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100 éve, 1883. december 16-án született Kós Károly, a XX. századi magyar művészet egyik 
legjelentősebb személyisége. Igen nehéz feladat röviden meghatározni, hogy ez a jelentőség miben áll. 
Nemcsak azért, mert eddig nemhogy tudományos, összefoglaló értékelések nem láttak napvilágot, de élet-
művének sok területe feltáratlan, nemcsak azért, mert a művészetek és a közélet olyan sok területén 
dolgozott, hogy jószerével életműve áttekintéséhez is polihisztori képességekre van szükség, nemcsak 
azért, mert az időbeli közelség - 1977. augusztus 24-én halt meg - és a még eleven személyes élmény 
hátterébe kényszeríti a száraz elemzést, hanem azért is, mert műalkotásai jelentőségénél és időszerűségénél 
jelentősebbnek és időszerűbbnek tűnik - számomra mindenesetre - a példa, amelyet életével elénk 
állított, amelynek a műalkotások csupán eszközei. 

Kós Temesváron született, de rövidesen Nagyszebenbe, majd Kolozsvárra került. A századforduló 
évében járta meg először a Kalotaszeget, amihez élete folyamán egyre erősebb szálak fűzték, s ami művészi 
és közéleti tevékenységének egyik legfontosabb, ihletadó forrása lett. 1902-től járt a Budapesti Műegye-
temre, előbb a mérnöki karra, majd hajlamainak engedve átiratkozott az építészeti szakra. 1907-től 
komoly tervezői tevékenységet folytatot t Budapesten, majd egyre többet Erdélyben. 1910-ben építette fel 
saját sztánai nyaralóját, ami később - 1918-tól 1945-ig - állandó ot thona, műterme, minden tevékenysé-
gének központja lett. 1910 körül születtek első, kézzel írott könyvei, melyek az erdélyi műveltség 
hagyományainak korszerű továbbfolytatását kívánták szolgálni, grafikában, költészetben, gazdálkodásban, 
építészetben. 1912-ben maga írta, szerkesztette, rajzolta a Kalotaszeg népének érdekeit képviselő 
folyóiratot, a Kalotaszeget, ami Ady Endrét, Móricz Zsigmondot népszerűsítette, közölte Kós első 
elbeszélését, sajátos, Erdély-központú, demokratikus társadalmi elképzeléseinek első megfogalmazását. 

Az első világháború alatt Kós hosszabb időt töl tött Konstantinápolyban a város kialakulásának, 
szerkezetének tanulmányozásával, ennek eredményét Sztambul című könyvében foglalta össze. 

A háborús összeomlás után tanári kinevezé'st kapot t a budapesti Iparművészeti Iskolára, de ő a végleges 
erdélyi letelepedés mellett döntöt t . 1919-ben megszervezte a rövid életű Kalotaszegi Köztársaságot. A 
kulturális munkába először grafikusként kapcsolódott be, illusztrátorként, könyvtervezőként. Sztánán 
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saját két keze munkájával három könyvet nyomtatot t ki, melyekben nemcsak művészi eszméit fejezte ki, 
hanem a hagyományok őrzésének és továbbvitelének gyakorlati szempontjait is. 

Kós újra lapot indított , megszervezte az Erdélyi Szépmíves Céhet, a két háború között i erdélyi irodalmi 
élet legfontosabb szervezetét. A húszas évek elején aktív szerepet vállalt a pártpolitikában, de amikor 
tiszta erkölcsi eszméit több éves küzdelem árán sem sikerült megvalósítania, a közvetlen politizálástól 
elfordulva kibontakoztatta saját irodalmi munkásságát. Elbeszélések, regények, drámák kerültek ki írói 
műhelyéből, műveivel sajátos irodalmi nyelvet hozott létre. írásaival közvetlenül azt a szerepet kívánta 
betölteni, ami a politika eszközeivel nem sikerülhetett, hogy választ adjon az Erdélyben felvetődött 
időszerű társadalmi kérdésekre. 1938-ban írói munkásságáért Baumgarten-díjat kapott. 

Közben sokat épített: templomokat, lakóházakat, művelődési házakat, iskolákat. Ezt a munkásságát, 
sok műemlék-helyreállítással kiegészítve, tovább folytatta 1945 után is. Emellett volt képviselő, mint a 
Romániai Magyar Népi Szövetség vezetőségi tagja, a mezőgazdasági építészet tanára a Kolozsvári 
Mezőgazdasági Főiskolán, az Erdélyi Magyar Egyesület újjászervezője, újságíró, majd a közélettől 
fokozatosan visszavonulva levelezéssel és beszélgetésekkel nyolcvan-kilencven évesen is olyan szellemi 
központ , amely forrás volt minden, emberséges jövőn munkálkodó levelezőtársa és vendége számára. 

Kós Károly indulásakor az európai művész identitását kereste. Teljes tudatossággal fordult a kortárs 
művészeti eszmékhez (elsősorban Angliába), hogy az általános szellemi fejlődésen belül megtalálja a 
magyarországi helyzetnek megfelelő művészi választ. 1914-ig végzett építészeti munkásságával valóban azt 
az utat kezdte építeni, ami a magyar nemzeti kultúrán belül maradva emelkedik a kortárs enrópai 
művészet rangjára. 

A háború és a háborút követő helyzet nemcsak ezt az utat tette jó időre járhatatlanná, hanem Kós 
művészi sorsának alapkérdését is fejére állította. Nem a magyar kultúra talajába gyökerezve kellett 
európaivá emelkednie, hanem meg kellett maradnia magyarnak, és ezt csak az európai szellemiségtől áthatva 
tehette meg. Nem volt módja többé arra, hogy a regionális értékeket általánossá emelje, de meg tudta tenni, 
hogy személyében olyan általános értékek közvetítője legyen, amelyek közvetlen környezetének szellemi 
fennmaradását segítették. Küzdelme a mindig legmegfelelőbb művészi kifejezési mód megtalálásából is 
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