta meg. Ugyanezen fő
hiiV1a•tal intézlkedertt közv.etlenüil az éprtréshez szükséges műszaki tervek 
beszerzéséről iJs. Ezek eiikészJ.tésére előbb dr. Hültl. Dezső műépítész, ta
nár kia~po;tt megbízást. Az emUtett leírásban olvasható 1az is, .hogy Hül,tl, 
nem lévén mege•légedve a mag1a építészeti megoldásával, miképpen ad
ta á't a teri\Tezést Kós Káro!lyn:aik. Az előze.tes (500-as léptékű) tervváz
latot, ame1lyert az átadás kikötése szerint Kós be kellett mutasson, Hülrtl 
tanár rögtön magénál is ·tar.totta. S röviddel azután Kós Károly egye
nesen a Főfelügye.Mségtől kapott fels:?Jólítást a múzeumé:pület . s:?Jabály
sZJerű ter.veinek .kidolgozására. 

!gy utazott le Kós Károly a :srep megbízással 1911 tavaszáJn Sep
sisZJentgyörgyre, hogy 1a szüksége:s helyszíni tanulmányo~at elvégezze, 
és a ter.ve:őéslben ugyancsak f1igye1embe veendő helyi viszonyokat és 
különleges kér-déseklet a Múzeum gondozóival megtár.gy,alhasSia. Emlé
kezlésében azt is leírja, hogy rolliként rágták át együt1t magu~a·t az eme
lendő új múzeumi épületnek minden alapvető gyakorlati, célszerűségi 
és egyéb kiérdésén, amíg végiregesen megállapodhattak 1az ö:sszes részle-
teikben, és hozzá llehetett fogni a tervezetnek műszak,i riajwkban való 
rögzítéséhe z. 

A SepSiiszentgyörgyli Múzeum ügyeit iJntéző igaZJgató-választmány 
teihát az iJ:letéke:s főhi'VIatal·tól kész terveket kapott. Ahhoz már, ami a 
rendeftetés~ és egyéb gy,akO'I'Ilati kérdéseket illeti, -. különösen, hogy 
a:rok megoldásának k!Lai1aikítá:sáhan, a Múzeum goodozói · Dévén maga lis 
részt vett -, semmi észrevétJelezni valója sem lehetett. A · tervezés tör
ténetélben ninOSien ike.IJő utalás arra nézve, hogy . konkriéten szó esett 
volna Sepsis'zentgyörgyön az építendő múzeumi otthon külsejéről, esz
tétikJai és s·tflusbeli megoldásról. Ugyanis ·a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelőségénél architektúra, stílus és fonna tekintetéből 

208 

l 



'• .. 
. . 

• · a hartáJskörébe tafltozó intézmények épüle·te41hez készítendő :terveket nem 
korlátozták határozott előírások. Kós Káfloly pedig a külső.t és a stílust 
illetően olyan szokatltanui merész és újszellemű tervet készitett, amely 
a ~orhan - és különösen vti:déki vriszonylaúban - mé1.tán keithette a 
legteljesebb feltűnést, csodálkozárst, esetleg eili1enrnés:t is. 

Azok, aki.k Kó:s Kámlyt Sepsiszentgyörg)'lön fogadták, a Múzeum 
igazg;artó-váLasztmrányának rakkori elnöke Gödri Ferenc, aki a városnak 
is nagytekintélyű po1gármestere, és a Múzeum két lelkes igrazg.ató-őre: 

dr. LásZrló Ferenc és Csutak Vilmos, a korlégium ·tanár1ai voltak. Az ő 

érdlemük, hogy a Kós ismeJ.'ietlen stílusú terve i.tt, Sepsliszenrtgyöflgyön 
fteLépüLh:eteltt. Érdemet mondtam, mer't a kor műve1tségd. viszonyainak 

és hivatalos szellemének ismeretében könnyen elképzelhető ugyanis, 
hogy ha ez ra terv régi felfogású intézők ke~ébe !kerül, a külső formárt 
iJl,letően ~gy hoSrSzarS retrográd vitatkozás zűrzav:arának lesz az áldoza
ta, s az efledmény végül is a ma már menrbhetetlenü1 ela'Vult XIX. szá
zaid végi eklleldilkus stí.lusnrak valrarmiféle kompil:ádó}a lehete:tt volna. 

Le]Jk1es és melflész volt ra Kós Károly terve, de hatvan évvel eze
lőtt nem kevés lelkesség és _ báltors,ág kellett rannalk felépíttéséhez is. Bi
zonnyal nem 'tévedek, ha úgy 'Vélem, hogy a Kós terwe 1teljes megvaló
suil:áSII'Iél 'Vite1;ének spiri~us rek,torát a dr. László Ferenc személyében kleB 
keresnJünlk. ő vo1t raz, rakli :azonil'al feHsmerbe, hogy a külsőt és a stílust 
ille'tő€n nem csupán va1lami új, hanem éppen rendkívüli és valóban 
művészi dologróli Vian szó. Jts nyi[ván ő volt az, a\ki te1ljes lélekkel tud
ta a Kós teTVe meHé éllrí:tani az iglazgató-vál:as:őtmány elnökét is. Gődd 
Fef!encneik ugyrancsak nagy része volt abban, hagy ·a Kós Károly szép 
álma nem kerülrt ho'lmi 'a/kladlélrosilmdló · huza'Vionák megölő hínárjába, 
han:em fe1épü:1t. És gy101:san - még mielőtt a V1ilág kigY'ÍlJl,t volna, és 
minden kJÚ!tJba nem esetlt. 

A 'ffiiÚLJeum megépítése tö;OOénetéhez i•tt még egy k:Jiegészítéssel 
tar:tozunk. Meg kell emlékeznünJk:: ,a:r11ól a férfi,I"ől is, akinek a közremű
k&:llésre silkersen biztooLtoitla, hogy ez 1az épülte~t müsZiakirlag ·~s, művésze- · 
tiJeg is pon:.tosan a Kós tervei ,szerint épülihe-tett fel. Malmos · Andor 
városi mémlö'k v01l1t az építkezés ellenőre és vezetőj'e. Aki .teJjes sZligo
rúsággal és eréllyel fáradozott azon, hogy minden a legjobb kivitelben 
és a tervekhez híven valósuljon meg. Neve nyilván véletlenül maradt ki 
az emlékklönyvi 1letírrásban felsorolt munkJatánsak!é közül. Kós Károly, 
aiki tárvolli. mrunlkralhelyéről nem tudJhattott bármely ~dőpon.tban a hely-
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szinre szállani, ma is igen hálás azért az építésvezetői asszisztenciáért, 
amely lrehetővé tette, hogy a munkán miniden úgy mrenjen, mintha 
végig maga yezeltte volna ez egyik legérdelreselbb tervéneik felépítését. 

/ A múzeumnak ma már művészeti telkinitetből - még a legmo-
dernebb formákhoz szokott igénnye1l mérVIe is - általláncsan ebsmerrt 
és nlagyraérrtétkelt épületét szemlélve, és azután megépíttetésének korára 
s rannak a kornak hazai korres építészertére gondol'Vla, úgy ér.ezzük, mirn
den~éppen mél'tánv:a:ló volrt, ha fehnetődött a kérdés: honnan ez a min
denrtÖ'l ellű.'tő építészerti fogalmazás, honnan ez az eddig sohlasern látott 
stí.lus? HisZren ra müegyetemeiken ilyet nyí.lván nem taníilottak. Kós 
cSíaik igen summáiSan jelzi azotkíat a müvész~elti szempon1Jok1at és azokat 
az arohi1Jek.túrali megoldásoklart, amelyeket ra tervezésben mag:a elé tű

zött, ihletve alkalmaZJatt: "Tehát elveitJettem ra szigo:rnílan történelminek 
:tudott mánden stílust és s~ámlba'Véve mindent, amit Erdély magyrar 
népére, :f1aképpern ped;ig a székelységnek népi épí'tészetéből, ilJetőleg 

népi művé:sZretéiböl tipikusnak lárttam és v:allottam, vrarliamelyest meg
nemesítve úgy all{Jalmaz,tam egy modern specíális igénye~e:t szolgáló 
al1a!prajzm, hogy magától é'f!tJetődőn természetes, művésZiiesen monu
menrtálliis ilehe/Ss en . . . " 

Rövid, de vHágos utalás ez - és így van. Ennek a stílusnak 
a:l1apjái í1tt vol!tak 'Szertle ra megyei falv1akban ilS, meg a többi székek 
falvaiban ds. Az ármálisrta kisnemesek kiúri'áiban, a:z ősi köZ\Székely há
zakba!ll. De a r1égi 'templomokban és 1tomyokban és a k'Öréjük építeitt 
erődír1JésekJben i!S. Az egykorii, már régen parlradó krrs vidéki vár,ak és . 
ka:Sté'lyok épí'tésmódj1ában. Nem utoLsó sorban ki'Svárosiainknraik régi népies 
jellegű há~aihan 'is. · Amely emlékek ma már mind r.akétai s~ebességgel 

enyész·nek el a szemünk előtt, nyom és emlékeze1t nélkül. 

Ezekeit ibanu'lmányozlta. ~a filaJtai Kós Kárr0ly esztendők-hosszát 

Erdély különibö~ő Vlidékein .. Ezekiből tanult olyan szerkieszrtési médokat 
és olyan formai megoldásokat, amilyeneket sem akkor, sem soha, se
hol nem tan1<totlbak; amelyek merőben külörnbözrbek minlderutől, ;amiit a 
müegyeltemeiken előadott épí:tészetJtörténetJben, épirtészeti 'Szerkezettanhan 
és al,aktanban egyláttalán tanulni lehreJtett. De nemcs·ak ennyiit tanult. 
Meglátta, hogy· 1a tömegk!ép~éseket, az aránydkia;t itt v;a1Jami heil.yi tör
vény és · sajátszerű érzék határozza meg. Tehát külön épLtőszeUemet és 
épH;öszemléleteit is rtanult a néprtőL Olyan rtudományt, ~amiről akk!oriban 
nálun:k még csak ·a~ egy Toroczkai-Wigand Edének volrtnk tiszta fo
galmad. 
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'Innen vrannaik tethárt a Múzeum épületének vászonsíma f.aHelü
letei, termésköböl r'akott llábiazatai, meg a rönkös boronafalrai, egyszerű 
formájú tetői, falusias szerkezetű és színezésű ereszei, a torony faíve
zetes és dteszlmmellvédes őrtornáca és fióktornyai, és a kis előudvar-

nak csúcsos fedelű kapuj'a, de még rt'etősisalmk színes cse:r:epe~ése, a fő

bejánat fa:nagatt kőikerelte, bent pedig a kőosz1opok, a boltívek és az 
archaizálló ajtószá:nnyak és v,asalások formái is. Nem vakolartból kép
ze.t't párkányoktól terh~s homlokzatok adják az épül€/t jeUegét, hanem 
a jó töme:geloszMs, a jó arányok, az .a:bLakmyílásolmak ügyes, min tegy 
dekoratív elrendezése. S m1i:ndezek meUett mé,g val~mi nemesen primi
tíves báj, meleg derű, történeties !levegő is teszik művészivé és hangu
l,atossá és megkapóvá raz egész alkotás lényét. .Ez a titkJa az építésznek 
és a tervében megnyilvánuló nagy 'be1ttének; ez a titka és jelentősége 

tehát alkO'tása kü~önJege·s stí:lusán1ak és szellemének is. 

A MúZJeum épü[ert:Jénfelk festői tömeglail.akíJtásárt a Hültl Dezső zárt, 
tömbszerű megoldá'Sá'tól el,térő tagolt alaprajzi fogalmazás tette lehe
tövé. Az Nyen fe[bOIIltortt al;aprajzükart- jóltiehet Viannak előnyei is -
a racionalista építészeti felfogás nem tartja helyesnek, mert ezek t öbb 
alapozást és falazatot, több tetőfelületet ('tehát szerkezetet is) kívánnak. 
Ám a művészi szempontoké:r:t valami áldoza1tot csak kell hozni. A Mú
zeum épületiének példája azt muta:tja, hogy megléni; ez az áldozat itt 
jelentősen nagyobb esztétikai erőnyöke't -- sőt, gyakor1lati előnyöket is 
-. biztosíto~, mint amek:Jkom az anyaghan és mm1:kában rá1adott többlet 
nadoná•li:san számbavehető értéke. 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum épületét maga Kós Károly is egyik 
legkedvesebb és legjelentősebb önálló tervezésének tartja. Egyben egyik 
legkifejezőbb emléke annak a népi alapokon kinőtt stílusnak, amely 
századunk e•lső évtizedében \indul!t, s amelynek egyik legelső műve~Ő'je 

és. máig is legkiválóbb és leghűségesebb mestere Kós Károly. Több 

milllt jó épírtészmérnöki munka, és több rnirnt kiváló építömes.tJeri mun
ka: va'lóban. építőművészeti, sőt - ihletett költői alkotás. Ezrt; kell róla 
mindnyájunknak igen jól megjegyeznünk. Megá'llH múndenki:t, akinek ' 
csak v1an vaLamelyes fogékonyslágra a müvészd. ~Y~p '"":'a · rft.~f"'· a szellemi, 
és ,a rendkívüli iránt. És ma már orszégl 1'~".~~ak tö~ényese;;·~&~tt é;;fí~ 

~ ,. 
tőművészeti műemlékei közé tartozik. 

* 
.És iitt viss~tt keU rr.tég térnem a dr. Hültl Dezső müépítész sze

mélyéhe~, . m~etv~ ~ múz:·.e~m~pü1et . előtörténetében volt nagyhorderejű 
sze~rpéihez. Egy e•LeJP,ig elegge nem méltányoLt tényre ~~ll irányitanom 
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a figyelmet. UgYJanis, ha a ter'VIezést i:Llető első megbízá1st nem ő, · hanem 
ViaLakli ambicióZIUS, vagy művészi tekiintetiből érzéketlen, vagy éppen 
haszonle1ső építész klapja meg, akkor .- Sepsiszentgyörgynek ma nem 
ilyen múzeumépülete van . . . Nem· 1Judom, hogy még ma is egyá·1talán 
fel tudj1a~e minldenki becsülni azt 'a szakmai önzetLenséget, a· cél legjobb 
megv,élilósításánlak önmeigtaJg1adásig menően becsül:etes e'lösegítségét, azt 
a lelki kultúrát, v.alamint azt a bizalmtat és méltányolást is, amellyel 
a mű~gye:temi tan.á·r 'a csak n~m is régen volrt; haUgaoojára, az atlig kezdő-

számba menő :fu,atal építészre bízta a nelci. juttato,tt feladatot, amelyről 

beitsmer.te, hogy érzése szerint nem tudta kielégHően .megoldani ... De 
azt már teljeiS bizonyosságga[ Lehet kimondanunk, mi:szerint arra, hogy 
ma itt ez a múzeumépületünk lehessen, a legdöntőbb segítő lépést a 
tervezéstől önként visszavonuló dr. Bültl Dezső műépítész tette meg! 
É'S nemrcSialk most, dre mindenkor igaz hálával fueH megemlékeznünk 
err:ől az ő becsű1erte:s tettérőL A magam részéről mindenesetre igen 
b01ldog v1agyok, hogy ennek ,a ténynek n1agy jele:ntőségét, hat év.tizeddel 
a Miú:z.eum új otthonának megépűlrt:e után, éppen ezen a helyen, és ez 
ünnepi a~lkalommatl kli.emelhe'tem. 

Kli volt és honnan jött raz az iiSIIIleretlen fiaital fér:fi, aki az épí,t
kezés 'idején világos vászonnadrágban, sötétkék 1lűszterkabátban, pana
rna~'lappal a :fején, k!isSié már hajJottas járáJSsal és pödretlen bajusszal, 
talán szoklatLannJak tet1lsző j>eilenségkénrt; tűnhetett f.el a város·k:a nyan 
utcáin? Bár . talán solkan :úgy vélik, hogy ma már könnyű erre vál.a
szolni, mindazoruHtal a klérdés ma is aktuális lehet. Mert ebben aZ' ~s 

benne vran, hogy mik:éppen eshetett a Hül•tl építész-tanár váJJasz,tása 
éppen Kós Károlyra? 

Nem fuív;ánom a feLetleltet nagyon mess7Jiről kezdeni (a bővebb 

részleteket illetően egy, épp ra napoikban megjelent ki:smonografia szol
gálhiat f:elv~lágosítás'Oiklklal). Osak onnan, hogy szü:lei Kolozsvárron lak
tak, élclesapja postai tisztJvi'selő, tehát őmatga városon nőtt fiú vol1t. 
j~Zéflt osodálni valq. :hogy ő iett náJunk a népi műveltség legszenvedé
lft>Sebb JrL..1tatój1a és legtú:.kk:letesebb a~sszimiliá,lójra. Ezerkillencszázhétben 
jö:tC ki ,a Műegy~etemről. De m;,.::'tr a főisimitán feltűnlik tehetségével, 
ki!Váló tervezóli klépességével és kütV.~nleges terve2léséveJ. Még azon év
ben magas helyrőll kiarp ösztöndíjat egy t~rdélyi tanulmányútra, s aki 
ehhez hozzásegítet1Je, fiÖIV1iJdesen megü1j1a ró1a, hogy egykor sokan fogják 

,a nevét ismerni. Mikor a Múzet.im épűletének megterv~zég-f?r~ ':felszó
lítlástt .kla.rp, már több számottevő mrunlk1a áll a . há,1Ja .hlögött, és főleg -
ő a népi al•apokon megújuló hrazai épÍ<tlészet legn•agy~bh reménysége. Ezt 
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Láitta és ezt i1smerte el benne fenntartás nélkül 1a vo1lt tanár is, aki a 
Múzeum pj otthonának terve:aését rébízta. Az épület 'teljes befejezésé
nek évében - ezelőtt hatvan esztendővel - tölti 1a hannincat. Akkor 
már országoo nelVŰ terv.ezőművésze az építészetnek, az iparmüvészet
nek, és kiremelkiedő mestrere 1a gr.a~fikának. Közben könyveket írt és mj
zol·t, balladát köUött, és még népújságat lis szerkeszlte1tt; mint művész, 
egyénisége teJjes kibonrtakoz,tatásáva1l élt benne élete közösségének való
ságaüban. Pályájta hi11telen és nagy ívben lendült felrfelé. Neve már 
kűlföldre is eljut01t<t. Amikor a nagy (később világhírű) finn épÍ'tész, 
Eliel Saadnen BudlapeS'ten járt, alkialma:t ke!'lesett reá, hogy a fi'arba·l Kós 
Károlyt megismerhesse. Harminc éves Jmrában immár ·a legjobb úton 
van ahhoz, hogy korának legkiválóbb európai építészei és művészeli kö
zé emelkedjék. 

Nem lehet csodMkozni tehán azon, ha két oly1an ember, mint 
dr. László Ferenc és Kós Károly hamar megértették egymás1t, és halálig 
tartó barátságot }{lö,tö'i<tek. Bizonyára: kedves lehetett az is, am•ikor e~lső 

sepsiszenrtgyörgyJ :ta[álkozá1suk a'lkaJlmáV'al a tizennégy év előtt volt 
1Jarnár és diák kerulit egymás<Sa.l szemlbe':·). De dr. László Fierene a Mú
zerumnak j·áró iparművészeti folyórir'atból különben <is jól értesült egy
~ori tanítványának munkáj-árpl és hírnevérőL A Csutak Vilmos emlé
J<:ezéseibőiJ. tudjuk, miszerint ők 1910-ben már határozottlan azt kérték, 
bogy Kós Károly bíza:ssék meg a tervezésset Hanem az igazi férfiúi be
csülés és barátság most al1akult ki közöttük, amikor együtt dolgoztak, 
amikor a múzeumi tudós és múzeológus álma és ,az épitőművész álma 
egy nemes és szép alkotás megvalósításában fonódott össze. S ez a 
bará1tság és becsűlés Kós KárolyJt <a Mrúzeum épületének el!készűlJt:e után 
is a városhoz fűzte. 

Közös aillmtársuk egyébként is új sZ!eLlemet, friss levegőt hozott 
a városba; az új, és akikoriban feltétlenül kors:uerű és mindenképpen 
művészi igényű város-fej1esztési irányL'iat mégindí.tójává !is lei't. fgy 
kapta meg Kós Károly minrdjái1t a vármegye közkórházárnak és egy 
magánháznak, m.arjd késobb pedig a városháza kibővítésének a megrter
vezését. Gödri Ferenc és dr. Lá'Szló Ferenc korai halá,la után ez a kiap
csolat a múzeumnaJk :akkor már igazgatójává lett Csuitak Vilmoshoz fúző
dő :ba~átság.a révén nye:r folyrtatás:t és hoz újalbb köz- és magánépít
kezések tervezésére megbízást. Ha mrrrnden épülete állana, ami t Sepsá
szen:tgyörgyre tervezett, ma ez .a város V·dln:a a legg,azdagabb Kós-em-

/ 

lékekben. Slajnos, hogy részben a háború, s részbern egyéb okok miatt 

*Dr. László Ferenc aJZ 1896/97. dSikolai évben volt tanára Kós Káxolynak a ko1osz
VIár~ ref.omuíws lmllég'iiumban. 
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több jeí1entfu :terve nem vailósulootott meg. De mindenesetre: Kós Ká
roly SepsdszeiOltgyö~rgy városálruak a táwlból is formáló tényezője maradt 
egés:zen a második világhálboru kitöréséig . . . 

* 
· Az első világháború egy 111agynak és fényesnek igérkee:ő pálya

futást vágott ketté. Kós Ká·roly mégis legaláhib annyihan szerenesés 
vo}t, hogy az élete megnmm.dt. Egy múló je1entrősé'gű munJkához ki
emelték a hadseregből és azután - 1917 elején - Konstantinápolyba 
kaportt sürg,ős 1:iam.IJlmáiny1i kikülde,tést. A török fővárosban .eltöltött más-
fél esz;oondő ameJlett, hogy :sZJéles ismere-tanYlaggal gazdagította tudá
sát, az életét ds megmentette - számunkra. Mtert az 1918 után kialaikult 
új főih!arbalmi hiely~1lben, itthon mal'ladt kiözöttünk - Erdélyben. És 
letJt csupán nekünk dolgozó munkrás - a mi Kós Károlyunk. Lett moz
galmi klezdeményező, társadra.lmi s~ervező, kö~éLeti mozgató, irodalmi és 
müV!ésmti s~ező, soopíró, Jap- és folyówatt :s:oerkie>SzJtő, könyvcsiná:ló, 
köz- és kri'tika író, grafikus, és még sok egyéb, amire és aho-l a képes
ségeiihez mérten éppen s~ükség vo1lt reá. Ezt a sokirányú embe·rli, kultú
ráu.is és művészi rriunkáJsságot -k!iválóarr1 értékelte és érdemesírtette áHa
munk ko:rmány21ata is, am~or etl.őbb a Munkaé:rdemrend I. fokozatát 
(1959), m1ajd pedig ,a Kultúrális érdemflend I. fokoza-tát (1968) adomá
nyozta Kós KáToJyn;ak. Kilencvenedik élertévének betöJtése alkalmából 
ugyancsak elnyerte a Románia Szociallista Kö~tá!l"saJság Augusztus 23. 
érdemre111djének I. fokozatát. Mint építőművészt, s21akírót és grtafikust 
(több koráibm !kirt;üntte.tés tbtrllajdonosát), az egykori elbocsáttó Műegye

tem intézményi utóda 1966-ba.n TisZ/teletbeli do~torflá ny1lvánította. 

A mai nemzedékek á·ltalában csak eZJt, az 1919 utáni Kós Káf!olyt, 
és ebből is főleg az írót ismerik. Szolgáljaruark 1az 1ibt elmondot~tJak is sze
rény ada.lékuJ a rÓ'l:a - az ő művészembe!l"i mivolJbáról - való képnek 
telj1e1s,ebbé ,tételéhez. 

Kolozsvár, 1973. o1k:ltóber hó. 
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