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KÓS KÁROLY- ÉPÜLETEK SEPSISZENTGYÖRGYÖN 

KÖNYA ÁDÁM 

lVIintegy félévszázadot tesz ki arz az ~dős'llak, melynek során Kós 
KároJy, köz- és magánépüle•tleklet verw-ezett · Sepsiszentgyör-gy sz.ámár1a. 
A 13 épület, ilJetlve épüle•tegyüttes1 tervbő·l 10 ful is épült az évek so
rán és így vo11rta1képpen 15 Kós-épület kierült fedél alá Sepsiszentgyör
gyön. Ideje rtehárt számbaJvennli valamennyi t, _annál is inkább, mive•l a 
Pál Balázs monogrlálfliá.ban2, a Kós Károly személyes össZieáUításában 
közöl.t épí·tészeti rel:sorolásból jónéhány klim-ar-adt. Ez az összeállítás, 

• amint Kós Káro:ly maga jegyzi meg, "csupán a jel1emz;őbbeket t~l

mazza - és 1945-ig csak emléh."'ezetből". Utóbbinaik oka a vHágháboru.s 
pusz>títás, amely a személyes ]e:ljegyzéseket is megsemmisírtetrte. Az em
lített időpontig elkészült épületek közül, hiá nyzik a Csutak Vilmos la
kóháZ!a, ,a későbbiekiből pedig a Benedek Káfloly számlára tervezett la-
kóház, V1aLamJint a vá:ntJemplom a:Lattli ravatalozó épüle:te. 

Vég.ső soron azon!ba.n, nem túloZ:unk azt álJítva, hogy ez a vidéki 
ki1sváros képviseli jelentőség és számbelti mennyiség szempontjából egy
aránt a 'leggazdagarbb.an Kós K.árroly épí.tőmüvészeti tevékenységét. An
ná1l is 'inkább, mivel nagyszabású, monumerrtális köz;épüle:t, zártsorú 
városi utcába beiHe:szkedő ·Lakóház, ·többféle i:sk,...·ha és viHaépület egy
anént m!egltaliáJható közöt<tük. 

Meg kie~l emtlH:;enünk, noha jt'el1en sorainkban csupán ra sepsd.szenrt:
györgyi Kós-épületekkiel fog!LalkoZJunk, hogy ra kutart;ót másutt is érik 
majd meglepetése~k, a feLsorolásból klimarndt Kós-alko•táiSokat iUetően3. 
A mai Ko~á'Szna-megyélben is, Sepsiszentgyörgyön kívül, csupán Baró
ton és Nagy!ba:conlban eml!iJt egy-egy ·terv·et, irllretve épületet a felsorolás. 
Nos, Sz;entivá:ruban is 1áJH egy Kórs-épüle.t, 'a helyi termelőszövetkezet 

mai :szlékház:a4. 
Aliglha lehet a V1éleit1enn:ek tuLajdonítani, hogy Sepsiszentgyörgy 

számára ilyen nJagyszámú épülete:t ·tervezett. Közltudott, hogy Kós Ká-

219 



. . • -

\ 

220 

. . .· 
• t . 

.. 
'l 



.. 
. . 

roly, milyen élénk és alkotó érdeklődésse-l tanulmányozta ra népi építé
szet emlélreit. Márped~g megyénkben az építészeti műemlékeknek túll
nyomó többsége, népi mesterek munkája, mai :arcüLaJtuk pedig a magas 
müvészetből a népi építőg)'lakorlatba átvett, átallakított, átsugárzó ele
mek, megoldások rendkívül vál'tozatos világá1t kínálita :Del a 1ényegüket 
érzö-értő Kós Károly számára. Ez:ért van az, hogy Erdély című kuiltúr
tö:r<ténert:i vá:zllatának LincleummetJszetein féltiUoatnyii háromszéki népi 
műemlék . kapott egy-egy egész rud~lt5, hogy a KOIVács h1Jszló szerkesz
tettJe Sé:tJa bölcsőhel)'lem köérüil-kö·tet képes tábláin Kós-Gödri felvételek 
mru~tJatnak be újabb ilyen emlékekert6, hogy bőven 1közölt belőlük ·a sep
siszentgyörgyi múzeum Emlékkönyvében ~megjelent 1Janulmánj11ában 
csak1Úgy7, min1t később a szé~ely népi épHészetet Öisszefo@lradó érem-díjlas 
tanu1mányrárban8. Másfelől, erfle azon:pan már :többen (maga Kós Káro[y 
is) kitértelk, különböző ~alka~lommal (~1egutóbb Debreczeni László, jeLen 
kö1tertben), a nagyszámú meg~endelés és ·ki·vi1Jelezés bizltosításában, je~ 

lennős :rtészt vállilla~tak SepsiszenrtlgJ~örgyön, Csutak Villmos, Gödri 'Fe
renc, Malmos Andor, Kahay Gábor és mások. 

A SepSiilsZientgyörtgyön elsőnek ;tes:te~t öltött alkotás, a már-már 
szimbol!Ummá Vlá.lt múzeum-épület vorLt. Pontosaibban épület-'együttes, 
hiszen a mögötte félépi1lt, eredeUrleg múz.eumőri lakásoknak szánt épü
lertekkel razzá egészült kli, annál is · inkább, mi'VIel jelenleg mindhárom 
épület s?Jervels.en a volrtaképpeni múzeumi munka szolgáJlatJárban á~ll. A 
föépülletnek csupán a Kós Károly által megte!'IVezett észalmyugati szár-· 
nya nem épült fel eddig, bár a múzeum távlati fejlesztési tervében 
továbbra is szeflepel, s a tei'VIező, a főépület északn)'IUgia'tri. ·~arkát m1n-
denben a bő~í,tési tervnelk megrfelelően képe'Zlte ki. 

A múzeumépület történetét ~többen, köztük az alkotó !is megü-:ta 
már9. RajZ'á't, fényk!épét, csaklllern álttekinthetetlenül, · számtalan napi
hetilap, folyóirat, ·kliadrvány körolte. Via'flga Nándor Lajos egyik rézka,r
cán éppen úgy feQfedezzükiO, mint Kisgyörgy Tamás, Múzeum címü 
kompozícióján 11, vagy Deák Ferenc, Á~om és Meseváros cím ű aiko
tásain 12. Termffiretesen a múzeum Emlékkönyvének, Év'ktönyvének, 
illetve köteteinek címlapján is ott látjuk, megannyi változatban. 

Egy do~ogra !roll csupán klitérnün!k. Csaknem hihetetlen, hogy a 
százaidelő k:is1Városrá11:lan, ez a ikorában mergdlőbbentóen merész építészeti 
aJkotás 1Jestet öltihertet. Annál is mkább, m:iJveQ ·közeleben, alig nélhány 
évvel azelőtt épült fel a tanítóképző (ma 2. smmrú Líceum) enyhén neo.:.. 
ba[['okkos, közép- és o.ldalrizarlirtrtal hangsúlyo'ZAYtt, sllÍ.gorúan szimmetrikus 
hom:lokzarru, impozáns épülettömbje. És alig nehány évre rá felépül, ez 
a valóban merész asz'immetriával túagolt, mégis bi1Jtos kézzel összefo-

~-- ·-

221 



Kisgyörgy Tamás : A múzeum 
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Deák Ferenc : Meserváros 
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Deák Fereric : Alom· · 
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Bartók Bélának 1927-ben a múzeum emeleti 
nagytermében tartott hangversenye alkalmából 

kiadott műsorlap 

• • 

gott, héi!IDT"O'ZJO:tt egységet alk-otó, reszlle!teiiben lliaJgytVOntalú egyszeruseg
gel is évszáwddk és rtájak népí épftészetének jeLlemző jegyeirt egybe
fol'Tfasm) épmet. Ebben pedig nagy s~repe volt a CsUitak V~lmosolmak. 

S azóta már oímeral\kotó elemmé is vált, hiszen a szocilallista kor Ko
vászna-megyéjének új címerében a szellemi élet jelképe. 

A mú:z;eum .felépí:tését követő évben az Eslmla-uboai Keresztes 
testvérek házának terve készült el. A zártsorú városi utcaképbe bele
ilQeszkedő Kós...1épülietek közé tartozik, s ·az egytik lwráibban, Zrumec~y 
DezsőiVel közösen te!l"'Vezett épület homlok~val muta.t tü:Irorkép-sze
rűen közös vonásokat. A szintén 1913-ban tervezett ket múzeumóri 
La!kás pedig a Vli.lJa épüJetek csoportjába wtozik 
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Az egykori Keresztes-ház (1913) 

A tragiikus 1914-ben tervezett, vármegyei közkórház eredetileg 

öt épületből álló együttelSe sa:j:nos csonkán és megcsonkítva maradt 
ránk. A legszebb, az épületcsoportot kelet felő lezáró anya és csecsemő
védelmi tornyos épület meg épperltséggel osupán te:vvben ismeretes.- A 
többi épülethez kiépes,t, k:ismérete ellenére is monumentáHsan hat, a 
kivételesen de aligha véleltJLenül, szimmeltri~us:an megtetwezett és felépí
tclit hrullliaház, a maga mereiV, mrt, mozduliart1anságot sugárzó épületéveL 

E kiét épii:lretegyüttesrál szólva kell megemlí'tenünk, hogy· a sep
siszentgyörgyi Kós-há~k vá!loskép-formMó · szerepét i'lle:tően, lényegé
ben ·az :ismétlődik meg ami Kós Károly eg·ész épftőművészeti tevékeny
ségére rányomta bélyegét: nem tudta alkotóobevéikenységét, a már többek 
Mrtal megírt akoiknál fogva ikite~jesílteni. Így Sepsis:rentgyörgyön is 
hiányzik épületeinek áltfogóbb városképi hattása, hogy ha nem is egy város-
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Múzeumóri lakás (1913) 

A kórház anya- és csecsemóvré'delmi épülete (1914) 
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rész, bár egy általra egységesen megtervezett tér megalkotásában, ki
élhesse a benne feszülő alkdtó energiát. 

SepsiiSZentgyörgy főterén pedig elmarndt az általa, a Gábor Aron 
terelt ugyoo eJtünte:tő de á V'á:ros főterét nyugatról, .Jlá11Jványosan lezáró 
városháza épületének megvaJlÓISulálsa. Csrupán :a főtérnek ugyancsak a 
ny!Ug:ati oldailána 1926-ben lte:rveze:tt leánygitnnázJium-interná,tus épülete 
valósult meg, amely, utólag, a tervező stílusához hangolt de az épületet 
egyhangúbbá ·változtató déli bővítéssel, ma mint a textilipari szakiskola 
épüle:te ismeretes. 

A két évvel korálbban :bervezett és a közeli Béke uteában felépült 
Csulfak .... ház viszont, sokáig alig ismert, ám annál szebb viHa · épületnek 
számírt. Félkrörailal<Jú, os~lopos verandájárt véve alirap<ql, az ugyancsak aik
Imriiban ter'VIezett lm.J.rozs;vári Hincz-házzal mutat rokonvonást, a főhom-

""·· 

Városháza és mozi (1919) 
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lokzat'()lt is figyelembe véve, tükörkép-szerüen, a miskolci Imre-ház
zal13, azonban a méretbe~lli. különbségból i~s fa:kladó tetőszerkezeti .meg
oldások külörnbsége egyben haltározO(btaJn eil'térő összhiatást bi:z;tosít. Amit 
r.ó1a érdemes 'tudni, azt Balogh Ferenc írta meg az Utunk 1972--es év
könyvében, fényképet >a~Lapr~ajzot is közölve. Ez épület fényképe ugyan
azon évben a HlétJben is megjelent, bár 1\!Iéhusz József kétrészes írásá
ról14, az utó'1agos :liélreértések elkierülése végett meg ~en említenünk, 
hogy valamilyen végzetes téves tájékoztatás folytán, érrveivel nyitott 
klarput döngetertt, ,a Csulak ház védeilmélben, his:oen a város- pontaSiab
ban a kóDházfej,lesziJésli terv, nem ezt a Kós-épül'e'tet, hanem a kórház 
épüle'tcsoporbj,ának, délnyugati pavilon-épületét fenyegette lebontássaL 

A pionírház jelenlegi épülete (részlet) 1929-30 

228 

.· 



A Kabay-ház tervének második változata (1948) 

Szövetkezeti, könyvelói és kereskedelmi iskola · (1951) 
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A Benedek Károly számára tervezett lakóház (19153) 

A 30.-as években újabb három, elrtérő •éU"Cu!latú és rendeltetésű 

Kós-épülettel gyarapodout . Sepsiszentgyörgy. A mai Pioní11háznak a 
T€Xltililsko[a épületével némi rokonságot tafltó épÜ!lette készüirt el15, az 
~svee.etők módooí)1Jásáva!J.16, továJbbá ar.?: Iskola UJtoati KeresZites-ház 
közerlében, egy semleges homlokZiéi!tú, tan·ári lakáisokat magábafoglaló 
emeiletes ház, valamint a legrutóbbi évtizedben radikálisarr ártalakított 
Csu:tak Vi'lmos-Qakóház, a vars'U'tli áUomárs közelében. 

Csupán terv manadt a dr. Kaibay Gálbor számára 1948-ban két 
vátl·toZélt)ban is megterve~emt Jakóház, raká'l"Cs.alk az Olt- és Balcescu utcák 
sarkáM szánt, klel'1eskedelmi mkoláJt és beml,akiást magáJbafoglaló, ki
mondottan kornzerű hartálsu, mégis · á.ttéielesen hagyományos vémás01klml 

nmdeJJ<.1ező, nagyszabású ·épület 1951-ből. Fle~lépült viszont, kevés módo
sfiás'Siéd, az 195·3-ban, lci.tűnő belső beosztássad, Benedek KároJy számára 
tervezett lakóház a Vámdi Józ.sef utcában, valarotint . ,az egy évtized 
·múltán, három válto;?;atban elkészített, a vártemplom magaslatának 
keJelti a:tjálban, a harmadik ~vv szerinlt kft VliJte lezetlt mva~lozó...épület. 

Föltétlenül meg ke:~l em[ít:enünik, h<Jgy a Sepsiszentgyörgy észalld 
peremén, a Kökönyes paltak völgyének kijárniánál felépült, ugyancsak 
rendkí'V'üil ga7Jdlaságos b~Lső térkihlaszn'áilfisú V'i'lrla-Lakóhámt viszont nem 
Kós KárO'Jy te·rverzJte, hanem a te:tös-zell"lrezettet értintő némi mód.ooibástól 
eltekintVie Toroc$iai Wligand Ede rbef!Vle allapján kés2Jiilt17. A SzemeJ;"ján 
a József A1ttJil'a utca 9 szám a·Latt álló ép(.Hetnél pedig, a némileg a Ke
resZ'tets-háZJra ernlélkeztető homlokzat rte:rrvezésénél, az eliJsmert ács- és 
ép1tőmesitJer híJ:'Té!ben áLló Demeter I!Stv'ánr!a feltehetően hatással le
hetett a Keresz·tes-báz hangulata és ez magyaromatja a méretteiben jó
v,allcisebb ~üle•t I"<Ykonvonás.ai:t. 
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Kós Károlynak Sepsis'Zlentgyörgyön fe'lépült, iUe•tve e város szá
mára te'l'Ve'2lett épületei, nagy számuk elllenére sem fo:rmá<~nak Ici egy
séges város-részletet. Minlt ahogy Kós Károly egész műépítészeti tevé
kenysége, a már máSok áltaa kö.rVDoolazot't egylkolt'li körüfmények kö
vetkeztében sem tudott ál:tal!ánosan kJiibantalrozó irányzat'O't teremteni. 
A köz- és magálllépületek •kJons?Jerű de egyhen a konkrét tAjhoz illő ter
vezését sürgető, fe'l-feHooonó vélemények •azonban 18, elv~leg az ál'ta1a 
képviseit irányzat hetlyességét ig.azoJlják. S ez útnak mai építőanyag és 
igény sZ'empantj,ából való helyességét a Marosvásánhelyen a közel
múl<tban felépült új színház-épület gyakonLa:ti'Lag is bizonyítja. 

JEGYZETEK 

1. :E':pület....együtJtes a múzeumé (múzeumépüle't és a két muMumóri. lakás, w,lamint 
az eredletlii!Jeg öt épül!etből állón.aJk tervezellt vármegyeli 1000kórhárz: (négy ~eléPnit, 
egyet t~ak:özben l•eibon tlot1léllk). 

2. Páli Ba•Iázs: Klós Károly. Akaqémiai k&ad~, Budapest, 1971. Archli>tektúra-sorozat. 
3. OsiUIPáJn az Erdélyii HeiLimn 1928-as évfol)'léliilláJban közölt Kós-mets7Jetelk alapján 

nyí1vánvaLó, hogy hiányzik Imre Zs,jgmond mi~o1ct háza, a. klás2l0111d Pán barvfz
l)olrrás kúlbhráza, va1rumi;rut Maianos Aindor budapesti, nJagyméretű 'bél"IVdlllája. 

4. Alaprajza, homilokzati és tá'V'LaJti rrad'Z'a k():llÖhne a Kiol'un.k 1973. 11. s:z~ámá,ruak 1661. 
oldalán. 

s. Az Hl)'lefullv,i vár, gelencei templom, tmOO'Sifatlvi Crse.I"'ey-, rétyi Aln'flos-, dál.nOOd 
· V eress-, mborOSIIl.yói Tompa kiúr:iák. 

6. Kéz.d~vásrálihelyi rég1i ház, •részlet a Kovács-szerrrőJ. valamint a F.inta-ház, vala
mennyi Kézdivásárhed.yrőt 

7. A dálmok:i Veress-, s?Jentivánilaborfalvri SZJenbivám.yi-, kilsbol"IOsnyói Tompa kúriák 
rajza, variamint UIIJóibbinak telekbeos.Z!t.ása. 

a. A kisborosiilyói Tompa-kúma, na•gyborosnyói tö.r>poosL~lopos-árkád~ ud:V1a:r:ház, Sep
sis.z.enúgyörgy-Szemerja. Budai Nagy Anital ubaa 18 szlálm aLatJili 1784-ben épüLt ház 
stb. (Kós KMO'ly: A székely nép építészete. Bltlidalpes;t. Mérnökii Továbbképzö ln
~.1944). 

9. Kós Káro•Iy: A Mú21eum épírtJése. Emlékkönyv a Múzeum ötvenéves évfordu]pjára. 
SZ'eil"k. Csutaik ViiJm:os, Sepsis•zen•flgyörgy, 1929. 
Debreczeni Lás"Z:ló: A seps:isz.enrtgyöt"lg)'li múzeum érpülrerenek terverojérőL Taiililll
mány az Alliuta 1913. évi kötetében. 

10. Közölve az Uturuklban (1972. XII. 21) a Megyei Tűköl'ben (1974. ,J;H. 6), vaLamiint 
az Aliuta l. drnl:apján. 

11. Kiállílbva a cs·emátoni községli múzelllmban. 
12. Közől'll'e mLndkettő az U.tunlk 1967-<es évíiol)'lamáiban, iHetve az AILom az Utunk-

évkön)"V 1968-ars kört:~tén·ek 114. oldaltán és a Megyei Tükör 197(). 'Vrii. 18-;i s.zá
mábai1'1. 

13. Radm k.özölve az El'délyi He.Lik0111ban (1928. 631. old.) . 
14 Mé'1isz JóZrS.ef: Szecesszió Seps•i!szen.t:györgyön (Erv.eLés.ek IWs :K;át"'oly egy épillete 

meillclit) A Hét, 1972. 5~ S;Z. 

15. F\myké)pe közöJ:v.e a Megyed Tükör 1972. XL 29~i sZJá.rná.lbaJn, illetv.e CaS<ele Pioruie
dLor di:n HepubJJica SociJa·~is<tá Romania c. kötet Sf. Gheorghe címszavánáL 

231 



16. Dr. Kabay Gábor szóbeH közllése, néhad id. Kádá,r Jánostól ny.ell'lt értesülése alap}án • 
. 11. Dr. HOQ"Vá'th Sándor szíves levélbeli közlése. Egyben e heJy.en mondok köszönetet 

dr. Kabay Gábomak a Kós Károly által tervezetit de meg nem valósult épületek · 
raázainak közlés~ lehetőségét d.He:tően, . val,amint szóbeli adatadér.t, Benedek KároJy
nak és leányának, dr. Nagy Lászlónén.ak, a Benedek-házra, valamiJn1t Csutak Jó
zsefnek a Csutak-ház.ra vona,tkozó adatokér:t. 

Kós Károly mííé·pitészeti munkássága Sepsiszentgyörgyön . 

l. Sepsiszern:tgyörgyi múzeum, 1911-12. F .ebruár 16 sugárút .10 szám. 
Kevtjében a két múzeumőri l:a:ká:s, ma képtár, illetve adminisztrációs 
épület (1913). 

2. Lakóház (volt Keresztes-testvérek háza), 1913. IskoLa utca 9 szám. 
3. Egyesített kórház (volrt Vármegyei Közkórház), 1914. Eminescu utca 
. 9 szém. A tervezett öt épületből négy felépült. A be.fejezetl,en un. 
· .. admin.isz'tráaiós épületet 1960 táj án lebontották 

4. Városháza és városi mozi. A Gábor Aron tér keleti ~részére szánt 
épületet 1919 .... ben tervezte (A Pál-mpnografiában 1921. szerepel). 

'5. A Balkk-család háza (dr. Csuilak Samu VOilt háza), Béke utca ll szám. 
Irodalom: Balogh Ferenc: Kós Károly építőművészetéről (fénykép
pel és alaprajzz.al. útunk Évkönyv' 1972. 142_:__144. old . 

. 6. Textilipari sz,akiskola, 1926. Szabadság tér 1.8 szám. A háta mö-
gö:tti internátus épület utólag lebontv1a, az ~skollaépÜilet deli szérny

. · nyia:l bővítve. 
7. Pionírház, 1929-30. Kőirösi Csoma Sándor utca 23 szám. 
8. Lakóház (Csutak Vitlmos egykori háza) 1936. Siló utca 7 rsz:ám. Je:len

leg több család lakja és átalakítás illetve épül~ttoldás-ráépítés váll-. 
toztattJa meg eredeti formáját. 

9. Lakóház (volt koHégiumi tanári lakás), 1932. Iskola utca 3 sz·ám. 
10. Dr. Kabay Gábor lléikóház'a_ Terv 1948-lból két váll,toZia·tJboo. 
ll. SZ'övetkezeti, könyveJ.ő:i és kereskedelmi iskola. 1951. (A Pál-rnono

gráfiában 1952 szerepel). Az Olt és 'a B~Hcescu utca sarkára ter- · 
vez:te . 

. 12. Dr. Nagy László háza (a terv még - Benedél~ Károly számár,a készült 
1953-lban). Feliépült az 1960-1a!S évek közepén. Váradi József utca 

' 18 szám. 
13. Ravata,lozó a vártemplom a:l,aH. VáT utca l szám. Tervezte 1964-ben, 
. •· '' három, eltérő vál'tozatban. A legutóbbi kivitelezésre került :terv a 

D.M.I. álltal körvoootlazo1Jt al.apelvek s:z;erint készült. Felépült 
1968-ban. 
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Sepsiszentgyörgyi vonatkozású újabb Kós-szakirodalom 

Debreczeni László: K.ós Káry:)ly " építőmúvész. Kot1u.nlk:, 1967. 8. sz. 1060-1067. 
F1énykép: a SepsBI!rl.eDitgyőr!gyti mÚUJeUm. 

Kós ~y: ~eitmjzorn. ~az Sző, 1968. ll. sz. 627----032 old. 
Sah'1111u Virgil: A múépitész. leaJz Sro. 1968. ll. sz. 643-M9 old. 
DebMC7Jelli László: A grafikrutsművész. Igaz S~. 1968. ll. sz. 651}-665. old. 
Balogh Ferenc: Kós Klá.roly építőmüvészebéröl. O,tn.Jinlk ~vkönyv, 1972. 142-U4 

old. (A Qwl.ak-dláz :fényképév;ell és ail.apraj~ll/lél/1). 
Méliusz JÓIP!Sef: SzecesS!Zik) Seps.1szentgyörgy1Ön (.&I"vellések Ká& Károly egy épü

. lete meD.llett. A Hét. 197~. 5-ő .. sdm. (A Csulak-ház fényk~el). 
N·agy Gé7..a: ,,Az én éietem örökkévaló 1esz . . . ,,Kös Károly k.iJJencvenéves". 

MűveM)dés, 1973. 11. szám 49--53. 
Ba1od1 F~reac: Kós !Kátoly épí,tészetének n.emzetk.ö~ értélke. Kol'IUilk, 1973. 11. 

s2lám, 1659-1663. (Pálil F&enc s.zentlwán1a.borila1Lw házácak terwl."&jzá:val.) 

KÓS KÁROLY A MEGYEI TÜKÖRBEN 
(1969-1973) 

1969. I. ll. 52. sz. 

Kó5 Kiliroly: A hegy:ek (~ a VM"ju-o~l). 
Magyrari Lajos: LXXXV. (v,ers). 
C7Jegő Zollláin: Vasrüv>ek 'haij·OOnak .(w~.rs). 

Far*•as Air.pád: ZúgOitlt a taps. 
Gaj7láigó Mal"ton: Kós a politilrus. 
V•ári AJtitHa: Tornyok, éV•e!k ••• 
Veress Dániel: Kézfogás·ok. 
Erőss Jáaos: Le.vél Kós Károlynak. 
C:siti László: Gazdagság. 

(v .d.): Kislexilron 
Kós Kálroly: IUiusztJráció a Régi ·J{alotas7Jeg cimű ki.ad!VIánylból, · Kós Károl7 i.ino

metszetei {ddlslborosnyó'i Tompa-roúria, gelencei temPlom). 
S~álcs Sándor fotomoii1Jtá2l&a a seps:i.szenrtgyörgyli. Kós-lépü),ejtekr61.. 

1969. II. 8, 57. sz. 

Kós !Károly válas·zlerve1e. 

1971. XII. 12, 510. sz. 

234 



1971. XII. 19. 5.16. sz. 

Baloglll Ed:glú2 Kós K.á.rbly - 88 (a monoa'tlori uti templomról készített Kós
metsZJettel). 

1971. XII. 19. 516. sz. 

(A Kós rolkoly az építész - belsO k!étloldailas ö.s&zeálUtás); " ••• ~6jjenek a aata-
lok" (Ga:jzágó Márton b~etése Klós KárolJlyal). 

Résrzl,eltek Kós Károly műViei.ből: 
S7JékJelly néPi épírtiés~t (A székledy nép ~ c. tanu1mányból). 
BeiS~k Er:dlély k6v,ei ls (NtapkJelet 1920). 
Az ép~et dem<>k!rattzmusa (Gu:ild of m!.aru:W:raft). 
ll[IUSztrálcióks a Sepsis'Zentgyör.gy.re tervezellt 621ÖVe'tkezeti ilslrola, városháza, anya

és csecsem6védelmi pa'Vii.lon, valamint a Kaibay-ház ,f;á'V'lati l'laljmi. 

1973. XII. 16. 

90 éve szü.letett Kós Károly. 
Magyani Lajos 1 Az épí!llkező. 
Dámell [sltváJIU Mfi és élet. 
Farkas Arpád: A szembejövooek (Ví&s). 
(-): Az útun.k. KOs~mláról •.• 
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REZUMAT 

Luc!'la'I'Iea preziil1'tă clădirile ·am: Sf. Gheorghe~ construite după pJia-
nur1He 1arhiteotului K6s Karoily, între c:im.ii 1911-1968. · 

C::unqscrut:ul. scrijtor ·cl:t.1]$n' · Kos Karoly, oa arhitect, . este reprezen
tantul curelilltului pr<e ... modern şi a ravut în tot .cursul vieţii sale un inte
res de'Ois,~bilt faţă d:e cre1aţihl.e arhitecturii popu~a!'le. Prima S!a operă, clădi
rea muzeului din Sf. Gheorghe a d:e·venit azi simbolul oraşud:ui. Fiind un 
ediifJiciu impună1Jor oa voJum şi forme af!hi!teelbur'Cllle, cu · o f1aţadă asimetri
că, evocă lumea e:lem€Jllltellor ·tr1adiţi'Onale în domeniul · arhitecturii , din 
acest ţrinut. 

Dintre cele 13 pLanuri de .clădire şi de all1Siambluii de clădire, s-1au 
relalizat în cu:nsul deceniilor 10 (în totlal 14 dădiri). 

Lucrtmea mai cuprinde lis.ta clădirilor · cu datele cele m'ai importJan
te şi o bi'bliognafie Jegată de person1a:liltJatea lui Koş K1aroly (Megyei Tii
klor, 1969-1973). 

EXPLICAŢIA FIGURILOR 

Varga Nandor Lajos: Muzeul din Sf. Gheorghe 
Kisg)"orgy Tarnăs: Muzeul 
Deak Ferenc: Oraşul de basm 
Deak Ferenc: Visul 

.·•r' 

Programul concertului dat de Bart6:kl Bela în sala mare a muzeului în anul 1927 
Fosta ca!Să Keresztes 
Locuinţă de muzeolog 
Clădirea de maternitate a spitalului 
Primărie şi cinematografie 
Actuala clădire a Casei Pionierilor (detaliu) 
V.arrianta a doua a planului C·a.sei Kabay 
Planul şcolii cooperatist-comerciale 
Planul casei de locuinţă a lui Benedek Kil!roly 
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