
SAS Péter

KKÓÓSS KKáárr oollyy ééss aa 
SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm

(Ki vo nat)
KÓS Kár oly 1910 õszén lát hoz zá a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um ter ve i nek el ké szí -
té sé hez, Sep si szent györgy re 1911 áp ri li -
sá ban uta zik le elõ ször ez ügy ben. Au -
gusz tus vé gén kezd tek épül ni a fa lak,
1913-ban mind há rom épü le tet át ad ták tu -
laj do no suk nak, a há rom szé kely vár me -
gyé nek (Há rom szék, Csík, Ud var hely).
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ban
õr zött, a mú ze um épí té se tár gyá ban írott
ti zen két KÓS-levélbõl ko ráb ban egy ke -
rült csak köz lés re. A GÖD RI Ferencz
pol gár mes ter hez (8), a mú ze um Épí tõ bi -
zott sá gá hoz (5), il let ve CSU TAK Vil mos
mú ze um õr höz (1) in té zett le ve lek bõl  (át -
fe dé sek van nak) nemcsk a ter ve zõi mun -
ka és az épít ke zés szak mai me ne té be pil -
lant ha tunk be, de KÓS és meg ren de lõi
sze mé lyi kap cso la ta i nak ala ku lá sát is
nyo mon kö vet het jük, a hi va ta los fo gal -
maz vá nyok tól a kö ze li is me ret ség re uta -
ló hang vé te lig

Köz tu dott volt KÓS Kár oly és Sep si -
szent györgy vá ro sá nak jó kap cso la ta. Jó em be ré -
nek tud hat ta GÖD RI Fe renc pol gár mes tert,
LÁSZ LÓ Fe renc és CSU TAK Vil mos mú ze um -
õrö ket, MAL MOS An dor mér nö köt, dr. FOG O -
LYÁN Kris tóf fõ or vost, a ké sõb bi ek ben fi át, a
szin tén or vo si hi va tást vá lasz tó dr. FOG OLYÁN
Mik lóst, va la mint dr. KABAY Gá bor ügy vé det.
Hogy men  nyi re meg sze ret te ezt a vá rost, és mi -
lyen mér ték ben kö tõ dött hoz zá, mu tat ja az a sok

terv, mely rajz asz ta lán szü le tett. Ezek je len tõ sebb
ré sze sze ren csé sen meg is va ló sult, s ma is áll1.

Négy év vel a mú ze um ala pí tá sa, két és
fél év vel ma is hasz ná la tos ne vé nek fel vé te le
után öz vegy CSEREY Jánosné ZATHURE -
CZKY Emí lia 1879. szep tem ber 15-én a szé kely -
ség nek ado má nyoz za a már is je len tõs nek szá mí -
tó gyûj te ményt. A szé kely nép kö ré ben is mé tel -
ten fel lob bant a vágy, hogy tör té nel mi em lé kei és
ter mé sze ti kin csei meg õr zé se va la mint be mu ta tá -
sa szá má ra ál lan dó épü le tet emel jen.

Az 1890. má jus 1. óta meg in dult rend -
sze  res gyûj tés, ada ko zás, ado má nyo zás ered -
ménnyel járt, 1903 õszén az igaz ga tó-vá laszt -
mány a le en dõ mú ze um épü le te szá má ra a Pi ac-
tér rõl a Bras só ba ve ze tõ or szág út men tén egy
majd nem há rom hol das tel ket vá sá rolt. Lát va a
fel té te lek tel je sü lé sét, a Mú ze u mok és Könyv tá -
rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge elõbb DVORÁK
Ede mû épí tészt, majd dr. HÜLTL De zsõ mû -
egye te mi ta nárt kér te fel, hogy ter vez nék meg a
mú ze um épü le tét. HÜLTL az ál ta lá nos terv raj zot
és a hom lok za ti lát ké pet el is ké szí tet te. Az igaz -
ga tó-vá laszt mány lát va a ba rok kos hom lok za tot
és ta pasz tal va az egy éve hú zó dó rész le tes ki vi te -
li ter vek hi á nyát, úgy dön tött, más épí tészt ke res.
Olyat, aki a ki ala kí tan dó nem ze ti, ma gyar épí tõ -
mû vé szet szel le mé ben ké szí ti a ter ve it. ågy ta lál -
tak rá a bu da pes ti ál lat ker tet ZRUMECZKY De -
zsõ épí tész tár sá val fris sen be fe je zett KÓS Ká -
roly ra. KÓShoz fel tét le nül ra gasz kod tak, rész vé -
tel ét el en ged he tet len nek tar tot ták. Vá lasz tá suk
jó vá ha gyá sát az zal in do kol ták: „hogy új mú ze u -
mi épü le tünk mind a mû vé szi kö ve tel mé nyek -
nek, mint pe dig an nak a nagy fon tos sá gú kul tu rá -
lis hi va tás nak meg fe lel jen, me lyet Szé kely föl -
dünk mû velt tár sa dal ma rég óta és tel jes jog gal
hoz zá fûz”2. A fi a tal épí tõ mû vész fel ké ré sé vel a
szak ha tó ság is egyet ér tett.

HÜLTL De zsõ nem sér tõ dött meg, sõt
be lát ta, hogy ezt a fel ada tot nem tud ta meg ol da -
ni. Mi u tán KÓSnak át ad ta ál ta lá nos ter ve it, így
vé le mé nyez te sa ját mun ká ját: „Lá tod, akar tam
szé kely épü le tet ki hoz ni, de nem hi szem, hogy ez
vol na az igazi”3. 1910 õszén KÓS a tõ le meg szo -
kott ve he men ci á val lá tott mun ká hoz. Épí tész
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elõd jé vel el len tét ben õ tud ta, hogy mit kell csi -
nál jon: „a szé kely nem zet nek mú ze u mot... Iga zi
szé kely épü le tet”. Egy hét alatt el ké szí tet te a le -
en dõ mú ze um táv la ti ké pe it. Mi nisz te ri le irat tal
vég le ges meg bí zást is ka pott a to váb bi rész le tes
tervekre4.

KÓS az el sõ sep si szent györ gyi meg be -
szé lés re 1911. áp ri lis 14-én uta zott le, ahol GÖD -
RI Fe renc pol gár mes ter va la mint LÁSZ LÓ Fe -
renc és CSU TAK Vil mos mú ze um õrök fo gad -
ták. Kör vo na la zó dott, majd ki ala kult a fel adat:
„mú ze u mi szem pont ból jó be osz tá sú, tech ni ka i -
lag tar tós és kön  nyen kar ban tart ha tó, mû vé szi leg
pe dig – a szé kely nem ze tet rep re zen tá ló épü le tet
épí te ni fel”5.

A hely szí ni egyez te tés után min den úgy
ment, mint a ka ri ka csa pás. A ki vi te li ter vet és a
költ ség ve tést má jus 29-én el fo gad ta a val lás- és
köz ok ta tás ügyi miniszter6. Au gusz tus vé gén
épül ni kezd tek a fa lak, ok tó ber 22-én pe dig el he -
lye zés re ke rült az épü let alap kö ve is. 1913-ban a
tu laj do nos há rom szé kely vár me gye ré szé re át ad -
hat ták ren del te té sé nek a mú ze u mot, a kü lön
meg ter ve zett és fel épít te tett két mú ze um õri la kó -
ház zal együtt.

Az el ké szült épü let nem csak mú ze u ma,
de temp lo ma lett a szé ke lyek tör té nel mé nek és
tu do má nyos em lé ke i nek. Ez szin te szó sze rint
igaz, mert KÓS olyan épí té sze ti ele me ket is fel -
hasz nált ter ve i ben, me lyek temp lo mok egyes
jel lem zõ ré sze it je le ní tet ték meg. Az épít ke zés
fo lya mán igye ke zett el ér ni azt a ki je lölt célt,
hogy le he tõ ség sze rint min den anyag szé kely föl -
di és min den mes ter em ber szé kely le gyen. Az
alap fa lak és a lá ba zat õr kõi kõ bõl ké szült, a tég -
la Prázsmárról, a cse rép Bodokról, a fe hér már -
vány Gyergyószárhegyrõl, a fa anyag pe dig a
szé kely er dõk bõl ér ke zett. A zo mán cos cse re pe -
ket sze rez ték be egye dül más hon nan, a pé csi
ZSOLNAY-gyárból. MAL MOS An dor fõ mér -
nök el len õr zé se mel lett, MOL NÁR Ist ván, SZA -
BÓ Mi hály és JÁKÓCS Ist ván hely bé li vál-
lakozók ve ze té se alatt rend re szé kely kõ mû ves,
ács, kõ fa ra gó, asz ta los és la ka tos mes ter em ber
dol go zott.

A mú ze um mal és a ké sõb bi ek ben a töb bi
fel épí tés re ke rült épü let tel új színt, egyé ni ka rak -
tert ka pott a város7. Ezek a mû vé szi ki vi te le zé sû
vá ros ké pet meg ha tá ro zó al ko tá sok for rasz tot ták
ös  sze KÓS Kár oly és Sep si szent györgy ne vét.

A si ke rek, az el is me ré sek után KÓS Ká  -
roly nem pi hent meg a jól meg ér de melt ba bé ro -
kon, ha nem nem ze te ér de ké ben to vább mun kál -
ko dott szû kebb ha zá já ban. Er re a ma ga tar tás ra
buz dí tot ta övé it CSU TAK Vil mos is KÓS szü le -
té se 50. év for du ló ján. Sza vai ma is meg fon to lás -
ra, kö ve tés re mél tó ak, nem ve szí tet ték el ak tu a li -
tá su kat: „...induljunk, men test men jünk, si es sünk
elõ re, mert ke ve sen va gyunk, és re ánk még sok
jó és be csü le tes er dé lyi ma gyar és szé kely mun ka
el vég zé se vár... A jö võ min dig bi zony ta lan s még
csak nem is sejt het jük, mit vé gez het nek el gyer -
me ke ink és utó da ink a re á juk egyet len iga zi és
ro mol ha tat lan örök ség gya nánt hát ra ma ra dó épí -
tõ munkából”8.

Jegy zet
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kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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1.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!

Elsõsorbanis bo csá na tot ké rek, hogy meg tisz -
te lõ le ve lük re csak most vá la szo lok. De kis sé ké sõn,
csak teg nap ju tot tam a le vél hez, mert nem vol tam Pes -
ten. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um épü le té nek ter ve zé sé -
vel ez elõtt két hét tel bí zott meg a Mú ze u mok és
Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé ge és egyút tal lel -
kem re kö töt te, a le he tõ si et sé get. Mond ha tom, hogy ta -
lán sem mi más meg bí zást ilyen igaz nagy öröm mel
nem ve het tem vol na, mint ép pen ezt. Hi szen ed di gi
min den mun kál ko dá som, min den dol gom nem volt
más, mint ép pen a mi er dé lyi ma gyar né pünk, a szé -
kely ség és kalotaszeg nép mû vé szet ének, épí té sze té nek,
nyel vé nek, egész csu dá san meg ma radt nem ze ti ka rak -
te ré nek ta nul má nyo zá sa, hogy an nak alap ján dol goz -
has sak, te hes sek va la mit, ami ta lán – ma gyar lesz.

Ezt a fel ada tot úgy fo gom fel, mint ju tal mát
ed di gi tö rek vé se im nek és mint buz dí tást, hogy to vább
is ezen az úton ma rad jak.

De bo csás son meg, igen tisz telt Pol gár mes ter
Uram, ha a pen nám el ra ga dott kis sé. Vis  sza té rek tár -
gyunk hoz.

Te hát a meg bí zás vé te le után, rög tön érint ke -
zés be lép tem uta sí tás sze rint dr. HÜLTL De zsõ épí tész
úr ral, aki az tán váz la ta it volt szí ves át ad ni és egyút tal a
szük sé ges uta sí tá so kat is, mi re én ne ki fog tam, hogy a
szé kely nem zet nek mú ze u mot csi nál jak. Iga zi szé kely
épü le tet. Hogy ez ho gyan fog si ke rül ni, azt nem tu dom.
A váz la to kat el ké szí tet tem, és mostmár ne ki fog tam a
ki vi te li ter vek ké szí té sé hez. Mi u tán azon ban egy és
más do log gal sze ret nék én ma gam is tisz tá ba jön ni, il -
le tõ leg a hely szí nen is sze ret nék széj jel néz ni, a gyûj te -
mé nye ket is ma gam sze mé vel sze ret ném lát ni, vég re
pe dig – bo csá nat, hogy si et tem ben ezt há tul hagy tam –
hogy tisz te le te met te hes sem a Mú ze um ve ze tõ sé gé nél,
el sõ sor ban igen tisz telt Pol gár mes ter Uram nál, hogy
kí ván sá ga i kat, óhaj tá sa i kat, az épü let re vo nat ko zó és
be ren de zé sé re vo nat ko zó min den gon do la tu kat le he tõ -
leg meg tud has sam, van sze ren csém be je len te ni, hogy
kö rül be lül csü tör tö kön, fo lyó hó 13-án Sep si szent -
györgy re uta zom. A pon tos idõ pon tot még táv irat ban
fo gom tu dat ni, mi u tán a mi mes ter sé günk olyan, hogy
so ha sem tu dunk sem mit sem bi zo nyo san. Ma gam mal
vi szem a váz la to kat is. Ké rem igen tisz telt Pol gár mes -
ter Ura mat, ad dig is tart son meg en gem jó vé le mé nyé -
ben, amíg azt tet tel is ki ér de mel ni nem fo gom.

Mégegyszer bo csá na tot ké rek a ké sé sért, és le -
ve lem ren det len sé gé ért de si e tek, hogy leg alább rész -
ben pó tol has sam a ké sést.

Bu da pest, 1911. ápr. 10
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
épí tész

(MMeeggjj..:: A le vél meg je lent: FFóó rruumm,, A Me gyei
Tü kör mel lék le te 1980. de cem be ri szám 12-13)

2.

Nagys.[ágos]
GÖD RI Ferencz pol gár mes ter úr nak
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Nem ír hat tam ed dig, mert nem volt mit.

SEEMAYER-VILIBÁLD úr ral a Nép raj zi Mú ze um
Igaz ga tó já val nem tud tam teg na pig érint ke zés be lép ni.
Teg nap azu tán a dálnoki ház ügyé ben levélbeni kér dé -
sem re azt a vá laszt kap tam tõ le, hogy hét fõn, az az hol -
nap, le uta zik Dálnokra, és csak , mi u tán a há zat lát ta, fog
nyi lat koz ni ar ról, vajjon meg ve szik-e, vagy sem. Na -
gyon jó vol na, ha a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ré szé rõl
meg le het ne õt kör nyé kez ni, il le tõ leg a Szé kely Nem ze -
ti Mú ze um ott hely ben tud na ve le meg ál la po dás ra jut ni.
Õ hét fõn biz to san le uta zik, így izente ne kem (ápr. 24).

A má sik ügy, mely kö vet kez té ben le ve le met
írom igen tisz telt Pol gár mes ter Uram nak, mint a
Sz[ékely] N[emzeti] Mú ze um el nö ké nek, - az épí tés
ügye. Én ugyan is az 1:100 lép té kû ki vi te li ter vek kel ké -
szen let tem és hol nap, hét fõn be adom a ter ve ket a Mú -
ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé gé nek,
mely azu tán HÜLTL De zsõ dr. épí tész úr ál tal a kul -
tusz mi nisz té ri um nak ter jesz ti fel. Ké rem, hogy az épí tés
kez de té nek si et te té se ér de ké ben moz dít son meg Pol gár -
mes ter Uram min dent, amit le het, vagy cél sze rû nek lát;
hogy az épü le tet még az idén te tõ alá hoz has suk.

Én ma gam el me gyek a hé ten a kul tusz mi nisz -
té ri um ba és szin tén si et tet ni fo gom, – amen  nyi re én,
mint kis em ber te he tem – a dol got. Hi szen az én ér de -
kem is, hogy mi nél ha ma rabb áll jon az az épü let,
amely tõl én elõ ha la dá so mat, ne vem nek ter je dé sét, és
Er dély ben is mer teb bé té te lét re mé lem.

En  nyi ben kí ván tam igen tisz telt Pol gár mes ter
Uram nak re fe rál ni a min ket kö zö sen ér dek lõ dol gok ról.
Mi u tán pe dig még ké rem, hogy igaz tisz te le te met és
üd vöz le te met al ka lom ad tán le gyen ke gyes LÁSZ LÓ
Fe renc és CSU TAK Vil mos ta nár urak szá má ra át ad ni:
ma rad tam igaz tisz telt Pol gár mes ter Uram nak, ma rad -
tam igaz tisz te let tel.

B[uda]pest 1911. ápr. 23.
KÓS Kár oly
épí tész

3.

Nagy sá gos
GÖD RI Ferencz úr nak
pol gár mes ter
Sep si szent györgy
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Mé lyen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Igéretemhez ké pest el jár tam a mú ze um ügyét,

mely vé le mé nyem sze rint, igen jól áll. A mi nisz té ri um -
ban a terv na gyon tet szik, és ott fel tét le nül azon lesz nek,
hogy az épí tést a leg rö vi debb idõ alatt el kezd jük. Ma a
Mú ze u mok és Könyv tá rak Or szá gos Fõ fel ügye lõ sé gé -
nél jár tam, ahol MIHÁLIK Jó zsef fel ügye lõ, elõ adó úr
biz to sí tott, hogy – a ter vet még a múlt hé ten át küld vén
Dr. HÜLTL épí tész úr nak – azt min den pil la nat ban
vissza vár ják. Ak kor azu tán be mu tat ják HE GE DÛS
Lász ló orsz[ággyûlési] kép vi se lõ nek, aki a pénz ügyi bi -
zott ság elõ adó ja – és aki egy bank ál tal, mely nek õ az
igaz ga tó ja, rög tön ki utal tat ja a pénzt és a kul tusz mi nisz -
té ri um fog ja fi zet ni az évi animitásokat. Ezt HE GE DÛS
meg ígér te, és ha õ mel let te lesz, ak kor biz to san megy az
ügy szé pen. ågy áll ván a dol gok, azt hi szem, nem so ká ra
ne ki fo gunk az épí tés nek – ha igaz. A mi nisz té ri um ban a
mû vé sze ti osz tály fel tét le nül még az idén te tõ alá akar ja
hoz ni az épü le tet, és õk ma guk a leg job ban si et te tik.

En  nyi ben van sze ren csém igen tisz telt Pol gár -
mes ter Ura mat a dol gok ál lá sá ról tu dó sí ta ni és ha újabb
dol got meg tu dok (még ma te le fo ná lok Dr. HÜLTLnek)
is mét re fe rál ni fo gok. Ké rem tisz te let tel jes üd vöz le te -
met át ad ni a mú ze um õr ta nár urak nak.

B[uda]pest 1911. máj. 2.
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
épí tész
Cí mem: IX. An gyal ut ca 7a. II 9

4.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Le ve lét na gyon kö szö nöm, ne kem, mun kám nak

ez az iga zi ju tal ma. Ezért dol go zok, ezért agi tá lok. Erõm
ki csi, de lel ke se dé sem nagy. És amit te szek, nem ma ga -
mért, de nem ze te mért te szem. Kö szö nöm le ve lét még egy -
szer. És na gyon-na gyon kö szö nöm a köny vét. Nem is írok
ró la, mert sok kal in kább tisz te lem és be csü löm Pol gár mes -
ter Ura mat, hogy sem mun ká já ról nyi lat koz zam én ah hoz
ki csi em ber va gyok. De nagy gyö nyö rû ség gel ol va som es -
tén ként egy ma gyar szív írá sa it, egy hegy vi dé ki, er dé lyi
szé kely em ber szí ve do bo gá sát meg ha tot tan hall ga tom.

A Sz[ékely] Nem ze ti Mú ze um költ ség ve tés ét
(elõméretest) csi ná lom és azt hi szem, ha köz be nem jõ
va la mi, ak kor a jö võ hét fo lya mán el küld he tem, hogy
ki le hes sen tûz ni a ver seny tár gya lást.

Va la mint a be adá si ill. en ge dé lye zé si ter ve ket
is el ké szí tem ez után.

De ké rem Pol gár mes ter Ura mat, hogy az épí -
tést ma gát jú li us hó 15-e elõtt ne kezd jük el, mert na -
gyon gon do san sze ret ném el ké szí te ni a mun ka ter ve ket
(1:50 lép ték ben), mert nem sze ret ném, ha va la mi lé -
nye ges hi ba csúsz na be a si et ség mi att, ami úgy ne kem,
de kü lö nö sen a mú ze um nak ár ta na.

An nak ör ven dek na gyon, hogy a költ ség elõ i -
rány za tot vál to zat la nul el fo gad ták, te hát Is ten nek há la,
le het köl te ni egy ki csit a szé pí tés re is.

Ké rem tu dó sí ta ni en gem, hogy a mú ze um õri la -
ká sok, mind két ház ban 4 szo bá ból áll ja nak, vagy egyik -
ben több-ke ve sebb szo bá ból, hogy nyu god tan dol goz -
has sak azon is. És ké rem vé gül Pol gár mes ter Uram el né -
zé sét, ha mos ta ná ban nem tu dok majd eset leg be cses le -
ve le i re olyan sür gõ sen és pon to san vá la szol ni, de egy hét
óta be van min de nem pakkolva és a vo na ton gu rul nak
már ré szint: köl tö zöm Sztánára (Ka lo ta szeg). Azt hi -
szem jö võ hé ten ott már rend ben is le szek és ak kor az tán
nyu god tan, szé pen tu dok dol goz ni, és pi hen ni is.

Ép pen most vol tam M[úzeumok É[s]
K[önyvtárak] O[rszágos] F[õfelügyelõsége]nál és ott
nagy öröm mel tu dat ták, hogy a „Ré gi Ka lo ta szeg”-bõl va -
la mi 200 pél dányt vet tek át a mú ze u mok ré szé re szét osz -
tás cél já ból. En nek a ko moly si ker nek na gyon ör vend tem.

Ké rem te hát Pol gár mes ter Ura mat, hogy egy
na gyon ki csit, mostmár tü re lem mel len ni mél tóz tas sék,
ne hogy most, ami kor – már sze ren csé sen dû lõ re ju tott a
Mú ze um dol ga, túl sá gos si et te tés sel kárt szen ved jen.
Té li re úgy is fe dél alá ke rül az épü let.

B[uda]pest [1]911 jún. 12.
Igaz tisz te let tel, 
Kós Kár oly
épí tész

[GÖD RI Ferencz meg jegy zé se 1911. jú ni us
27-i dá tum mal:] Kér jük, hogy júl. 5-ig a ki vi te li költ -
ség ve tést el ké szí te ni szí ves ked jék. Mú ze um õri la ká -
sok ról le írás és váz lat kül de tett.

5.

Mé lyen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Kül dök 1., tel jes pél dány 1:100 lép té kû ter vet

az zal a ké rés sel, hogy len ne szí ves azt MAL MOS
kir[ályi] Úr nak át szár maz tat ni az zal az újabb ké ré sem -
mel együtt, hogy az ottlevõ terv rajz pél dány ból az
együtt meg ál la pí tott ké mény lyu ka kat és eset le ges
egyéb be jegy zé se ket eb be a pél dány ba ce ru zá val be je -
gyez ni szí ves ked jék, és azu tán azt le he tõ sûrgösen ne -
kem vis  sza kül de ni szí ves ked jék, hogy az 1:50 lép té kû
mun ka ter vek ké szí té sé nél, azo kat hasz nál has sam.

Je len tem, hogy a most kül dött raj zon kí vül
még 2 tel jes pél dány raj zom van, te hát be adá si, stb.
terv pél dá nyok ról nem szük sé ges gon dos kod ni.

Sztána [1]911 júl. hó 18.
Igaz tisz te let tel ma rad tam,
KÓS Kár oly épí tész
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6.

Nagy sá gos
GÖD RI Ferencz úr nak
pol gár mes ter
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Mel lé kel ten kül dök 2 váz la tot a mú ze um õri

la ká sok ra vo nat ko zó lag. Az egyik tel je sen föld szin tes,
a má sik (B. tí pus) manzardos meg ol dás. Kü lön ben tel -
je sen az adott prog ram sze rint ké szült. A föld szin tes
alap te rü le te 207. 00 m2. A szo bák pad ló vo na la a kül sõ
föld szín fe lett 1. 00 m ma ga san van nak gon dol va, a
szük ség sze rint el ren de zen dõ pin ce he lyi sé gek (nagy sá -
guk kí ván ság sze rint) tisz ta ma gas sá ga 2.50 m. Tisz ta
szo ba ma gas ság 3.00 m (eset leg 3.20 m). Ké rem mé -
lyen tisz telt Pol gár mes ter Ura mat, hogy a terv váz la tot
és az itt adott kö rül írá so kat tes sék meg mu tat ni egy épí -
tõ mes ter nek, aki meg bíz ha tó és az zal egy kö rül be lül
va ló költ ség elõ i rány za tot kér ni. Mert én így nem tu dok
Sep si szent györgy re egy föld szin tes ház ra árat mon da -
ni. Ha egy oda va ló mes ter em ber mond va la mit, aki is -
me ri a kö rül mé nye ket, az min den eset re he lye sebb lesz,
kö ze lebb fog jár ni a va ló ság hoz. Ha ezt tud juk, ak kor
az tán be szél he tünk a vál toz ta tá sok ról, kívánságokrül,
spe ci á lis el ren de zé sek rõl, stb. Na gyon ké rem, hogy a
kül dött ter ve ket (a mú ze u mét), a ké mé nyek be je lö lé se
után, ne kem vis  sza kül det ni méltoztassék.

Sztána [1]911 júl. 24.
Igaz tisz te let tel va gyok
KÓS Kár oly
épí tész

7.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
Te kin te tes
Épí tõ bi zott sá ga
Sep si szent györgy

CSU TAK Vil mos mú ze um õr fo lyó év aug. 9-
én kelt hoz zám in té zett le ve lé ben köz ve tí ti MOL NÁR
Ist ván és tár sai épí té si vállakozók azon aján la tát, hogy
a mú ze um épü let ala po zá sá nál a költ ség ve tés ben
körülírott ter més kõ he lyett kõ be té tes be tont al kal maz -
nánk 1:10 ke ve ré si arány ban.

A ma gam ré szé rõl, elõszöris, csudálkozom azon,
hogy a vál lal ko zók már a leg el sõ al ka lom mal is, ami kor
még a leg el sõ mun ka nem rõl van szó, már vál toz ta tást
aján la nak. De el te kint ve et tõl, a ma gam ré szé rõl, a vál toz -
ta tást csak ab ban az eset ben fo ga dom el, il le tõ leg, csak ab -
ban az eset ben vál lal ha tom éret te a fe le lõs sé get, ha 1:7 ke -
ve ré si ará nyú be tont al kal maz nak, és pe dig ugyan azon ár -
ban, mely ben a ter més kõ ala po zást vál lal ták.

De amen  nyi ben az el len õr zés sel meg bí zott
m[agyar] kir[ályi] ál lam épí té sze ti hi va tal vál lal ja a fe -
le lõs sé get, úgy én nem fo gom el le nez ni az 1:21 ará nyú
be tont sem, de ké rem, hogy e meg jegy zé se i met az épí -
té si nap ló ba be ve zet ni és az épí té si el len õr rel alá írat ni
szí ves ked je nek ad dig is, míg ma gam azt alá írom.

Sztána, [1]911 aug. 11.
Mély tisz te let tel
KÓS Kár oly
épí tész

8.

A
Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Mé lyen tisz telt Épí tõ bi zott ság!
Fo lyó hó 7-én kelt hoz zám in té zett b[ecses] le -

ve lük re van sze ren csém a kö vet ke zõk ben vá la szol ni:
1., A ter ve ket át vizs gál va ér te sí tem a tek[intetes]

bi zott sá got, hogy én a mú ze um lép csõ szé les sé gét mai mé -
re té ben tel je sen ele gen dõ nek ta lá lom, mi u tán sza bad lép -
csõ és kö zé pen, a lép csõ ka rok kö zött is ele gen dõ tér ma -
rad, hogy az eset le ges ké nye sebb bú to ro kat és mu ze á lis
tár gya kat ütõ dés tõl men ten ne a lép csõn kel jen fel hor da ni,
ha nem sza ba don fel húz ni le hes sen az I. eme let re.

2., A M[úzeumok] É[s] K[önyvtárak] O[rszá-
gos] F[õfelügyelõsége] szak ér tõ épí té sze fe lül vizs gál -
ván an nak ide jén az épü le tet, mu ze á lis szem pont ból azt
ki fo gás ta lan nak ta lál ta, va gyis a lép csõ kar szé les sé gét
õ is ele gen dõ nek ítél te.

3., A bu da pes ti Nem ze ti Mú ze um lép csõ kar
szé les sé ge 1.80 mé ter, te hát a mi énk kel meg egye zik és
meg fe lel.

4., Amen  nyi ben a lépcsõkarszélesség ele gen -
dõ nem vol na, úgy az aj tó szé les sé gek (1.50 m) még ke -
vés bé fe lel het nek meg, va gyis ha a kar szé les sé get na -
gyob bít juk, ak kor lo gi ku san az aj tó szé les sé ge ket is
min de nütt na gyob bí ta ni kel le ne, ami újabb terv vál toz -
ta tás sal és költ ség több let tel jár na.

5., Amen  nyi ben a lép csõ szé les sé get na gyob -
bí ta nók, úgy a 2.40 m szé les lép csõt (sza bály zat sze -
rint) kö zé pen fal lal vagy vas ge ren dá val kel le ne alá tá -
masz ta nunk, ami az alat ta le võ pin ce lép csõ tel jes meg -
vál toz ta tá sát von ná ma ga után, eset le ge sen azt, hogy a
pin ce lép csõt  tel je sen más ként kel le ne ala poz nunk és a
le ve gõ el zá rás is tö ké let le neb bé vál na, mint most.

6., Esz té ti kai szem pont ból pe dig ha tá ro zot tan
hát rá nyos vol na a vál toz ta tás, mi u tán az elõ csar nok ból
va ló lát ké pe tel je sen meg rom la na a lép csõ ház nak, ami
az egész épü let el sõ be nyo má sá nak na gyon ár ta na; il le -
tõ leg ma ga után von ná az elõ csar nok vál toz ta tá sát is.
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Mind ezen oko kat fi gye lem be vé ve, és eh hez
hoz zá ad va még azt is, hogy a terv át dol go zás idõt
veszen igény be, úgy, hogy az épí tés elõ ha la dá sa hát rál -
tat va vol na, ké rem a m[élyen] tisz telt Épí tõ bi zott sá got,
hogy a terv vál toz ta tás szán dé ká tól el áll jon, és az épü let
lép csõ há zát a mai ter vek sze rint épít sük fel.

Amen  nyi ben azon ban meg ma rad na a terv vál -
toz ta tás szán dé ka mel lett, úgy ké rem ér te sí té sét, hogy
el ké szít hes sem a mó do sí tott ter ve ket és ha mar fel ter -
jeszt hes sük azt a M[úzeumok] É[s] K[önyvtárak]
O[rszágos] F[õfelögyelõsége]-hoz jó vá ha gyás vé gett,
ad dig pe dig az épí tést az épü let egész kö zép ré szén ké -
rem ne vem ben és fe le lõs sé gem re az el len õr úr ral be -
szün tet tet ni.

Sztána, [1]911 szept. 2
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly
ter ve zõ és mû ve ze tõ épí tész

9.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes 
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

CSU TAK Vil mos mú ze um õr
úr nak
Ked ves ba rá tom!
Szí ves so ra i dat vet tem de saj nos, nem te het -

tem ele get an nak, hogy ma reg gel ott le gyek, mert egy
éj sza kai ki rán du lá son úgy meg hûl tem, hogy már-már
erõ sebb kö vet kez mé nyek tõl fél tem. Há la Is ten nek, ez
nem kö vet ke zett ugyan be, de nem utaz hat tam el. Kér -
lek, ne ha ra gud ja tok ezért re ám.

Most pe dig kér lek írd, vagy írasd meg, hogy
mi kor jöj jek. Ne kem tö ké le te sen mind egy, me lyik na -
pon, te hát ti ha tá roz zá tok meg, én ké szen va gyok. Na -
gyon-na gyon kí ván csi va gyok már. Re mé lem, hogy a
föld szint és eme let ha mar fel megy, az ala pok kal és cik-
loppal ren de sen las sú tem pó ban ha lad nak. Kér lek te hát,
tu dó síts és mostmár bi zo nyo san ottleszek.

Fe le sé ged ke ze it csó ko lom; fe le sé gem üd vöz -
le tét kül di. Igaz sze re tet tel üd vö zöl

Sztána, [1]911 okt. 5.
KÓS Kár oly 

10.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Szí ves kér dé sed re vá la szol va, van sze ren csém

azt ad ni fel vi lá go sí tá sul, hogy:
1., Én ma gam a föld szin tes mú ze um õri la kó -

ház ter ve zé sé nél is azt vet tem irány adó ul, hogy a ház
mi nél ol csób ban le gyen ki ké pez he tõ. Mi u tán pe dig tûz -
ve szély, vagy már ef fé le nem igen for dul hat elõ, il le tõ -
leg az ép pen úgy hat ak kor is, ha kü lön men  nye zet ké -
szül is, én oda csak sû rû ge ren dás fe dél szé ket gon dol -
tam (kö tõ ge ren dák egy más tól 1.00 m ten gely tá vol ság -
ban). Eze ket a ge ren dá kat alul bo rít va és stu ka túr ral; a
ge ren dák ra felül 3 cm-es hor nyolt desz ka bo rí tás, ar ra
föld fel töl tés 8-10 cm vas ta gon, 5 cm-es agya go zás és
le ön tés és po ron do zás. Ez tel je sen ele gen dõ és kár vol -
na, an  nyi ra drá gí ta ni kü lön fö dém mel, ami vég ered -
mény ben tûz el len nem biz to sít. Az agya go zás, il le tõ -
leg föld fel töl tés bõ sé ge sen szi ge tel.

Ez zel a fel vi lá go sí tás sal ta lán el ér tem azt,
amit min dig sze ret nék, hogy le he tõ ol csón ké szül jön a
ház és azért még is jó le gyen.

Sztána [1]911 dec. 1.
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly

11.

Igen tisz telt Pol gár mes ter Uram!
Mi u tán el jött a Ka rá csony és kö zel az új esz -

ten dõ, és a Mú ze um is hál’Istennek olyan stá di um ban
van, hogy sor sa fe lõl már nyu god tak le he tünk, va gyis
mû sza ki lag ki fe jez ve: a te tõt ál lít ják, igenkérlek, hogy
ha csak le het sé ges, tisz te let dí jam II. rész le tét mely
most ese dé kes, szá mom ra ki utal tat ni, il le tõ leg (pén zes
le vél ben) el kül de ni szí ves ked jél.

Nem kér ném a pénzt, de rá szo rul tam, mert
nincs pén zem, a ka rá csony el vit te. Na gyon kér lek,
hogy a pénzt mi nél elõbb kül desd el, ne hogy köl csö -
nök re szo rul jak, ami ke ser ves do log, ta pasz ta lás ból tu -
dom.

Ad dig is bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket kí vá -
nok Pol gár mes ter Uram nak és a Mú ze um nak is.

Sztána [1]911 dec. 23.
Igaz tisz te let tel
KÓS Kár oly

12.

Szé kely Nem ze ti Mú ze um
te kin te tes
Épí tõ bi zott sá gá nak
Sep si szent györgy

Tisz te let tel ké rem a tek[intetes] Épí tõ bi zott sá -
got, hogy mi u tán a Mú ze um épít ke zé sé nek el sõ ré sze, a
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fa la zás an  nyi ra be fe je zõ dött, hogy a te tõ szé ket rak ják;
ké rem tisz te let dí jam II. rész le tét, 2500 K-t, szó val ket-
tõezerötszáz ko ro na – fil lért ré szem re ki utal vá nyoz ni.

Sztána, 1[911] dec. 23.
Igaz tisz te let tel, 
KÓS Kár oly
ter ve zõ és mû ve ze tõ épí tész

KKáárr oollyy KKÓÓSS ººii MMuuzzeeuull NNaaþþiioonnaall
SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

Arhitectul KÓS Kár oly, de bun renume
deja la vremea respectivã se apucã de elaborarea
planurilor Muzeului Naþional Secuiesc în toamna
anului 1910 ºi îºi efectueazã prima sa vizitã de
lucru la Sf. Gheorghe în aprilie 1911. La sfârºitul
lui august încep sã se ridice zidurile, iar în 1913
toate cele trei clãdiri sunt predate proprietarului:
cele trei comitate secuieºti (Trei Scaune , Ciuc,
Odorhei). Dintre cele 12 scrisori ale lui KÓS
având ca subiect construirea  muzeului ºi pãstrate
în arhiva Muzeului Naþional Secuiesc una sin-
gurã a fost publicatã pânã acum. Scrisorile au
fost adresate lui Ferencz GÖD RI, marele primar
cãruia Sf. Gheorghe îi datoreazã aspectul sãu
urban de azi (8), Comitetului de Construcþie (5),
respectiv custodelui (directorului) muzeului, Vil -
mos CSU TAK (1) (existã suprapuneri) ºi ne per -
mit nu numai urmãrirea desfãºurãrii eveni-
mentelor, dar ºi a poveºtii unor relaþii interper-
sonale, de la începuturile oficiale pânã la cele
cordiale.

KKáárroollyy KKÓÓSS aanndd tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
(Abstract)

Károly KÓS started the plans for the
building of the Székely National Museum in the
autumn of 1910, but he first travelled to
Sepsiszentgyörgy in April 1911. The building of
the walls started at the end of August, and in
1913 all the three buildings were handed over to
the owner: the three Székely seats (Háromszék,

Csík and Udvarhely). Of the 12 letters referring
to the building of the museum, written by KÓS
and preserved in the Székely National Museum,
only one has been published. The letters
addressed to the to mayor Ferencz GÖDRI (8), to
the Board of Councils (5), and to Vilmos CSU-
TAK, the director of the museum at that time,
provide an insight into the relationship of the
artist to the customers.
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1.ábra  A Székely Nemzeti Múzeum alaprajza. KÓS Károly kezdeti „naturalista elgondolásában”

(Anthony GALL gyûjtése) illetve megvalósult, letisztult változatában
(közölve az 1929. évi Emlékkönyvben) .(K.Á.)
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2.ábra A Székely Nemzeti Múzeum távlati képe. KÓS Károly korai, részletezõ rajza 
(Anthony GALL gyûjtése), illetve a megvalósult épület, az 1929. évi Évkönyv címlapjához
készült KÓS-grafikán (K.Á.)
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3. áb ra KÓS Kár oly 1911. ápr. 10-i vá la sza GÖD RI Fe renc sep si szent györ gyi pol gár mes ter le ve lé re

4. áb ra A Szé kely Nem ze ti Mú ze um fõ épü le te 1912-ben a mú ze um-kert fel õl 
(GERE Ist ván fel vé te le a fo tó tár ban. Ka ta ló gus szám: 13).(K.Á.)  


