KÓS Károly és a Székely Nemzeti Múzeum
Hozzáadta: SAS Péter

(Kivonat)

KÓS Károly 1910 õszÃ©n lát hozzá a SzÃ©kely Nemzeti Múzeum terveinek elkÃ©szítÃ©sÃ©hez, SepsiszentgyÃ¶rgyre 1911
áprilisában utazik le elõszÃ¶r ez Ã¼gyben. Augusztus vÃ©gÃ©n kezdtek Ã©pÃ¼lni a falak, 1913-ban mindhárom Ã©pÃ¼letet
átadták tulajdonosuknak, a három szÃ©kely vármegyÃ©nek (HáromszÃ©k, Csík, Udvarhely). A SzÃ©kely Nemzeti
Múzeum irattárában õrzÃ¶tt, a múzeum Ã©pítÃ©se tárgyában írott tizenkÃ©t KÓS-levÃ©lbõl korábban egy kerÃ¼lt csak
kÃ¶zlÃ©sre. A GÃ–DRI Ferencz polgármesterhez (8), a múzeum Építõbizottságához (5), illetve CSUTAK Vilmos
múzeumõrhÃ¶z (1) intÃ©zett levelekbõl (átfedÃ©sek vannak) nemcsk a tervezõi munka Ã©s az Ã©pítkezÃ©s szakmai menetÃ©
pillanthatunk be, de KÓS Ã©s megrendelõi szemÃ©lyi kapcsolatainak alakulását is nyomon kÃ¶vethetjÃ¼k, a hivatalos
fogalmazványoktól a kÃ¶zeli ismeretsÃ©gre utaló hangvÃ©telig.
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(Kivonat)
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KÃ¶ztudott volt KÓS Károly Ã©s SepsiszentgyÃ¶rgy városának jó kapcsolata. Jó emberÃ©nek tudhatta GÃ–DRI Ferenc
polgármestert, LÁSZLÓ Ferenc Ã©s CSUTAK Vilmos múzeumõrÃ¶ket, MALMOS Andor mÃ©rnÃ¶kÃ¶t, dr. FOGOLYÁN Kristóf
fõorvost, a kÃ©sõbbiekben fiát, a szintÃ©n orvosi hivatást választó dr. FOGOLYÁN Miklóst, valamint dr. KABAY Gábor
Ã¼gyvÃ©det. Hogy mennyire megszerette ezt a várost, Ã©s milyen mÃ©rtÃ©kben kÃ¶tõdÃ¶tt hozzá, mutatja az a sok terv, mel
rajzasztalán szÃ¼letett. Ezek jelentõsebb rÃ©sze szerencsÃ©sen meg is valósult, s ma is áll1.

NÃ©gy Ã©vvel a múzeum alapítása, kÃ©t Ã©s fÃ©l Ã©vvel ma is használatos nevÃ©nek felvÃ©tele után Ã¶zvegy CSEREY
JánosnÃ© ZATHURECZKY Emília 1879. szeptember 15-Ã©n a szÃ©kelysÃ©gnek adományozza a máris jelentõsnek számító
gyûjtemÃ©nyt. A szÃ©kely nÃ©p kÃ¶rÃ©ben ismÃ©telten fellobbant a vágy, hogy tÃ¶rtÃ©nelmi emlÃ©kei Ã©s termÃ©szeti kinc
megõrzÃ©se valamint bemutatása számára állandó Ã©pÃ¼letet emeljen.

Az 1890. május 1. óta megindult rendszeres gyûjtÃ©s, adakozás, adományozás eredmÃ©nnyel járt, 1903 õszÃ©n az
igazgató-választmány a leendõ múzeum Ã©pÃ¼lete számára a Piac-tÃ©rrõl a Brassóba vezetõ országút mentÃ©n egy
majdnem háromholdas telket vásárolt. Látva a feltÃ©telek teljesÃ¼lÃ©sÃ©t, a Múzeumok Ã©s KÃ¶nyvtárak Országos
FõfelÃ¼gyelõsÃ©ge elõbb DVORÁK Ede mûÃ©pítÃ©szt, majd dr. HÃœLTL Dezsõ mûegyetemi tanárt kÃ©rte fel, hogy terveznÃ
a múzeum Ã©pÃ¼letÃ©t. HÃœLTL az általános tervrajzot Ã©s a homlokzati látkÃ©pet el is kÃ©szítette. Az igazgató-választmán
látva a barokkos homlokzatot Ã©s tapasztalva az egy Ã©ve húzódó rÃ©szletes kiviteli tervek hiányát, úgy dÃ¶ntÃ¶tt, más
Ã©pítÃ©szt keres. Olyat, aki a kialakítandó nemzeti, magyar Ã©pítõmûvÃ©szet szellemÃ©ben kÃ©szíti a terveit. ågy találtak rá
budapesti állatkertet ZRUMECZKY Dezsõ Ã©pítÃ©sztársával frissen befejezett KÓS Károlyra. KÓShoz feltÃ©tlenÃ¼l
ragaszkodtak, rÃ©szvÃ©telÃ©t elengedhetetlennek tartották. Választásuk jóváhagyását azzal indokolták: “hogy új
múzeumi Ã©pÃ¼letÃ¼nk mind a mûvÃ©szi kÃ¶vetelmÃ©nyeknek, mint pedig annak a nagyfontosságú kulturális
hivatásnak megfeleljen, melyet SzÃ©kelyfÃ¶ldÃ¼nk mûvelt társadalma rÃ©góta Ã©s teljes joggal hozzá fûz”2. A fiatal
Ã©pítõmûvÃ©sz felkÃ©rÃ©sÃ©vel a szakhatóság is egyetÃ©rtett.
HÃœLTL Dezsõ nem sÃ©rtõdÃ¶tt meg, sõt belátta, hogy ezt a feladatot nem tudta megoldani. Miután KÓSnak átadta
általános terveit, így vÃ©lemÃ©nyezte saját munkáját: "Látod, akartam szÃ©kely Ã©pÃ¼letet kihozni, de nem hiszem, hogy
ez volna az igazi"3. 1910 õszÃ©n KÓS a tõle megszokott vehemenciával látott munkához. ÉpítÃ©sz elõdjÃ©vel ellentÃ©tben õ
tudta, hogy mit kell csináljon: “a szÃ©kely nemzetnek múzeumot... Igazi szÃ©kely Ã©pÃ¼letet”. Egy hÃ©t alatt elkÃ©szítette a
leendõ múzeum távlati kÃ©peit. Miniszteri leirattal vÃ©gleges megbízást is kapott a további rÃ©szletes tervekre4.

KÓS az elsõ sepsiszentgyÃ¶rgyi megbeszÃ©lÃ©sre 1911. április 14-Ã©n utazott le, ahol GÃ–DRI Ferenc polgármester valamin
LÁSZLÓ Ferenc Ã©s CSUTAK Vilmos múzeumõrÃ¶k fogadták. KÃ¶rvonalazódott, majd kialakult a feladat: “múzeumi
szempontból jó beosztású, technikailag tartós Ã©s kÃ¶nnyen karbantartható, mûvÃ©szileg pedig – a szÃ©kely nemzetet
reprezentáló Ã©pÃ¼letet Ã©píteni fel”5.
A helyszíni egyeztetÃ©s után minden úgy ment, mint a karikacsapás. A kiviteli tervet Ã©s a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©st május 29-Ã©n
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elfogadta a vallás- Ã©s kÃ¶zoktatásÃ¼gyi miniszter6. Augusztus vÃ©gÃ©n Ã©pÃ¼lni kezdtek a falak, október 22-Ã©n pedig
elhelyezÃ©sre kerÃ¼lt az Ã©pÃ¼let alapkÃ¶ve is. 1913-ban a tulajdonos három szÃ©kely vármegye rÃ©szÃ©re átadhatták
rendeltetÃ©sÃ©nek a múzeumot, a kÃ¼lÃ¶n megtervezett Ã©s felÃ©píttetett kÃ©t múzeumõri lakóházzal egyÃ¼tt.

Az elkÃ©szÃ¼lt Ã©pÃ¼let nemcsak múzeuma, de temploma lett a szÃ©kelyek tÃ¶rtÃ©nelmÃ©nek Ã©s tudományos emlÃ©kei
Ez szinte szó szerint igaz, mert KÓS olyan Ã©pítÃ©szeti elemeket is felhasznált terveiben, melyek templomok egyes jellemzõ
rÃ©szeit jelenítettÃ©k meg. Az Ã©pítkezÃ©s folyamán igyekezett elÃ©rni azt a kijelÃ¶lt cÃ©lt, hogy lehetõsÃ©g szerint minden
szÃ©kelyfÃ¶ldi Ã©s minden mesterember szÃ©kely legyen. Az alapfalak Ã©s a lábazat õrkõi kõbõl kÃ©szÃ¼lt, a tÃ©gla Prázsm
a cserÃ©p Bodokról, a fehÃ©r márvány Gyergyószárhegyrõl, a faanyag pedig a szÃ©kely erdõkbõl Ã©rkezett. A zománcos
cserepeket szereztÃ©k be egyedÃ¼l máshonnan, a pÃ©csi Zsolnay-gyárból. MALMOS Andor fõmÃ©rnÃ¶k ellenõrzÃ©se mellet
MOLNÁR István, SZABÓ Mihály Ã©s JÁKÓCS István helybÃ©li vállakozók vezetÃ©se alatt rendre szÃ©kely kõmûves, ács,
kõfaragó, asztalos Ã©s lakatos mesterember dolgozott.
A múzeummal Ã©s a kÃ©sõbbiekben a tÃ¶bbi felÃ©pítÃ©sre kerÃ¼lt Ã©pÃ¼lettel új színt, egyÃ©ni karaktert kapott a város7.
a mûvÃ©szi kivitelezÃ©sû városkÃ©pet meghatározó alkotások forrasztották Ã¶ssze KÓS Károly Ã©s SepsiszentgyÃ¶rgy
nevÃ©t.

A sikerek, az elismerÃ©sek után KÓS Károly nem pihent meg a jól megÃ©rdemelt babÃ©rokon, hanem nemzete Ã©rdekÃ©ben
tovább munkálkodott szûkebb hazájában. Erre a magatartásra buzdította Ã¶vÃ©it CSUTAK Vilmos is KÓS szÃ¼letÃ©se
50. Ã©vfordulóján. Szavai ma is megfontolásra, kÃ¶vetÃ©sre mÃ©ltóak, nem veszítettÃ©k el aktualitásukat: “...induljunk, mentes
menjÃ¼nk, siessÃ¼nk elõre, mert kevesen vagyunk, Ã©s reánk mÃ©g sok jó Ã©s becsÃ¼letes erdÃ©lyi magyar Ã©s szÃ©kely
munka elvÃ©gzÃ©se vár... A jÃ¶võ mindig bizonytalan s mÃ©g csak nem is sejthetjÃ¼k, mit vÃ©gezhetnek el gyermekeink Ã©s
utódaink a reájuk egyetlen igazi Ã©s romolhatatlan Ã¶rÃ¶ksÃ©g gyanánt hátramaradó Ã©pítõ munkából"8.
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1.
Igen tisztelt Polgármester Uram!

Elsõsorbanis bocsánatot kÃ©rek, hogy megtisztelõ levelÃ¼kre csak most válaszolok. De kissÃ© kÃ©sõn, csak tegnap
jutottam a levÃ©lhez, mert nem voltam Pesten. A SzÃ©kely Nemzeti Múzeum Ã©pÃ¼letÃ©nek tervezÃ©sÃ©vel ezelõtt kÃ©t hÃ
bízott meg a Múzeumok Ã©s KÃ¶nyvtárak Országos FõfelÃ¼gyelõsÃ©ge Ã©s egyúttal lelkemre kÃ¶tÃ¶tte, a lehetõ sietsÃ©get.
Mondhatom, hogy talán semmi más megbízást ilyen igaz nagy Ã¶rÃ¶mmel nem vehettem volna, mint Ã©ppen ezt. Hiszen
eddigi minden munkálkodásom, minden dolgom nem volt más, mint Ã©ppen a mi erdÃ©lyi magyar nÃ©pÃ¼nk, a
szÃ©kelysÃ©g Ã©s kalotaszeg nÃ©pmûvÃ©szetÃ©nek, Ã©pítÃ©szetÃ©nek, nyelvÃ©nek, egÃ©sz csudásan megmaradt nemz
karakterÃ©nek tanulmányozása, hogy annak alapján dolgozhassak, tehessek valamit, ami talán – magyar lesz.
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Ezt a feladatot úgy fogom fel, mint jutalmát eddigi tÃ¶rekvÃ©seimnek Ã©s mint buzdítást, hogy tovább is ezen az úton
maradjak.
De bocsásson meg, igen tisztelt Polgármester Uram, ha a pennám elragadott kissÃ©. VisszatÃ©rek tárgyunkhoz.

Tehát a megbízás vÃ©tele után, rÃ¶gtÃ¶n Ã©rintkezÃ©sbe lÃ©ptem utasítás szerint dr. HÃœLTL Dezsõ Ã©pítÃ©sz úrral, aki a
vázlatait volt szíves átadni Ã©s egyúttal a szÃ¼ksÃ©ges utasításokat is, mire Ã©n nekifogtam, hogy a szÃ©kely nemzetnek
múzeumot csináljak. Igazi szÃ©kely Ã©pÃ¼letet. Hogy ez hogyan fog sikerÃ¼lni, azt nem tudom. A vázlatokat
elkÃ©szítettem, Ã©s mostmár nekifogtam a kiviteli tervek kÃ©szítÃ©sÃ©hez. Miután azonban egy Ã©s más dologgal szeretnÃ©
magam is tisztába jÃ¶nni, illetõleg a helyszínen is szeretnÃ©k szÃ©jjelnÃ©zni, a gyûjtemÃ©nyeket is magam szemÃ©vel
szeretnÃ©m látni, vÃ©gre pedig – bocsánat, hogy siettemben ezt hátul hagytam – hogy tiszteletemet tehessem a Múzeum
vezetõsÃ©gÃ©nÃ©l, elsõsorban igen tisztelt Polgármester Uramnál, hogy kívánságaikat, óhajtásaikat, az Ã©pÃ¼letre
vonatkozó Ã©s berendezÃ©sÃ©re vonatkozó minden gondolatukat lehetõleg megtudhassam, van szerencsÃ©m bejelenteni, ho
kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n, folyó hó 13-án SepsiszentgyÃ¶rgyre utazom. A pontos idõpontot mÃ©g táviratban fogom
tudatni, miután a mi mestersÃ©gÃ¼nk olyan, hogy soha sem tudunk semmit sem bizonyosan. Magammal viszem a
vázlatokat is. KÃ©rem igen tisztelt Polgármester Uramat, addig is tartson meg engem jó vÃ©lemÃ©nyÃ©ben, amíg azt tettel is
kiÃ©rdemelni nem fogom.

MÃ©gegyszer bocsánatot kÃ©rek a kÃ©sÃ©sÃ©rt, Ã©s levelem rendetlensÃ©gÃ©Ã©rt de sietek, hogy legalább rÃ©szben póto
kÃ©sÃ©st.
Budapest, 1911. ápr. 10
Igaz tisztelettel,
KÓS Károly
Ã©pítÃ©sz
(Megj.: A levÃ©l megjelent: Fórum, A Megyei TÃ¼kÃ¶r mellÃ©klete 1980. decemberi szám 12-13)
2.
Nagys.[ágos]
GÃ–DRI Ferencz polgármester úrnak
SepsiszentgyÃ¶rgy
Igen tisztelt Polgármester Uram!

Nem írhattam eddig, mert nem volt mit. SEEMAYER-VILIBÁLD úrral a NÃ©prajzi Múzeum Igazgatójával nem tudtam
tegnapig Ã©rintkezÃ©sbe lÃ©pni. Tegnap azután a dálnoki ház Ã¼gyÃ©ben levÃ©lbeni kÃ©rdÃ©semre azt a választ kaptam tõ
hogy hÃ©tfõn, azaz holnap, leutazik Dálnokra, Ã©s csak, miután a házat látta, fog nyilatkozni arról, vajjon megveszik-e,
vagy sem. Nagyon jó volna, ha a SzÃ©kely Nemzeti Múzeum rÃ©szÃ©rõl meg lehetne õt kÃ¶rnyÃ©kezni, illetõleg a SzÃ©kely
Nemzeti Múzeum ott helyben tudna vele megállapodásra jutni. Õ hÃ©tfõn biztosan leutazik, így izente nekem (ápr. 24).

A másik Ã¼gy, mely kÃ¶vetkeztÃ©ben levelemet írom igen tisztelt Polgármester Uramnak, mint a Sz[Ã©kely] N[emzeti]
Múzeum elnÃ¶kÃ©nek, - az Ã©pítÃ©s Ã¼gye. Én ugyanis az 1:100 lÃ©ptÃ©kû kiviteli tervekkel kÃ©szen lettem Ã©s holnap, hÃ
beadom a terveket a Múzeumok Ã©s KÃ¶nyvtárak Országos FõfelÃ¼gyelõsÃ©gÃ©nek, mely azután HÃœLTL Dezsõ dr. Ã©pítÃ
úr által a kultuszminisztÃ©riumnak terjeszti fel. KÃ©rem, hogy az Ã©pítÃ©s kezdetÃ©nek siettetÃ©se Ã©rdekÃ©ben mozdítson
Polgármester Uram mindent, amit lehet, vagy cÃ©lszerûnek lát; hogy az Ã©pÃ¼letet mÃ©g az idÃ©n tetõ alá hozhassuk.

Én magam elmegyek a hÃ©ten a kultuszminisztÃ©riumba Ã©s szintÃ©n siettetni fogom, – amennyire Ã©n, mint kisember tehet
a dolgot. Hiszen az Ã©n Ã©rdekem is, hogy minÃ©l hamarabb álljon az az Ã©pÃ¼let, amelytõl Ã©n elõhaladásomat, nevemnek
terjedÃ©sÃ©t, Ã©s ErdÃ©lyben ismertebbÃ© tÃ©telÃ©t remÃ©lem.

Ennyiben kívántam igen tisztelt Polgármester Uramnak referálni a minket kÃ¶zÃ¶sen Ã©rdeklõ dolgokról. Miután pedig
mÃ©g kÃ©rem, hogy igaz tiszteletemet Ã©s Ã¼dvÃ¶zletemet alkalom adtán legyen kegyes LÁSZLÓ Ferenc Ã©s CSUTAK Vilm
tanár urak számára átadni: maradtam igaz tisztelt Polgármester Uramnak, maradtam igaz tisztelettel.
B[uda]pest 1911. ápr. 23.
KÓS Károly
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Ã©pítÃ©sz
3.
Nagyságos
GÃ–DRI Ferencz úrnak
polgármester
SepsiszentgyÃ¶rgy
MÃ©lyen tisztelt Polgármester Uram!

IgÃ©retemhez kÃ©pest eljártam a múzeum Ã¼gyÃ©t, mely vÃ©lemÃ©nyem szerint, igen jól áll. A minisztÃ©riumban a terv
nagyon tetszik, Ã©s ott feltÃ©tlenÃ¼l azon lesznek, hogy az Ã©pítÃ©st a legrÃ¶videbb idõ alatt elkezdjÃ¼k. Ma a Múzeumok Ã
KÃ¶nyvtárak Országos FõfelÃ¼gyelõsÃ©gÃ©nÃ©l jártam, ahol MIHÁLIK József felÃ¼gyelõ, elõadó úr biztosított, hogy – a terve
mÃ©g a múlt hÃ©ten átkÃ¼ldvÃ©n Dr. HÃœLTL Ã©pítÃ©sz úrnak – azt minden pillanatban visszavárják. Akkor azután
bemutatják HEGEDÛS László orsz[ággyûlÃ©si] kÃ©pviselõnek, aki a pÃ©nzÃ¼gyi bizottság elõadója – Ã©s aki egy bank által,
melynek õ az igazgatója, rÃ¶gtÃ¶n kiutaltatja a pÃ©nzt Ã©s a kultuszminisztÃ©rium fogja fizetni az Ã©vi animitásokat. Ezt
HEGEDÛS megígÃ©rte, Ã©s ha õ mellette lesz, akkor biztosan megy az Ã¼gy szÃ©pen. ågy állván a dolgok, azt hiszem,
nemsokára nekifogunk az Ã©pítÃ©snek – ha igaz. A minisztÃ©riumban a mûvÃ©szeti osztály feltÃ©tlenÃ¼l mÃ©g az idÃ©n tetõ
akarja hozni az Ã©pÃ¼letet, Ã©s õk maguk a legjobban siettetik.
Ennyiben van szerencsÃ©m igen tisztelt Polgármester Uramat a dolgok állásáról tudósítani Ã©s ha újabb dolgot megtudok
(mÃ©g ma telefonálok Dr. HÃœLTLnek) ismÃ©t referálni fogok. KÃ©rem tiszteletteljes Ã¼dvÃ¶zletemet átadni a múzeumõr
tanár uraknak.
B[uda]pest 1911. máj. 2.
Igaz tisztelettel,
KÓS Károly
Ã©pítÃ©sz
Címem: IX. Angyal utca 7a. II 9
4.
Igen tisztelt Polgármester Uram!
LevelÃ©t nagyon kÃ¶szÃ¶nÃ¶m, nekem, munkámnak ez az igazi jutalma. EzÃ©rt dolgozok, ezÃ©rt agitálok. Erõm kicsi, de
lelkesedÃ©sem nagy. És amit teszek, nem magamÃ©rt, de nemzetemÃ©rt teszem. KÃ¶szÃ¶nÃ¶m levelÃ©t mÃ©g egyszer. És
nagyon kÃ¶szÃ¶nÃ¶m a kÃ¶nyvÃ©t. Nem is írok róla, mert sokkal inkább tisztelem Ã©s becsÃ¼lÃ¶m Polgármester Uramat,
hogysem munkájáról nyilatkozzam Ã©n ahhoz kicsi ember vagyok. De nagy gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©ggel olvasom estÃ©nkÃ©nt egy
magyar szív írásait, egy hegyvidÃ©ki, erdÃ©lyi szÃ©kely ember szíve dobogását meghatottan hallgatom.

A Sz[Ã©kely] Nemzeti Múzeum kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©t (elõmÃ©retest) csinálom Ã©s azt hiszem, ha kÃ¶zbe nem jõ valami, akko
jÃ¶võ hÃ©t folyamán elkÃ¼ldhetem, hogy ki lehessen tûzni a versenytárgyalást.
Valamint a beadási ill. engedÃ©lyezÃ©si terveket is elkÃ©szítem ezután.

De kÃ©rem Polgármester Uramat, hogy az Ã©pítÃ©st magát július hó 15-e elõtt ne kezdjÃ¼k el, mert nagyon gondosan
szeretnÃ©m elkÃ©szíteni a munkaterveket (1:50 lÃ©ptÃ©kben), mert nem szeretnÃ©m, ha valami lÃ©nyeges hiba csúszna be a
sietsÃ©g miatt, ami úgy nekem, de kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a múzeumnak ártana.
Annak Ã¶rvendek nagyon, hogy a kÃ¶ltsÃ©g elõirányzatot változatlanul elfogadták, tehát Istennek hála, lehet kÃ¶lteni
egy kicsit a szÃ©pítÃ©sre is.
KÃ©rem tudósítani engem, hogy a múzeumõri lakások, mindkÃ©t házban 4 szobából álljanak, vagy egyikben tÃ¶bbkevesebb szobából, hogy nyugodtan dolgozhassak azon is. És kÃ©rem vÃ©gÃ¼l Polgármester Uram elnÃ©zÃ©sÃ©t, ha
mostanában nem tudok majd esetleg becses leveleire olyan sÃ¼rgõsen Ã©s pontosan válaszolni, de egy hÃ©t óta be van
mindenem pakkolva Ã©s a vonaton gurulnak már rÃ©szint: kÃ¶ltÃ¶zÃ¶m Sztánára (Kalotaszeg). Azt hiszem jÃ¶võ hÃ©ten ott
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már rendben is leszek Ã©s akkor aztán nyugodtan, szÃ©pen tudok dolgozni, Ã©s pihenni is.

Éppen most voltam M[úzeumok É[s] K[Ã¶nyvtárak] O[rszágos] F[õfelÃ¼gyelõsÃ©ge]nál Ã©s ott nagy Ã¶rÃ¶mmel tudatták,
hogy a “RÃ©gi Kalotaszeg”-bõl valami 200 pÃ©ldányt vettek át a múzeumok rÃ©szÃ©re szÃ©tosztás cÃ©ljából. Ennek a komoly
sikernek nagyon Ã¶rvendtem.
KÃ©rem tehát Polgármester Uramat, hogy egy nagyon kicsit, mostmár tÃ¼relemmel lenni mÃ©ltóztassÃ©k, nehogy most,
amikor – már szerencsÃ©sen dûlõre jutott a Múzeum dolga, túlságos siettetÃ©ssel kárt szenvedjen. TÃ©lire úgyis fedÃ©l
alá kerÃ¼l az Ã©pÃ¼let.
B[uda]pest [1]911 jún. 12.
Igaz tisztelettel,
Kós Károly
Ã©pítÃ©sz

[GÃ–DRI Ferencz megjegyzÃ©se 1911. június 27-i dátummal:] KÃ©rjÃ¼k, hogy júl. 5-ig a kiviteli kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©st elkÃ©szíten
szíveskedjÃ©k. Múzeumõri lakásokról leírás Ã©s vázlat kÃ¼ldetett.
5.
MÃ©lyen tisztelt Polgármester Uram!

KÃ¼ldÃ¶k 1., teljes pÃ©ldány 1:100 lÃ©ptÃ©kû tervet azzal a kÃ©rÃ©ssel, hogy lenne szíves azt MALMOS kir[ályi] Úrnak
átszármaztatni azzal az újabb kÃ©rÃ©semmel egyÃ¼tt, hogy az ottlevõ tervrajz pÃ©ldányból az egyÃ¼tt megállapított
kÃ©mÃ©ny lyukakat Ã©s esetleges egyÃ©b bejegyzÃ©seket ebbe a pÃ©ldányba ceruzával bejegyezni szíveskedjÃ©k, Ã©s azu
azt lehetõ sûrgÃ¶sen nekem visszakÃ¼ldeni szíveskedjÃ©k, hogy az 1:50 lÃ©ptÃ©kû munkatervek kÃ©szítÃ©sÃ©nÃ©l, azokat
használhassam.
Jelentem, hogy a most kÃ¼ldÃ¶tt rajzon kívÃ¼l mÃ©g 2 teljes pÃ©ldány rajzom van, tehát beadási, stb. tervpÃ©ldányokról
nem szÃ¼ksÃ©ges gondoskodni.
Sztána [1]911 júl. hó 18.
Igaz tisztelettel maradtam,
KÓS Károly Ã©pítÃ©sz
6.
Nagyságos
GÃ–DRI Ferencz úrnak
polgármester
SepsiszentgyÃ¶rgy
Igen tisztelt Polgármester Uram!

MellÃ©kelten kÃ¼ldÃ¶k 2 vázlatot a múzeumõri lakásokra vonatkozólag. Az egyik teljesen fÃ¶ldszintes, a másik (B. típus)
manzardos megoldás. KÃ¼lÃ¶nben teljesen az adott program szerint kÃ©szÃ¼lt. A fÃ¶ldszintes alapterÃ¼lete 207. 00 m2.
A szobák padlóvonala a kÃ¼lsõ fÃ¶ldszín felett 1. 00 m magasan vannak gondolva, a szÃ¼ksÃ©g szerint elrendezendõ
pincehelyisÃ©gek (nagyságuk kívánság szerint) tiszta magassága 2.50 m. Tiszta szobamagasság 3.00 m (esetleg
3.20 m). KÃ©rem mÃ©lyen tisztelt Polgármester Uramat, hogy a tervvázlatot Ã©s az itt adott kÃ¶rÃ¼lírásokat tessÃ©k
megmutatni egy Ã©pítõ mesternek, aki megbízható Ã©s azzal egy kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l való kÃ¶ltsÃ©g elõirányzatot kÃ©rni. Mert Ã©
nem tudok SepsiszentgyÃ¶rgyre egy fÃ¶ldszintes házra árat mondani. Ha egy odavaló mesterember mond valamit, aki
ismeri a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket, az minden esetre helyesebb lesz, kÃ¶zelebb fog járni a valósághoz. Ha ezt tudjuk, akkor
aztán beszÃ©lhetÃ¼nk a változtatásokról, kívánságokrÃ¼l, speciális elrendezÃ©sekrõl, stb. Nagyon kÃ©rem, hogy a
kÃ¼ldÃ¶tt terveket (a múzeumÃ©t), a kÃ©mÃ©nyek bejelÃ¶lÃ©se után, nekem visszakÃ¼ldetni mÃ©ltoztassÃ©k.
Sztána [1]911 júl. 24.
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Igaz tisztelettel vagyok
KÓS Károly
Ã©pítÃ©sz
7.
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum
Tekintetes
Építõbizottsága
SepsiszentgyÃ¶rgy

CSUTAK Vilmos múzeumõr folyó Ã©v aug. 9-Ã©n kelt hozzám intÃ©zett levelÃ©ben kÃ¶zvetíti MOLNÁR István Ã©s társai Ã©p
vállakozók azon ajánlatát, hogy a múzeum Ã©pÃ¼let alapozásánál a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sben kÃ¶rÃ¼lírott termÃ©skõ helyett
kõbetÃ©tes betont alkalmaznánk 1:10 keverÃ©si arányban.
A magam rÃ©szÃ©rõl, elõszÃ¶ris, csudálkozom azon, hogy a vállalkozók már a legelsõ alkalommal is, amikor mÃ©g a legelsõ
munkanemrõl van szó, már változtatást ajánlanak. De eltekintve ettõl, a magam rÃ©szÃ©rõl, a változtatást csak abban az
esetben fogadom el, illetõleg, csak abban az esetben vállalhatom Ã©rette a felelõssÃ©get, ha 1:7 keverÃ©si arányú betont
alkalmaznak, Ã©spedig ugyanazon árban, melyben a termÃ©skõ alapozást vállalták.

De amennyiben az ellenõrzÃ©ssel megbízott m[agyar] kir[ályi] államÃ©pítÃ©szeti hivatal vállalja a felelõssÃ©get, úgy Ã©n nem
fogom ellenezni az 1:21 arányú betont sem, de kÃ©rem, hogy e megjegyzÃ©seimet az Ã©pítÃ©si naplóba bevezetni Ã©s az
Ã©pítÃ©si ellenõrrel aláíratni szíveskedjenek addig is, míg magam azt aláírom.
Sztána, [1]911 aug. 11.
MÃ©ly tisztelettel
KÓS Károly
Ã©pítÃ©sz
8.
A
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum
tekintetes
Építõbizottságának
SepsiszentgyÃ¶rgy
MÃ©lyen tisztelt Építõbizottság!
Folyó hó 7-Ã©n kelt hozzám intÃ©zett b[ecses] levelÃ¼kre van szerencsÃ©m a kÃ¶vetkezõkben válaszolni:

1., A terveket átvizsgálva Ã©rtesítem a tek[intetes] bizottságot, hogy Ã©n a múzeum lÃ©pcsõszÃ©lessÃ©gÃ©t mai mÃ©retÃ©b
teljesen elegendõnek találom, miután szabad lÃ©pcsõ Ã©s kÃ¶zÃ©pen, a lÃ©pcsõkarok kÃ¶zÃ¶tt is elegendõ tÃ©r marad, hogy
esetleges kÃ©nyesebb bútorokat Ã©s muzeális tárgyakat Ã¼tõdÃ©stõl menten ne a lÃ©pcsõn keljen felhordani, hanem
szabadon felhúzni lehessen az I. emeletre.

2., A M[úzeumok] É[s] K[Ã¶nyvtárak] O[rszágos] F[õfelÃ¼gyelõsÃ©ge] szakÃ©rtõ Ã©pítÃ©sze felÃ¼lvizsgálván annak idejÃ©n
Ã©pÃ¼letet, muzeális szempontból azt kifogástalannak találta, vagyis a lÃ©pcsõ karszÃ©lessÃ©gÃ©t õ is elegendõnek ítÃ©lte.
3., A budapesti Nemzeti Múzeum lÃ©pcsõkar szÃ©lessÃ©ge 1.80 mÃ©ter, tehát a miÃ©nkkel megegyezik Ã©s megfelel.

4., Amennyiben a lÃ©pcsõkarszÃ©lessÃ©g elegendõ nem volna, úgy az ajtószÃ©lessÃ©gek (1.50 m) mÃ©g kevÃ©sbÃ© felelh
meg, vagyis ha a karszÃ©lessÃ©get nagyobbítjuk, akkor logikusan az ajtó szÃ©lessÃ©geket is mindenÃ¼tt nagyobbítani kellen
ami újabb tervváltoztatással Ã©s kÃ¶ltsÃ©gtÃ¶bblettel járna.
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5., Amennyiben a lÃ©pcsõszÃ©lessÃ©get nagyobbítanók, úgy a 2.40 m szÃ©les lÃ©pcsõt (szabályzat szerint) kÃ¶zÃ©pen falla
vasgerendával kellene alátámasztanunk, ami az alatta levõ pincelÃ©pcsõ teljes megváltoztatását vonná maga után,
esetlegesen azt, hogy a pincelÃ©pcsõt teljesen máskÃ©nt kellene alapoznunk Ã©s a levegõelzárás is tÃ¶kÃ©letlenebbÃ©
válna, mint most.
6., EsztÃ©tikai szempontból pedig határozottan hátrányos volna a változtatás, miután az elõcsarnokból való látkÃ©pe
teljesen megromlana a lÃ©pcsõháznak, ami az egÃ©sz Ã©pÃ¼let elsõ benyomásának nagyon ártana; illetõleg maga után
vonná az elõcsarnok változtatását is.
Mindezen okokat figyelembe vÃ©ve, Ã©s ehhez hozzáadva mÃ©g azt is, hogy a tervátdolgozás idõt veszen igÃ©nybe, úgy,
hogy az Ã©pítÃ©s elõhaladása hátráltatva volna, kÃ©rem a m[Ã©lyen] tisztelt Építõbizottságot, hogy a tervváltoztatás
szándÃ©kától elálljon, Ã©s az Ã©pÃ¼let lÃ©pcsõházát a mai tervek szerint Ã©pítsÃ¼k fel.

Amennyiben azonban megmaradna a tervváltoztatás szándÃ©ka mellett, úgy kÃ©rem Ã©rtesítÃ©sÃ©t, hogy elkÃ©szíthessem
módosított terveket Ã©s hamar felterjeszthessÃ¼k azt a M[úzeumok] É[s] K[Ã¶nyvtárak] O[rszágos] F[õfelÃ¶gyelõsÃ©ge]-hoz
jóváhagyás vÃ©gett, addig pedig az Ã©pítÃ©st az Ã©pÃ¼let egÃ©sz kÃ¶zÃ©prÃ©szÃ©n kÃ©rem nevemben Ã©s felelõssÃ©ge
úrral beszÃ¼ntettetni.
Sztána, [1]911 szept. 2
Igaz tisztelettel
KÓS Károly
tervezõ Ã©s mûvezetõ Ã©pítÃ©sz
9.
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum
tekintetes
Építõbizottságának
SepsiszentgyÃ¶rgy
CSUTAK Vilmos múzeumõr
úrnak
Kedves barátom!
Szíves soraidat vettem de sajnos, nem tehettem eleget annak, hogy ma reggel ott legyek, mert egy Ã©jszakai
kiránduláson úgy meghûltem, hogy már-már erõsebb kÃ¶vetkezmÃ©nyektõl fÃ©ltem. Hála Istennek, ez nem
kÃ¶vetkezett ugyan be, de nem utazhattam el. KÃ©rlek, ne haragudjatok ezÃ©rt reám.
Most pedig kÃ©rlek írd, vagy írasd meg, hogy mikor jÃ¶jjek. Nekem tÃ¶kÃ©letesen mindegy, melyik napon, tehát ti
határozzátok meg, Ã©n kÃ©szen vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok már. RemÃ©lem, hogy a fÃ¶ldszint Ã©s emelet
hamar felmegy, az alapokkal Ã©s cikloppal rendesen lassú tempóban haladnak. KÃ©rlek tehát, tudósíts Ã©s mostmár
bizonyosan ottleszek.
FelesÃ©ged kezeit csókolom; felesÃ©gem Ã¼dvÃ¶zletÃ©t kÃ¼ldi. Igaz szeretettel Ã¼dvÃ¶zÃ¶l
Sztána, [1]911 okt. 5.
KÓS Károly
10.
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum
tekintetes
Építõbizottságának
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SepsiszentgyÃ¶rgy
Igen tisztelt Polgármester Uram!
Szíves kÃ©rdÃ©sedre válaszolva, van szerencsÃ©m azt adni felvilágosításul, hogy:

1., Én magam a fÃ¶ldszintes múzeumõri lakóház tervezÃ©sÃ©nÃ©l is azt vettem irányadóul, hogy a ház minÃ©l olcsóbban legy
kikÃ©pezhetõ. Miután pedig tûzveszÃ©ly, vagy már effÃ©le nem igen fordulhat elõ, illetõleg az Ã©ppen úgy hat akkor is, ha
kÃ¼lÃ¶n mennyezet kÃ©szÃ¼l is, Ã©n oda csak sûrûgerendás fedÃ©lszÃ©ket gondoltam (kÃ¶tõgerendák egymástól 1.00 m
tengelytávolságban). Ezeket a gerendákat alul borítva Ã©s stukatúrral; a gerendákra felÃ¼l 3 cm-es hornyolt
deszkaborítás, arra fÃ¶ldfeltÃ¶ltÃ©s 8-10 cm vastagon, 5 cm-es agyagozás Ã©s leÃ¶ntÃ©s Ã©s porondozás. Ez teljesen
elegendõ Ã©s kár volna, annyira drágítani kÃ¼lÃ¶n fÃ¶dÃ©mmel, ami vÃ©geredmÃ©nyben tûz ellen nem biztosít. Az
agyagozás, illetõleg fÃ¶ldfeltÃ¶ltÃ©s bõsÃ©gesen szigetel.

Ezzel a felvilágosítással talán elÃ©rtem azt, amit mindig szeretnÃ©k, hogy lehetõ olcsón kÃ©szÃ¼ljÃ¶n a ház Ã©s azÃ©rt mÃ©
jó legyen.
Sztána [1]911 dec. 1.
Igaz tisztelettel
KÓS Károly
11.
Igen tisztelt Polgármester Uram!

Miután eljÃ¶tt a Karácsony Ã©s kÃ¶zel az újesztendõ, Ã©s a Múzeum is hál’Istennek olyan stádiumban van, hogy sorsa
felõl már nyugodtak lehetÃ¼nk, vagyis mûszakilag kifejezve: a tetõt állítják, igenkÃ©rlek, hogy ha csak lehetsÃ©ges,
tiszteletdíjam II. rÃ©szletÃ©t mely most esedÃ©kes, számomra kiutaltatni, illetõleg (pÃ©nzes levÃ©lben) elkÃ¼ldeni szíveskedjÃ

Nem kÃ©rnÃ©m a pÃ©nzt, de rászorultam, mert nincs pÃ©nzem, a karácsony elvitte. Nagyon kÃ©rlek, hogy a pÃ©nzt minÃ©l e
kÃ¼ldesd el, nehogy kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶kre szoruljak, ami keserves dolog, tapasztalásból tudom.
Addig is boldog karácsonyi Ã¼nnepeket kívánok Polgármester Uramnak Ã©s a Múzeumnak is.
Sztána [1]911 dec. 23.
Igaz tisztelettel
KÓS Károly
12.
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum
tekintetes
Építõbizottságának
SepsiszentgyÃ¶rgy

Tisztelettel kÃ©rem a tek[intetes] Építõbizottságot, hogy miután a Múzeum Ã©pítkezÃ©sÃ©nek elsõ rÃ©sze, a falazás annyira
befejezõdÃ¶tt, hogy a tetõszÃ©ket rakják; kÃ©rem tiszteletdíjam II. rÃ©szletÃ©t, 2500 K-t, szóval kettõezerÃ¶tszáz korona – fillÃ
rÃ©szemre kiutalványozni.
Sztána, 1[911] dec. 23.
Igaz tisztelettel,
KÓS Károly
tervezõ Ã©s mûvezetõ Ã©pítÃ©sz ACTA - 1997 (A Csíki SzÃ©kely Múzeum Ã©s

a SzÃ©kely Nemzeti Múzeum ÉvkÃ¶nyve)
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