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Aki Szeged helytörténetével foglalkozik, annak Kószó István neve ismerősen csenghet. Ismert ügyvéd, politikus, a szegedi függetlenségi párt elnöke, országgyűlési képviselője. A világháború után az Antibolsevista Comité elnöke, a szegedi kormány minisztertanácsosa, később nemzetgyűlési és felsőházi tag, belügyi államtitkár.
A város kulturális, társasági életének egyik mozgatórugója. Tömörkény István egyik legkedvesebb cimborája.
Kis túlzással állítható, hogy neve minden helytörténeti monográﬁában feltűnik, ám személyéről, munkásságáról
már annál kevesebbet tudunk, csak címszavakként tűnik fel a neve. Úgy tűnhet, hogy sokat tudunk róla, ám
mégis keveset. Ennek a paradox képnek a feloldása a célom, hiszen korának az egyik legismertebb és nagyra
becsült polgára volt Szegednek, aki megérdemli, hogy neve, munkássága ne a feledés homályába vesszen, hanem
újból előtérbe kerüljön. Ebben már a kezdeti lépéseket Apró Ferenc és Lengyel András megtették Tömörkény
Istvánról szóló munkájuk során. Jelen tanulmányom Kószó Istvánnal kapcsolatos újdonságokra fókuszál, eddig
ismeretlen képekre, illetve olyan adatokra, melyek eddig hibásan vagy hiányosan szerepeltek.

Korai évei
Ifjú koráról igent keveset tudunk. 1861. december 17-én született Zákányszéken. Habermann Gusztáv
személyi adattárában paraszt földbirtokosként van aposztrofálva a család, ám a Könyves Zoltánnéval (Kószó
István dédunokája) készített interjú során kiderült, hogy a családi legendárium úgy tartja számon, hogy
inkább zsellérek voltak, mint földbirtokosok (Interjú, 2020). Ezt alátámasztják az országgyűlési almanachok
is, amelyekben szintén úgy írnak róla, hogy egyszerű földmíves családból származott. Viszont ezekben az
almanachokban, érdekes módon úgy szerepel, hogy 1864-ben született. Ez az információ sajnos téves, az 1861es dátumot a tanulmányom mellékleteiben megtalálható dokumentumok is megerősítik.
Szegények voltak, ﬁuk taníttatását sem tudták ﬁnanszírozni, míg egy földbirtokos legalább az alap oktatást tudta
biztosítani gyermekeinek. Kószó tehetségére már korán felﬁgyeltek a helyi papok és segítették, támogatták őt a
tanulmányaiban. Erre középiskolai bizonyítványa is példát mutat, ahol jelzik, szegénysége miatt tandíjmentes.
(lásd: 1. kép) Ezt a tandíjmentességet egyetemi éveire is megkapta. (lásd: 2. kép) Középiskolai tanulmányait
Szegeden a kegyesrendiek gimnáziumában végezte el. Kiváló érdemjegyeket szerzett minden évben, és eszerint
is szerzett érettségi bizonyítványt. (lásd: 3-4. kép) Apró Ferenc művében utal arra, hogy évet vesztett valamikor,
hiszen 1882-ben szerezte meg végbizonyítványát (Apró, 2017: 12). Ez így is történt. Középfokú tanulmányait
igen későn, 1875-ben kezdte el. Talán ez az információ téveszthette meg az országgyűlési almanachok
szerkesztőit, akik visszaszámolva, ebből az okból kifolyólag tették 1864-re a születésének évét – tévesen. Az
indokát egyelőre nem tudni, hogy mi miatt halasztott éveket, viszont ami ennél is fontosabb, hogy tehetségét
az is mutatja, hogy a nyolcosztályos gimnáziumot hét év alatt teljesítette. Később egyetemi jogi tanulmányait
Budapesten végezte el szintén kiváló eredménnyel, és végbizonyítványt 1886-ban szerzett.
A szegedi polgár
Végbizonyítványának megszerzése és a joggyakorlatának elvégzése után Szegeden állt praxisba. Kiváló, precíz
és jólmenő ügyvéd volt, neve igen hamar elterjedt (emiatt is) a városban. Sokszor tisztázta barátja, Tömörkény
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István lovagias ügyeit (Lengyel, 2019: 89-94). Az ügyvédi lét is igen fontos feladat volt, ám emellett a szegedi
társasági életben is fontos szerepekhez jutott. Egy igazi szegedi polgár számára a társasági, egyesületi élet
a mindennapjai középpontjában állt. Kószó István több egyesületnél is vezető tisztséget kapott. A Szegedi
Belvárosi Kaszinó titkára, a Szegedi Torna Egylet elnöke, a Szatymazi Népkör elnöke, a Városi Könyvtár és
Múzeum Bizottság tagja volt. Ezenkívül természetesen más társaságok munkájában is részt vett, ám ezekkel
kívántam szimbolizálni azt, hogy a kultúrától kezdve a társasági szerveződéseken keresztül, egészen a sportig
mindent támogatott és tett azért, hogy ezek a körök színvonalasan és eredményesen tevékenykedjenek. Talán
számunkra, múzeumi dolgozók számára fontos az, hogy a Városi Könyvtár és Múzeum Bizottság tagjaként
aktív résztvevője volt a múzeum műtárgygyarapítási feladatainak: az antik (Laokoón, Diszkoszvető-szobor)
másolati gliptotéka kialakításában, illetve az intézmény szervezési feladataiban is fontos szerepet vállalt (Szabó,
2018: 269).
De a szegedi polgárok körében volt még egy fontos tényező, ami igazán „szegedivé” tette őket, az pedig nem más,
mint az úgynevezett „szatymazolás.” A tehetős nagypolgárok rendelkeztek nyaralóval vagy telekkel Szatymazon,
mint például Reizner János vagy Wőber György, akik szabadidejüket, nyaraikat kint töltötték – vagy más
szegedi polgárok bérelték ki nyaralóikat, mint például Móra Ferenc. Kószó István Szatymaz jánosszállási részén
rendelkezett házzal és szőlőtelekkel. Természetesen a terményt és az ebből készült bort csak saját fogyasztásra,
illetve az itt tartott ünnepélyekre készítették. A Kószó-tanyán tartott lakomák igen híresek voltak. Móricz
Pál meg is említi, amikor a Szatymaz és Szeged közötti postaforgalomban hiba lépett fel. Szeptember 1-jén
Móricz Pál hírül adta, hogy „János úr vezetésével” küldöttség készül Gulyás Ferenc postafőnökhöz: Szatymaz
és Szeged között gyalog cigánypostát kérnek, mert a vacsorai meghívások a vacsora után egy héttel érnek a
városi címzettekhez. „Pedig azt már a jó postafőnök maga is tudja, hogy szatymazi vacsoráról lemaradni mily
pótolhatatlan veszteség, különösen ha oly ínyenc a vacsora, mint Kószó Pista hattyúpecsenyéje…” „Dr. Kószó
István is ma tartja Jánosszálláson a vacsorával egybekötött tornász díszközgyűlést.”
A család igen sok időt töltött Szatymazon, felesége, Szabó Etelka és lánya, Kószó Ilona a szatymazi színkörnek
is tagjai voltak (Péter, é.n.; interjú, 2020).
Egyelőre pontosan nem tudni, hogy pontosan hol állott Jánosszálláson a Kószó-tanya, viszont annyit tudni,
hogy közel volt a vasúthoz és az 1950-es években átalakították gépállomássá (interjú, 2020).
Fényképek bizonyítják, hogy igen szép környezet vette körül a házat. A képeken a két hölgy mellett
megtalálhatjuk Cs. Sebestény Károlyt, aki ezek szerint szintén jó kapcsolatot ápolt Kószóval, illetve bizonyítja,
hogy igen közel állt a múzeum-ügyhöz. (lásd: 5-6. kép)
A politikus
Maga a téma egy külön tanulmányt érdemelne, így jelen esetben adalékok, fontosabb, érdekesebb információk
közlésére fókuszálok.
Talán a legfontosabb Kószó Istvánnal kapcsolatban, hogy politikai pályafutását igen hamar kezdte, már 1888ban (27 évesen) belép a ’48-as függetlenségi pártba, melynek 1896-tól az elnöke lesz. Sokszor felvetették
számára, hogy miért nem indul országgyűlési választásokon, hiszen népszerűsége akkora, hogy mindenképp
nyerne. Ezt akkor sem tette meg, mikor a Babó Emil körüli botrány után biztatták az indulásra 1896-ban. Ő
maga nem kívánt előtérbe lépni, ám a kitörésig, 1917-ig várni kellett, amikor Kelemen Béla főispán lemondása
után jelölték: a jelölést elfogadta és megválasztották országgyűlési képviselőnek. A szegediek és pártja is
nagy tiszteletben tartotta, így 1913-ban, 25 éves politikai pályafutásának alkalmából egy tablót készítettek
tiszteletére. (lásd: 7. kép)
Elmondható, hogy az országos politikai karrierje sajnos nem a legjobb időben kezdődött el, hiszen a Nagy
Háború a mindennapi életet és a politikai működést nehezítette, majd az utána következő belpolitikai válság
sem könnyítette meg. Viszont ez a válság jelenthette neki az ugródeszkát, mivel mondhatjuk azt, hogy jókor
volt jó helyen. A Tanácsköztársaság idején, 1919. május 31-től létrejövő szegedi kormányokban kapott
miniszter-tanácsosi és államtitkári beosztást. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Antibolsevista Comité
szegedi alapítója és elnöke lett. Később, az államszocialista rendszer időszakában a családja emiatt szenvedett
hátrányokat, mivel ezt az akkori pártvezetés nem feledte el (Habermann, 1992; Interjú, 2020). Ekkor a szegedi
kormány jelölte is Kószót, hogy legyen főispán, mivel nagy a népszerűsége a városban, ám ő nemet mondott
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a felkérésre, mivel nem kívánta feladni emiatt ügyvédi karrierét (Kelemen, 1923). 1920-ban megválasztják
nemzetgyűlési képviselőnek, majd később felsőházi tag is lesz. Az első Teleki-kormány idején felkérést kapott
a belügyminiszteri tisztségre, de ezt elutasította, mivel nem kapta meg a működéséhez megfelelő garanciákat
(8 Órai, 1921a: 1; Nemzetgyűlési Almanach, 1922: 111). 1921 decemberétől belügyminisztériumi államtitkár
lesz. Neve többször felmerült, mint lehetséges belügyminiszter, ám ő csak államtitkárként működött 1925-ig.
Hiába írja Habermann, hogy igazságügyi miniszter volt, sajnos ez téves, ő végig a belügyeknél maradt. Talán
Habermannt azt zavarhatta meg, hogy a közjogi és igazolási állandó bizottság elnöke volt, illetve tagja az
igazságügyi és összeférhetetlenségi állandó bizottságnak. Vagy az is zavaró tényező lehetett számára, hogy
pletykaszinten felvetődött Kószó neve az igazságügyi tárca betöltésére Tomcsányi Vilmos helyére (8 Órai,
1921b: 3). 1926-tól lett a felsőház tagja, melyben 1927-ig tartózkodott, majd befejezte országos karrierjét.
Visszavonulva az országos politikai pályától, Szeged város közjegyzőjévé nevezték ki, mely tisztséget haláláig
betöltötte. (lásd: 8-11. kép)
Nagy országos botrányba sosem keveredett, ám egyszer szerepelt a Borsszem Jankó (1922: 4) egyik számában.
Az alábbiak álltak ott:
„[…] Deák Ferenc szoboralakja mellett Kószó Pista bácsit, a hasa bölcsét. Barátom keresztet hányt, én
megdörzsöltem a szememet. Csakugyan, ez a Pista bátyánk. Ott ült, sűrű szemöldökét deákosan összevonva,
komor államférﬁúi tekintettel. A talapzaton ez a fölirás volt olvasható: »Kószó István, a haza bölcse.«
Egészen más írással ez volt alája biggyesztve: »Állította: Kószó István.«
– Mit jelent ez? – kérdezte barátom. – A szobrot állította Kószó?
– Dehogy! Kószó állította, hogy Kószó a haza bölcse. Csak az volt a lényeges változás, hogy míg Deák Ferenc
arccal az Akadémia felé ült, Kószó István a hátát fordította felé.
– Szeretem a konzekvenciát – mondta barátom és hevenyészve ezt a verssort irta a talapzatra:
»Ami Tokaj mellett a buckái harcos, Deák mellett az vagy, harcsabajszú harcos« (Borsszem Jankó, 1922). (lásd:
12. kép)
Talán nem véletlen a Deák Ferenchez való hasonlítás, hiszen külsejük, egyes vonásaik hasonlítanak. Ugyanígy
elmondható akár a temperamentumuk is. Kószó István sem volt kapkodó. Nyugodtsága, megfontoltsága,
észszerűsége egész életén át végigkísérte. Szegeden tényleg úgy is néztek rá. mint egy bölcsre, ám szerénysége
sosem engedte feltételezni ezt magáról. Amikor az országos politika rivaldafényébe került, ez a tulajdonsága
szemet szúrhatott az élclapok szerkesztőinek és úgy gondolták, hogy Deák Ferenc helyébe kíván lépni.
Azt gondolom, hogy sikerként könyvelhető el, hogy egy hosszabb politikai karrierben csak egyszer szerepelt
az élclapokban. Nem hanyagolható el az sem, hogy igen megtisztelő lehet ez a kritika, hiszen nem akárkihez
hasonlították – talán ezzel is egy kis mértékben elismerve bölcsességét.
A két Pisták
Kószó István eddig a Tömörkény Istvánnal kapcsolatos publikációkban tűnt fel főleg, mely kettőjük közös
legénykorát, barátságát taglalja. Ezeket Apró Ferenc és Lengyel András műveikben kiválóan összefoglalják,
még Temesi Ferenc is emlegeti barátságukat több munkájában. Így hosszan taglalni nem kívánom kettőjük
kapcsolatát, hanem az eddigi kérdéses információkra kívánok reﬂektálni.
Ami nem volt teljesen egyértelmű, hogy a két Pista hol is lakott együtt. Apró Ferenc munkájában a Csongrádi
sugárút 7-et, míg Juhász Gyula, aki személyesen beszélt Kószóval, a Pusztaszeri utca 7-et emlegeti (Apró,
2017: 13-14). Nem tudni, hogy Juhász Gyula honnan vette a házszámot. Apró Ferenc a munkájában nagyon
jól összefoglalja, hogy mik azok az érvek, melyek a Csongrádi sgt. 7-hez húznak: a ház jellege, az utódokkal
való beszélgetések. Azt kell mondjam, hogy Apró Ferencnek volt igaza. Ami alátámasztja, talán végérvényesen
is, hogy a Csongrádi sugárúton volt a híres 7-es lakás, az Kószóék házassági anyakönyvi kivonata. (lásd: 13.
kép) Ott tisztán látható, hogy Kószó István lakhelyéül a Csongrádi sgt. 7. van megadva.
A másik kérdés Tömörkény és Kószó barátsága a házasságuk után. Apró Ferenc arról ír, hogy a nagy, 1927.
június 12-i Délmagyarország (1927: 12) interjúban nem említi meg Tömörkény nevét (Apró, 2017: 12), illetve
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az lett az utókor feltevése, hogy kettőjük kapcsolata megszűnt.
Úgy vélem, hogy kapcsolatuk nem szűnt meg, hanem csak átalakult. A Pisták közül először Kószó házasodott
meg 1894 májusában, Tömörkény ugyanebben az évben, csak novemberben. Tömörkény lánykérését a Kószó
házaspár intézte, és kezességet is vállaltak érte (Apró, 2017: 16-18). Talán ez lehet az első igazi példa arra,
hogy a házasságuk nem szétválasztó erő volt. A házasság inkább csak komolyabb emberekké tette őket és
ﬁgyelmüket más irányba terelte (interjú, 2020). Ahogy feljebb említettem, Kószó tagja volt a Városi Könyvtár
és Múzeum Bizottságnak, illetve a Szegedi Naplóhoz is közel állt, így nem mondhatnánk azt, hogy nem
maradtak kapcsolatban. Ugyanerre példa Tömörkény István ajándéka Kószónak. 1905-ben ajándékba adta
Endrődi Sándor: Kurucz nóták könyvét. (lásd: 14-15. kép) Barátságuk Kószó Istvánnak Tömörkény halála
után is fontos volt, hiszen egy fénykép is jól mutatja, hogy Tömörkény István sírjánál tartott megemlékezés
során ott áll Kószó István is. (lásd: 16. kép)
Véleményem szerint ez a barátság sosem szűnt meg, hanem átalakult. A közös legénykedések időszaka számukra
felejthetetlen emlék maradt, ám a házasságuk után már nem ez volt a fontos. Talán azért gondolhatjuk, hogy
elhidegült kapcsolatuk, mivel már a városban nem járt a hírük arról, hogy éppen mit csináltak. Mind a ketten
inkább már munkájukra fókuszáltak, lehiggadtak. A fentebb említett példák véleményem szerint jól mutatják,
hogy barátságuk örök maradt.
A családos ember
Talán eddig erről tudtunk a legkevesebbet a Kószó-életrajzból. Ennek rekonstruálásában a család, és az ott
található fényképek és dokumentumok segítettek a legjobban.
1894. május 19-én kötött házasságot Szabó Etelkával (lásd: 17. kép), Szabó Ignác és Fráter Etelka leányával
a felsővárosi minorita templomban. Mikor összeházasodtak, Kószó 33 éves, Szabó 19 éves volt. Felmerülhet
a kérdés: honnan lehet az ismeretség? Nos, nem tudni pontosan, hogyan alakult ez a szerelem, viszont az
biztos, hogy már korábban ismerték egymást. Létezik egy 1883-as levél, melyet Kószó Istvánnak, a ﬁatal
joghallgatónak küldtek fel Pestre születésnapja alkalmából. Szabóné Fráter Etelka anyai szeretettel kívánt neki
22. születésnapot (lásd: 18. kép), illetve az ekkor 8 éves Szabó Etelka, későbbi felesége is felköszönti „Pista
bátyját, Etelka kishúga”. (lásd: 19. kép) Érdekes a tény, hogy feleségét már egészen kiskorától kezdve ismerte,
viszont azt nem tudni, miként került kapcsolatba a családdal már ﬁatal korában. Ehhez további kutatások
szükségeltetnek, feltételezésem szerint Kószó pártfogói lehettek. A másik érdekes kérdés, hogyan alakulhatott
szerelemmé Kószó István és Szabó Etelka közti kapcsolat. Felvetődhet a kérdés, hogy talán odaígérték a lányuk
kezét? Előfordulhat, jelenleg ezt sem lehet tudni, viszont azt biztosra lehet venni, hogy kettőjük házassága
és családi élete tényleg a szerelmen alapult (interjú, 2020). Ezt alátámasztja kettőjük élcelődése is. Kószó
feleségét Öreg/Öregemnek szólította, melyek megﬁgyelhetők a hozzá írt képeslapokon is. Előfordult néha,
hogy Kószó felöntött a garatra és akkor azt mondta feleségének: „Öreg, én ma fürge mókus vagyok!”, mely
azt jelentette, ilyenkor felesleges vele beszélni. A másik ilyen példa, melyet egy székely vicc alapján formált át,
mikor lefekvéshez készülődtek feleségével, azt mondta: „Öreg, ha valamelyikünk hamarabb meghal, akkor én
felköltözök Pestre” (Interjú, 2020). Ezek is jól mutatják és alátámasztják azt a családi legendát, hogy Kószó
István igen jó humorral rendelkezett és szeretett viccelődni.
Ahogyan férje, úgy Szabó Etelka is kivette a részét a társadalmi szerepvállalásból. A Katolikus Nővédő Egylet
elnökhelyettese volt, ahol részt vett a szükségkórházak szervezésében a Nagy Háború idején (Pál József, 2001).
Lányukkal, Ilonával a Szatymazi Színkörben is szerepeltek, illetve több anyaságot is vállalt, mint például az
Alsóvárosi Iparos Népkör zászlóanyaságát (Péter, é.n.; Katkóné-Orbán, 2003: 11). Ezek mind igen fontos
társadalmi és politikai eseményeknek számítottak, melyek azt mutatják, hogy Kószó Istvánt a felesége az élet
minden színterén igyekezett támogatni. Ezeken az eseményeken maga a férj is részt vett. Az egyik legfontosabb
eseményen való szerepvállalása az alsóvárosi templomi harang haranganyaságának elvállalása 1921-ben.
Ennek az eseménynek a fontossága abban mutatkozik meg, hogy az I. világháború alatt a szegedi harangok
majdnem mindegyikét beolvasztották háborús célokra, majd nem sokkal később újból szólhattak a harangok
a templomokban. A másik fontos szempont pedig az, hogy a harangokat maga Zadravecz István püspök
szentelte fel, aki az alsóvárosi plébánia házifőnöke volt, illetve eme rangba szintén az alsóvárosi templomban
szentelték fel (Medgyesi, 2001: 231-254).
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Kószó a viccnél is jobban szeretett a gyerekeket, főleg az unokáit. A családi képeken látható is, hogy mindig
körülveszi magát kisgyermekekkel. (lásd: 20-23. kép)2 Habermann Gusztáv adattárában azt írja, hogy három
gyermekük volt, viszont ez téves, hiszen négy gyermekük született. Felsorolja Etelkát, Györgyöt és Klára Margit
Lujzát, ám a legidősebb leányt, Ilonát sajnos kifelejtette. Ami esetleg megtévesztette Habermannt, hogy csak
hárman élték meg a felnőttkort, mivel Klára Margit Lujzát még kiskorában elvesztették, torokgyíkban halt
meg.
1922-ben Kószó István, mondhatjuk, egy nyugat-európai körúton vett részt, megszemlélni és segíteni a
kivándorló magyarokat. Kószó több képeslapot is küldött haza erről az útról, sőt, volt olyan, hogy minden
nap írt: ezt jól követhetjük a megmaradt lapok alapján. (lásd: 24-34. kép) Ez is azt mutatja, hogy fontos volt
számára a család, informálni őket, hogy merre tart, mi történt vele, mi vár rá.
Halála
Kószó István 1932. július 7-én déli 12 órakor hunyt el Szegeden, 70 éves korában. A halotti anyakönyvi
kivonata alapján halálát cukros húgysav és szívizom elfajulás okozta. (lásd: 35. kép) Kószó István halálhíre
természetesen megrendített mindenkit, az összes szegedi lap foglalkozott vele. Végső nyughelyére a szegedi
Dugonics, vagy más nevén deszkás temetőben helyezték. Temetésén rengetegen részt vettek, a gyászbeszédet
dr. Somogyi Szilveszter polgármester mondta, szertartását pedig nem más, mint Glattfelder Gyula püspök
celebrálta. (lásd: 36-39. kép)
Összegzés
Kószó Istvánról elmondható, hogy 70 éve alatt igen aktív, produktív, sikeres életet él. Természetesen itt a
szerencsének, vagy épp a gondviselésnek is köszönhető, hogy tehetségére felﬁgyeltek a papok, taníttatták, illetve
a későbbiekben más pártfogókat, mecénásokat is talált. Nem lehet elvitatni tőle azt, hogy megdolgozott a
sikerért. Politikai pályafutásáról is el lehet mondani, hogy azt a hitvallást, amit ő a kezdetekor, 27 évesen vallott,
azt haláláig megőrizte. Talán sosem feledte el, honnan jött, hisz nem találunk arra utaló nyomokat, hogy a
nagyzolás vagy fényűzés híve lett volna. Komoly ember látszata nem csak látszat, hanem valóság is volt, akinek
fontos volt a családja, a barátja, a közös emlékek. Humorát sosem vesztette el, talán ez lehetett az ő mentőöve
a nehéz időkben. Ha nem is a haza, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy Szeged bölcse volt. Úgy vélem, hogy az
elején kitűzött céloknak meg tudtam felelni, hogy az eddig ismert információkat kiegészíteni, kijavítani, illetve
az eddig hiányosabb életrajzot újdonságokkal teletűzdelni, ezidáig ismeretlen arcáról mutassam be dr. Kószó
Istvánt, az egyik legszegedibb polgárt. Természetesen az életrajza még így sem teljes, sőt, további kutatásokat
igényel, melyeket a továbbiakban folytatni fogok.
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A forgotten citizen of Szeged. Additives to the life and work of dr. István Kószó
ifj. Istán Tóth
Those who deal with the local history of Szeged may be familiar with the name of István Kószó. Well-known
lawyer, politician, chairman of the Szeged Independence Party, Member of Parliament. After the World War,
he was the chairman of the Anti-Bolshevik Committee, a ministerial adviser to the Szeged government, and
later a member of the National Assembly and the Upper House, Secretary of State for the Interior. Kószó was
one of the driving forces of the city's cultural and social life. He was one of István Tömörkény's dearest friends.
It can be said with a little exaggeration that his name appears in all local history monographs, but we already
know less information about his person and work. My goal is to resolve this paradoxical picture, as he was
one of the best-known and esteemed citizens of his time in Szeged, who deserves to have his name and work
not forgotten, but to come to the fore again. The initial steps were already taken by Ferenc Apró and András
Lengyel during their work on István Tömörkény. My present study focuses on novelties related to István
Kószó, previously unknown images, and data that have been incorrect or incomplete so far.
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