
MUZEUL DIN SFINTU GHEORGHE $1 KOS KAROLY 

Arh. VIRGIL SALVANU senior 

Imi face deosebită plăcere să răspund solicitării tovarăşului director 
al muzeului, Dr. Szekely Zoltan prezentînd amintirile mele despre stima
tu! meu coleg şi bun prieten, arhitectul K6s Karoly, referitoare la activi
tatea sa de arhitect şi conducător artistic al lucrărilor de construire a 
Muzeului din Sfîntu Gheorghe. Aduc pe această cale un omagiu arhitec
tului 'Kos Karoly cu ocazia împlinirii vîrstei de 90 de ani 1a data de 16 
noiembrie a.c. 

Pe K6s Karoly îl cunoşteam din auzite încă din anul şcolar 1910-
1911, cînd m-am înscris la Facultatea de arhitectură, pentru că încă de pe 
atunci se vorbea despre activitatea şi rezultatele tînărului K6s, atît în 
cadrul facultăţii cît şi în activitatea sa personală. 

Eu i-am urmărit în mod deosebit activitatea sa, căci felul gîndirii 
sale asupra proiectării construcţiilor corespundea cu visurile mele, mai 
ales că primeam îndrumări de la aceeaşi profesori arhitecţi. 

K6s Karoly, ca student cu calităţi excepţionale al Facultăţii de arhi
tectură, a luat parte la toate concursurile publicate de Facultatea de arhi
tectură, cîştigînd premii şi primind burse de perfecţionare pe timpul 
vacanţei. 

In anul1907 lui K6s Karoly i s-a eliberat diploma de. arhitect inginer. 
După primul război mondial am făcut cunoştinţă cu tînărul K6s 

Karoly, care era liber profesionist şi care fusese cooptat ca membru în 
Comisia tehnică consultativă, de pe lîngă serviciul tehnic al municipiului 
Cluj; aici am colaborat 20 de ani unde eu fusesem numit referent. Tot îm
preună am lucrat într-o comisie de recenzare şi propunere asupra lucrărilor 
înaintate prin , concurs public, pentru proiectarea unui ştrand public în 
oraşul Oradea. 
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Cu această ocazie, am călătorit şi am locuit împreună, avînd prilejul 

să discutăm mult asupra modului de exprimare (stil propriu de 'Construcţie) 

a exteriorului clădirilor proiectate de Kos Karoly, precum şi influenţa 

exercitată asupra noilor clădiri de către construcţiile bisericeşti şi con
strucţiile din lemn din Ardeal. Am căzut de acord în aceste discuţii, că, con
strucţiile populare româneşti şi maghiare din Ardeal, au o mare influentă 
reciprocă una faţă de cealaltă, ţinînd cont şi de proporţia de amestec pe 
regiuni. 

El şi-a început activitatea profesională, primind - aproape în serie 
- însărcinări de a proiecta şi executa diferite clădiri, una mai frumoasă 
şi mai interesantă ca cealaltă; de ex. grădina zoologică din Budapesta, case 
de locuit pentru muncitori la Cluj şi la Tg. 'Mureş. La Sf. Gheorghe, Kos a 
proiectat muzeul, spitalul, corpuri de locuinţă duble, locuinţe pentru oraş 
şi comune, şcoli elementare etc. 

Intre timp s-a ocupat şi de multiplele st_udii de arhitectură, premiate 
şi apărute în reviste de specialitate. In acelaşi timp a apărut şi prima lui 
încercare de literatură, scrisă şi ilustrată de el. 

La începutul anului 1910 s-a căsătorit şi a cumpărat un teren la 
Stana, unde şi-a construit o casă week-end. 

După numeroase studii, Kos Karoly a încercat formarea unui stil de 
arhitectură propriu, pe baza datinilor populare secuieşti şi româneşti din 
Ardeal. 

Tot în anul 1910 se iau măsuri pentru construirea unei clădiri po
trivite pentru Muzeul din Sf. Gheorghe şi astfel să se rezolve plasarea cores
punzătoare a exponatelor muzeale, care fuseseră aşezate vremelnic în c1ă-

• ' diri nepotrivite. La intervenţia conducerii muzeului, Inspectoratul general 
pe ţară al muzeelor şi bibliotecilor a recomandat ca proiectant pe prof. 
arhiteot Hliltl Dezideriu din Budiapesta, cafle :a terminratt în 1acelaşi an schi va 
planului pe baza programului. Dar, profesorul Htiltl, nemulţumit de pro
iectul său, căruia Kos Karoly i-a fost student, îl cheamă pe acesta, rugîn
du-1 să compună un proiect nou cu înfăţişare secuiască, dar să respecte 
repartizarea încăperilor. 

Kos Karoly a terminat proiectul într-o săptămînă iar profesorul 
Hilltl renunţă la proiectul său, în favoarea unui proiect nou creat de fostul 
său student. 

!n luna · decembrie 1910 Kos Karoly a primit din partea conducerii 
muzeului, încredinţarea de a întocmi proiectele definitive pentru executa-
rea clădirii muzeului. 
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Inainte de a Îl!cepe lucrul la proiectele definitive K6s Kâroly s-a 
consultat cu preşedintele conducerii muzeului Godri Francisc, fostul pri
mar 1aQ OriaşUJliUi Sf. Gheorghe şi cu cei doi prof'esori de J.ra colegiul din loca
litate : Dr. Lâszl6 Francisc şi Csutak Wilhelm, membri în conducerea mu
zeului pentru a discuta în amănunţime nevoile utilitare ale noii clădiri, fără 
a-i pune piedici, faţă de propunerile de executare a părţilor arhitectonice 
şi artistice. 

Tot la recomandarea lui K6s Kâroly s-a hotărît ca la executarea 
lucrărilor să se folosească numai material din surse locale şi muncitori 
locali, astfel că la fundaţiile şi soclul clădirii s-a folosit piatră de la Orko, 
cărămida a fost furnizată de fabrica din Prejmer, ţigla a fost adusă de la 
.fabrica din Bodoc, marmura s-a extras de la Lăzarea-Gheorgheni, iar lem
năria a fost luată d!n pădurile din preajmă. Forţa creatoare umană pentru 
executarea lucrărilor de săpături-cioplire şi aşezarea pietretlor pentru 
lucrările de dulgherie şi lăcătuşerie, de asemenea, s ..... a recrutat 
din populaţia locală: Aşa s-a realizat clădirea muzeului din Sf. Gheorghe. 
cu o repartizare muzeală corespunzătoare şi o înfăţişare caracteristică 

locală. K6s Karoly - . abandonînd toate stilurile de arhitectură cunoscute 
- dar ţinînd seama de toate soluţiile şi formele folosite de ardeleni, mai 
ales cel secuiesc, îmblînzindu-le, le-a aplicat pe un plan releveu modern 
cu deservire specială culturală, asigurîndu-i o înfăţişare artistic monumen
tală, naturală, populară. 

Lucrările de construcţie au început în luna august, aşezarea pietrei 
pe fundaţie s-a făcut la 22. oct. 1911. In anii 1912 şi 1913 clădirea s-a ter
minat în roşu sub acoperiş. Tot atunci, pe acelaşi teren, a început construi
rea locuinţei pentru păzitul muzeului, cu aspectul asemănător clădirii 
principale. 

In anii 1917 şi 1918 K6s Karoly a fost trimis la Constantinopol pen
tru studierea sistematizării oraşelor bizantine şi turceşti, despre care a 
apărut o lucrare editată de Institutul ştiinţific din Constantinopol, în anul 
1918. In acelaşi an, toamna, a sosit din Constantinopol la Stana, unde l-a 
aşteptat toată familia sa: soţia, doi băieţi şi o fetiţă. 

- După eliberarea patriei, K6s Karoly s-a încadrat în efortul general 
pentru dezvoltarea multilaterală a ţării, pentru creşterea a noi generaţii de 
specialişti folositori construcţiei noii societăţi. 

Inainte de încheiere, avînd în vedere felul său de a fi mereu inven
tiv, atît în viaţa lui particulară cît şi pe plan profesional, literar, politic, se 
cade a se aminti şi de activitatea sa în arta grafică, decorativă, ilustrarea 
cărţilor etc. A scris cărţi de literatură şi manuale despre construcţiile zoo
tehnice agrare. A înfiinţat şi redactat ziare şi reviste. 
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Despre vasta activitate a lui Kos Karoly atît în domeniul arhitec
turii cît si al Hteraturii s-a mai scris si se va mai sarie încă. , , 

Acestea sînt amintirile mele, pe scurt, despre arhitectul Kos Kâroly 
şi cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de 90 de ani îi urez din tot sufletul 
mulţi ani cu sănătate ! 

, 
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