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125 éve született Kós Károly
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Idén decemberben lesz Kós Károly születésének százhuszonötödik 
évfordulója. A Kós Károly Egyesület folyóirata, az Országépítő abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy a jubileumot Kós Károly doku
mentumok közreadásával kezdheti ünnepelni. Makovecz Imre javas
latára Gerle János hosszú beszélgetést folytatott Csete Györggyel, 
amelynek első része a Pécsi Ifjúsági Iroda Kós Károllyal való kapcso
latát érintette. Ennek a beszélgetésnek eredményeképpen, Csete 
György kezdeményezésére született meg ez a melléklet az interjú 
anyagából, valamint az általa erre a célra átadott különféle dokumen
tumokból: a beszélgetés során említett fényképekből (Jankovics Tibor 
és Moldován Domokos felvételei), a kapcsolat során Kós Károlynak 
a pécsi kollégákhoz szóló leveleiből, valamint Kóst ábrázoló arcké
pekből, amelyek több fotóművész ajándékaképpen kerültek Csete 
Györgyhöz.

A legelső képeslap a kapcsolatfelvételt elősegítő Engel Károlyhoz 
íródott, a többi levelet az első találkozást követően Csete György, 
Jankovics Tibor vagy a Pécsi Tervező Vállalat címére küldte Kós 
Károly. A borítón látható színes felvétel a beszélgetésben említett 
fénykép, amelyet Jankovics Tibor készített magnófelvétel közben. Ő 
fényképezte Kós Károly Rákóczi úti otthonában a találkozókon részt 
vevőket is. A többi arckép Móser Zoltán (a címlap belső oldalán) és 
Erdélyi Lajos felvétele.

Csete György kérésére közöljük Szabóky Zsolt kalotaszegi refor
mátus templomokat és a budapesti Állatkert madárházának ezeket 
idéző tornyát ábrázoló fényképeit. A képek közlése Csete György 
felháborodásából fakad, hogy a faépítészetről megjelent, magyar nyel
ven is hozzáférhető nagyszabású nemzetközi gyűjteményből (Will 
Pryce: Fa a világ építészetében, Kossuth kiadó, 2005.) Magyarország 
hagyományos és mai faépületei egyaránt kimaradtak, míg például 
Máramaros és Karélia templomai bőséges anyaggal szerepelnek a 
kötetben.

A leveleket facsimilében közöljük átírás nélkül; reméljük, hogy  kibe
 tűzésükkel inkább élményt mint bosszúságot kínálunk Olvasóinknak. 
A levelek közül az 1973. IV. 9i levél 643., az 1974. IV. 18i 671. sorszám 
alatt szerepel Sas Péter kötetében (Kós Károly levelezése. Mundus 
kiadó, 2003.). A többi most kerül először nyilvánosságra.              G. J. 


