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KKÓÓSS KKÁÁRROOLLYY kkéétt lleevveellee 
aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuummhhoozz

(Kivonat)
KÓS Károly több periódusban is számot-
tevõ levelezést folytatott a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeummal.
A most közölt 1913-as levél a múzeum -
épület sikeres befejezését nyugtázza, azt,
hogy a közönségnek tetszik. Az 1930-as
levél egy véleményezés a múzeummal
szomszédos telek megvásárlására, sza -
bad téri néprajzi múzeumi részleg telepí -
tése céljából. Ebben a levélben mondja ki
KÓS, hogy ekkor a múzeum az egyetlen
ilyen súlyú megmaradt magyar kulturális
és tudományos intézmény Romániában.

*
A Székely Nemzeti Múzeum sepsiszent-

györgyi épületeinek tervezõje számos levelet vál-
tott a város és a múzeum elöljáróságával. Az elsõ
világháború elõtti levelezés egy részét az ACTA
egy korábbi kötetében már közreadtunk.1

Idõközben további KÓS Károly által írt
levelek kerültek elõ,2 melyek ugyancsak a koráb-
ban közölt témával, a múzeummal kapcso-
latosak. Az egyik levél 1912-ben, a másik 1930-
ban íródott. Az elsõ az építéssel kapcsolatos,
említett levélcsomaghoz tartozik. A kisebb gon-
dok, problémák közepette is jólesõen állapítja
meg, hogy „a múzeum készen van és nagyon tet-
szik mindenkinek. És végre is ez a fõdolog”. 

A másik levél érdekesebb és fontosabb
információkat tartalmaz. Bizonyítja, hogy KÓS
mennyire fontosnak érezte a múzeumot, és
milyen nagy figyelemmel kísérte nyomon sorsát.
Az épület tervezésekor Sepsiszentgyörggyel, a
város és a múzeum vezetésével kialakult jó kap -
csolata nem szürkült el, jelentékeny és szoros
baráti kötelék maradt. Az intézmény számára

hasonlóképpen fontos volt KÓS véleménye. Az
1930. februári levél a szabadtéri néprajzi részleg
megalapozásához kapcsolódik CSUTAK Vilmos
igazgató nem véletlenül kéri éppen tõle az egyik
véleményezést a múzeummal szomszédos telek
megvételéhez. KÓS már az elsõ világháború
elõtt részese volt a skanzenterveknek.3 A telket
valóban megvásárolják, a késõbbiekben ott állít -
ják fel az úgynevezett Csíki házat.

KÓS levelének befejezõ része fontos
kor történeti dokumentum: „ez a múzeum ma
egyetlen realitása nemcsak a székely, de az egész
romániai magyar kultúrának” - írja. Ez a mondat
nem formális udvariaskodás a részérõl. Az im -
périumváltás után a kolozsvári tudományos in -
téz mények elveszítették magyar jellegüket, és
ebben az idõben az „Erdélyi Tudományos Aka -
dé mia”, az Erdélyi Múzeum-Egyesület sem mû -
kö dött. Folyóirata, az Erdélyi Múzeum is csak
ennek az 1930-as évnek a során fog újraindulni,
szerzõgárdája még az Erdélyi Irodalmi Szemle
köré csoportosul. 

A KKiiáállttóó SSzzóó politikusa, az EErrddééllyy írója,
az elkötelezett transzilvanista, az erdélyiség esz -
méjének tántoríthatatlan híve, a jövõben bízó op -
timista ember egész életében vállalta és vallotta
az 1930-ban leírtakat: A székelyek sepsiszent-
györgyi Nemzeti Múzeuma „realizálása annak a
szimbólumnak, hogy egy õsi, nemzeti kultúra él
még mindig fiatal erõben, fejlõdõképesen és
mindeneknek ellenére itt az õsi Erdélyben, még
akkor is, ha ez a föld ma már nincsen a magyar
impérium birtokában”. Bízzunk benne, hogy ez a
meg állapítása próféciává válik, és mindig jelen
idõ ben írt marad. Ha a jelen és az elkövetkezõ
korok honpolgára számára ma is olyan fontos, és
az is marad szülõföldje sorsa, amennyire KÓS
Károly számára volt, akkor nem kell tartanunk az
igeidõ megváltozásától.

11.. 
KÓS Károly levele CSUTAK Vilmoshoz
Budapest, 1912. november 23.

Kedves Barátom!
Ma reggel érkezett a feleségem és a pakkok

Pestre. Emiatt most megint állok, és semmit sem tudok
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csinálni. Ne haragudjatok reám. A jövõ vasárnap, reg gel
7 órakor egészen bizonyosan Szentgyörgyön leszek.

Budapesti címem: B(uda)pest II. Ilona utca
10. fsz. 1. Ezentúl már bizonyosan megtalálnak a leve -
lek stb. Hogy nagy ráfizetés lesz, azt tudtam, miután
úgy a vízvezeték, mint a külsõ kerítés, kertrendezés és
még sok dolog a költségvetésben felvéve nem volt. A
külsõ-kerítést meg lehet magasítani, az nem baj. De
azért, ha már csinálják, akkor csak a kõmíves-munkát
csinálják meg, az ácsmunkát ne szabják le most, azt én
a hely színén megnézem és pontos utasítást adok.

Röviden írtam csak, de sietek erõsen, mert egy
kis rendet kell csinálnom a házban és a csomagokat kell
fuvaroztatnom. Remélem, hogy jövõ vasárnap magam-
mal vihetek még nehány függõben levõ rajzot is. De
úgy hallom, hogy a múzeum készen van és nagyon tet-
szik mindenkinek. És végre is ez a fõdolog.

Feleségednek kézcsókomat
Ölel barátod
KÓS Károly

22..
Kolozsvár, 1930. február 3.
KÓS Károly a Székely Nemzeti Múzeum 
Tekintetes Igazgató-Választmányának
(Sepsi szent györgy)4
Kolozsvár, 1930. február 3.

Mélyen tisztelt Uraim!
Bár székely nem vagyok, és már ebbeli nem-

leges helyzetembõl kifolyólag is a Székely Nemzeti
Múzeum vezetõségének tetteit, határozatait és mun -
káját befolyásolni a legminimálisabb mértékben sin-
csen jogom, mégis kérem az igen tisztelt Igazgató-
Választmányt, hogy alábbi javaslatomat, az erdélyi
magyarság kizárólagos tulajdonában lévõ egyetlen és
igazán élõ, sõt határozottan fejlõdõ kulturális intéz -
ménye érdekében, komoly megfontolás tárgyává tenni
szíveskedjék.

Tudomásomra jutott, hogy a múzeumi telek -
nek északi, városfelõli szomszédos telke, az úgy-
nevezett TÓTH-féle telek eladó. Emlékszem, hogy a
múzeum építésekor mennyire szükségesnek látta az
akkori építõbizottság (és jómagam is természetesen),
hogy ez a TÓTH-féle telek is a múzeum telkéhez
csatoltassék; viszont akkor a tulajdonos özvegyasz -
szonytól azt megszerezni sajnos nem lehetett. Most
tehát, amikor tudomásomra esett annak a teleknek
eladó volta, azt hiszem, nem veszi tõlm a múzeum mai
igazgató-választmánya rossz néven, ha figyelmét fel-
hívom arra, hogy annak az ékalakú teleknek a
múzeum-telekhez való csatolása a múzeum jövõje
szempontjából ma is olyan fontos, hogy azt, hacsak

nem lehetetlen, bármi áron is megszerezze a múzeum
számára.

1. Természetes, hogy a múzeum szempont -
jából a múzeum-teleknek alsó, utca felõli része a fon -
tosabbik rész, nem pedig a felsõ. Fontosabb azért, mert
ha az alsó rész széles, a múzeum nem kerülhet abba a
helyzetbe, hogy idõvel nagyobb méretû szomszédos
beépítések által a múzeum-épület külsõ megjele -
nésében elnyomassék. Viszont a TÓTH-féle telek ép -
pen azon az oldalon szélesíti a telket, ahol a múzeum-
épület a város felõl közelíthetõ meg, tehát a teleknek
ezen az oldalon való szélesítése és jobban való ki-
nyitása, illetõleg nyitottságának biztosítása fontosabb,
mint a déli oldal felõl való.

2. E pusztán esztétikai okon kívül praktikus
okok is erõsen javasolják a telek utcafelõli részének
bõvítését. A múzeum mai és a jövõben bizonyára még
nagyobb tempójú fejlõdése, gyûjteményeinek gyara-
podása szükségessé fogja tenni azt, hogy gyûjtemé -
nyeinek egy része a mai épületbõl kiköltöztettessék.
Már régen aktuális volna, és az idõk teltével egyre
fontosabb, hogy a telken legalább egy-két tipikusan
székely lakóház, esetleg telek építtessék fel, hogy a
néprajzi gyûjteménynek legalábbis egy része ezekben
az élõ múzeumokban legyen elhelyezhetõ, ami a
nemzeti kultúránkra legtanulságosabb és propagatív
szempontból legfontosabb népmûvészeti és népkultúrai
gyûjteményt tenné még élõbbé és hatékonyabbá.
Ezeket az apróbb néprajzi épületeket nagyon alkal -
masan éppen erre a megszerzendõ telekrészre lehetne
felépíteni (esetleg eredeti székely épületeket ide
átköltöztetni), mert itt szem elõtt volnának, és a mú -
zeum-épületnek útjában nem állanának. 

3. De ezektõl a kézzelfogható és momentán
eszembe jutó okoktól eltekintve a legfõbb indoka a
telek megvásárolásának az, hogy a székely nemzetnek
ezt a kulturális köztelkét, hacsak lehet, és amikor csak
lehet, minden áron bõvíteni szükségesnek kell tartania
mindenkinek azért, mert ez a múzeum ma egyetlen
realitása nemcsak a székely, de az egész romániai ma -
gyar kultúrának. Realizálása annak a szimbólumnak,
hogy egy õsi, nemzeti kultúra él még mindig fiatal
erõben, fejlõdõképesen és mindeneknek ellenére itt az
õsi Erdélyben, még akkor is, ha ez a föld ma már nin -
csen a magyar impérium birtokában.

Nagyon sokat tudnék, illetõleg szeretnék még
mondani azért, hogy meggyõzzem a mélyen tisztelt
Igazgató-Választmányt a mondott telek megszerzé -
sének szükségességérõl, de azt hiszem, hogy felesleges
a szószaporításom. És csak kérem, hogy javaslatomat
ne méltóztassék sem tolakodásnak, sem minden áron
beleszólani akarásnak minõsíteni, mert írásomnak
semmi más oka nincs, mint a múzeumhoz való ragasz -
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kodó és féltõ szeretetem, mely talán megmagyarázható
és megbocsájtható.

Kérve javaslatom lényegének komoly meg-
fontolását, maradtam a Székely Nemzeti Múzeum
Igazgató-Választmányának

igaz tisztelettel:
KÓS Károly

A közölt levelek lelõhelye: Sepsiszent -
györgy, a Székely Nemzeti Múzeum irattára.

JJeeggyyzzeett

1 SAS Péter: KKÓÓSS KKáárroollyy ééss aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm. ACTA –
1997/II. Sepsiszentgyörgy, 1998. 131-140.

2 Ezúton köszönöm BIRÓ Rózsa és BOÉR Hunor szívességét.

3 A másik ajánlást KEÖPECZI SEBESTYÉN József adta. Vö. LÉNÁRT
Anna: MMaaggyyaarr SSkkaannsseenn ééss aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii MMúúzzeeuumm, in: jelen kötet.

4 A levél hátoldalán valószínûleg CSUTAK Vilmos kézzel írt meg-
jegyzése olvasható: 16/1930. sz. II. 7. KÓS Károly mûépítész szakértõi
véleménye a MANDEL Lajos-féle szomszédos telek megvásárlása
ügyében.

(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleért -
ve a közlésbelieket is, kötetszerkesztési szem-
pontok indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

DDoouuãã ssccrriissoorrii aallee lluuii 
KKáárroollyy KKÓÓSS ccããttrree 
MMuuzzeeuull NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

Károly KÓS a schimbat scrisori cu
Muzeul Naþional Secuiesc în mai multe rânduri,
în diferite perioade. În scrisoarea din 1913 publi-
catã acum, KÓS îºi mãrturiseºte mulþumirea sa:
cu toate problemele mai mici apãrute pe parcurs,
clãdirea muzeului este gata, ºi le place oamenilor.
Scrisoarea din 1930 este de fapt o recomandare,
referitor la cumpãrarea terenului învecinat mu -
zeului, în vederea înfiinþãrii secþiei etnografice în
aer liber. KÓS enunþã în aceastã scrisoare cã la
data respectivã Muzeul este singura instituþie
maghiarã culturalã ºi ºtiinþificã din România, de
asemenea importanþã.

TTwwoo LLeetttteerrss ooff KKáárroollyy KKÓÓSS ttoo
tthhee SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
(Abstract)

Károly KÓS had a correspondence with
the Székely National Museum for several peri-
ods. In the letter of 1913 published recently, KÓS
confessed about his content: in spite of all the
minor problems that had appeared meanwhile,
the building of the museum had been finished
and the people had been enjoying it. The letter of
1930 represents a recommendation, referring to
the acquisition of the ground in the neighborhood
of the museum, for the foundation of the ethno-
graphical department in open air. In that letter
KÓS stated the fact that at that time the Museum
was the only Hungarian cultural and scientific
institution in Romania of such importance.
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1. ábra Az építõk 
(balról jobbra: Dr. LÁSZLÓ Ferenc, KÓS Károly, ifj. GÖDRI Ferenc, CSUTAK Vilmos).


