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Érdeklôdõ, Kós Károlyt a kecskeméti mûvészteleppel
összefüggô kérdésekrôl faggató levelemre az alábbi
választ kaptam:

Sümegi György úrnak

Folyó hó 17-én kelt érdeklôdõ levelére, sajnos a válaszom
aligha több a semminél.

A háború elõtt – emlékezetem szerint 1910 táján –
csakugyan jártam (elôször és utoljára) Kecskeméten
Jánszky Béla kollégámmal együttesen és pedig Kada Elek
polgármester meghívására, aki valamilyen javaslatot kért
tôlünk a város által megvalósítandó Mûvésztelep építészeti
megoldását illetôen.

Kecskeméttel kapcsolatosan csupán ennyi a mondani-
valóm, mert egyéb elfoglaltságaim miatt a továbbiakban
kikapcsolódtam ebbõl a munkalehetõségbõl. Azt még tu-
dom, hogy Jánszky barátom hamarosan megbízást kapott
mûvésztelepi épületek tervezésére, melyek tudtommal fel
is épültek. Hogy Jánszky Kecskemét számára ezeken kívül
is tervezett volna épületet (vagy épületeket), nem tudom s
azt sem, hogy kívüle Kecskemét számára a századforduló
körül kik terveztek még megemlékezésre méltó épületeket,
s ezekbõl melyek valósultak meg.

Több mondanivalóm nem lévén, a levelében jelzett
érdekes és értékes kutató munkájához ôszintén jó sikert
kívánva.

szívesen üdvözli
Kós Károly

Kolozsvár, 1977.V.26.

A kecskeméti mûvésztelep történetét kutatva természete-
sen hittem Kós Károlynak. Egy évet ugyan tévedett (68
év távolából!), de egy helyi újsághírben végül is megtalál-
tam, hogy 1909, október 27-28-án többedmagával (Iványi
Grünwald Béla, Vedres Márk, Jánszky Béla, Olgyay Fe-
renc, Szivessy Tibor) járt Kecskeméten. A levélváltás óta
több, mint két évtized eltelt s én is befejeztem, összegez-
tem mindazt, amit a kecskeméti mûvészteleprõl megtud-
tam (A kecskeméti mûvésztelep és alkotóház, Új Mûvészet
Kiadó, Bp.1996.). Könyvem megjelenése után fél ével nem
kis meglepetésemre – és örömömre persze – megjelent
Kós Károly alábbi, a kecskeméti mûvésztelephez írott
programja (Mûvészettörténeti Értesítõ, 1996/1-2). Kós ak-
kor – 1909-1910-ben – Györgyi Dénes építész kollégájával
dolgozott együtt. Néhány közös épülettervet jegyeznek,
s ezt az írást, amelynek nemcsak elsõszámú, hanem kizá-
rólagos fogalmazóját is Kós Károlyban látom. Stíluskritikai
alapon és azon kiforrott elvek mentén is, amelyek szerint
szinte mélyebb elemzést kapunk a mûvésztelepek hasz-
náról – ugyancsak Kós Károlyra ismerhetünk.

Kós Életrajzom címû, 1968. június 1-én keltezett írá-
sában így jellemzi építészeti törekvéseit, amelyekkel szer-

vesen egybehangzóak a kecskeméti mûvész telep-prog-
ram releváns elemei: …a korszerû építészet magyar stílus-
változa tát a magyar építõhagyományok alapján és a
magyar nép építõformáló gyakorlata szellemében igyekez-
tem kialakítani. De ez nem volt az én találmányom, mert
már az angol Ruskin és Morris építész-tanítványai és a
finn Saarinenék ezen az alapon formálták nemzetük új
építõstílusát, és Bartók meg Kodály is ezeken az alapokon
építették a korszerûen új magyar zene épületét.

A Kós és Györgyi építészek alírta kecskeméti levél és
program azt is jelzi, hogy õk maguk is résztvettek volna a
kecskeméti mûvésztelepi munkában, ôk is csatlakoztak
– ha rövid idõre is – a kecskeméti mûvésztelephez. így a
dolog számukra nemcsak mûvészeti jelenségként, hanem
egyúttal egzisztenciális is fölmerül. Élesen teszik föl a kér-
dést: mi lesz a kecskeméti terv eredménye? Kétkedésüket
alátámasztják: a szolnoki festôkolónia meddõségét emle-
getik; azt, hogy a nagybányai kolónia most bomladozik,
a gödöllõi nagy nehézségek között és állami támogatás
mellett tud csak bajaival megküzdeni.

Mi tehát a kolóniaalapítás sikerének és fönnmaradásá-
nak a biztosítéka? – teszik föl a kérdést. Erre felel két axió-
maszerû állításuk: 1. Mûvészkolóniát mesterségesen csinál-
ni és fenntartani nem lehet; 2. Ha szükségszerûen keletkezik
(…) mûvészegyesülés, akkor az fenn is marad mindaddig,
míg szükségessége fennmarad. Az 1. pont vonatkozhat a
Magyarországon ezideig keletkezett és részben még fennálló
kolóniákra. A 2. pontot illusztrálja (…) külföldön a Wiener
Werkstätte, a darmstadti,worpswedei kolónia, részben a
glasgowi Mackintosh-csoport. Mûvészegyesülést két fontos
ok hozhat létre: mûvészi forrongás, amikor hasonló
gondolkozásúak (rendesen a kisebbség, fiatalság) társulnak,
hogy együttesen harcolva új eszméikért, azokat könnyebben
gyõzelemre vihessék – ilyen Nagybánya. Másik ok gazdasági
lehet, s szerencsés, ha a kettõ együttesen jelentkezik. Nagy-
bányához még hozzáfûzik: az együttes föllépés, a közönség
s a kritika meghódítása megtörtént, az eszme diadalmasko-
dott, de megszûnt a forrongás, a kiválás oka. Nagybányára
ma, a régi értelemben nincs szükség – fogalmazzák meg
élesen, kendõzetlen õszinteséggel. Szolnokot mesterségesen
alapították, és mesterségesen táplálják, … amelyik percben
Kriesch Aladár otthagyja Gödöllõt, megszûnik mûvészeti
fogalom lenni. Kós – mert hiszen valószínûleg nagyrészt õ
fogalmazta a tervezetet – utal arra is, hogy a mûvészet
mindenkié, nemcsak a kiváltságos osztályok kiváltsága. A
megszületett modern iparmûvészet sokféle terméke a töme-
gek számára szükség lett. Megszûnnek a mesterséges korlátok,
leomlanak az építészet, a szobrászat és a festészet közé föl-
épített válaszfalak. (…)

A mûvészet visszatér igazi feladatához, az alkalmazott-
sághoz: A mûvészet-fejlõdés lendítôiként jelzik a konku-
rencia megjelenését a versenyképessé tett termelést, a mû-
vészet decentralizálásának megerõsödése: A harmóniá-
ban együtt dolgozó egyesülés-ekben, mûhelyekben építész,
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szobrász, piktor együtt, egy célért,de szabadon dolgozik.
Ország/országrész/város mûvészete akkor fejlõdhet

ki, erõsödhet meg és terjedhet, ha a népe fogyasztója lehet
a mûvészi termelésnek, vagyis ha a mûvészi fogyasztó
képesség arányban áll a mûvészi termeléssel. Kósék ezen
megdönthetetlen axiómájukat a tervezet hátralévõ részé-
ben konkretizál ják, kecskemétiesítik. A polgár igényeibôl
kialakuló mûvészeti szükségletek jelentkezésének sor-
rendjérõl beszélnek: a házát elõször megépítteti a polgár,
s csak azután fordul lakberendezési és lakásdíszítési
(szõnyeg, kerémia) kérdések felé.

Végsô tanulságul említik: építészet, szobrászat,piktura
együtt dolgozván, meglehet a reménység arra, hogy a te-
lep nem lesz meddõ kísérletezés, de eredményezhet értékes,
speciálisan kecskeméti izû mûvészeti irányt. Ha és ameny-
nyiben, ahol és amikor a mûvészi szükség és a gazdasági
szükség megtalálta egymást – szerves fejlõdésû mûhely-
alakulat tevékenykedhet. Kósék terve az építészeti, a mû-
vészeti együttmûködésre helyezi a hangsúlyt. Mûvészte-
lep-kritikája pedig éles, szinte példálanul illúziómentes.

Budapest, 1909. november 16.
Nagyságos Polgármester Úr!

E levélhez mellékelten egy kissé talán hosszú írást kül-
dünk Nagyságodnak, melyben lehetõleg mindent elmon-
dunk, amit a kecskeméti mûvésztelepre vonatkozóan
szükségesnek tartunk elmondani úgy a mi szempontunk-
ból, mint a város szempontjából. Ha talán nem egészen
irodalmilag mondjuk el azt, ami a szívünkön fekszik,
akkor kérjük elnézését, nem vagyunk íróemberek, sem
szónokok. De azt hisszük, azt reméljük, hogy, ez írásunk-
ból Nagyságod és Nagyságod által a város megismeri gon-
dolkozásunkat, hitvallásunkat: megismer minket. És ezt
mi szükségesnek tartottuk, mielõtt véglegesen lemegyünk
új otthonunkba.

Nagyságodnak jóindulatába ajánlva magunkat va-
gyunk igaz tisztelettel:

Kós és Györgyi építészek

TERVEZET

Nagyságos Polgármester Úr!
Még nincsen három hónápja, hogy Iványi Grünwald Béla
festõmûvész Nagyságodhoz és Kecskemét városához
kérelmet intézett, melyben elmondja egy Kecskeméten
létesítendõ mûvésztelep tervét és ehhez Nagyságodnak
és Nagyságod által a városnak a támogatását kéri.

A kérelemben, illetõleg a memorandumban két mû-
vész letelepedésérõl volt egyelõre szó, kik közül az egyik
festõiskolát, a másik iparmûvészeti mûhelyt, illetõleg grafi-
kai iskolát vezetne. De már akkor jelezte volt a memoran-
dum, hogy valószínûleg csatlakozni fognak a telephez
más mûvészek is. Azóta valóban csatlakozott a Firenzébõl
hazatérõ képfaragómûvész: Vedres Márk, Olgyai Ferenc
festõmûvész és két építész: Györgyi Dénes és Kós Károly.

Nagyságos Polgármester Úr! Amikor a Kecskeméten
alakulandó szabad mûvészkolónia hírét a mûvészek és a
mûszeretõ érdeklõdõk elõször meghallották, rögtön azt

kérdezték: mi lesz ennek a tervnek az eredménye? És a
legtöbben, még a fanatikusok is csak kételkedve mertek
a telep lehetõ sikerében bízni. Ha végigtekintünk az or-
szágban és a külföldön ez ideig keletkezett mûvésztelepe-
ken és mûvészi egyesüléseken, akkor ezen a kételkedé-
sen nem is csodálkozhatunk. A szolnoki festõkolónia
meddõségét ismerjük, a nagybányai kolónia most bom-
ladozik, bár ez csodálatosképpen eléggé egészségesen
élt sok ideig. A gödöllõi mûvészkolónia nagy nehézségek
között és állami támogatás mellett tud csak bajaival meg-
küzdeni, és ha meg nem változnak egyhamar a viszonyok,
akkor megszûnik, felbomlik. Miért?

Ha a külföldi kolóniákon és egyesüléseken végigte-
kintünk, akkor megkapjuk erre a választ, mert ott van-
nak egyesülések, amelyek igazi sikerek felmutatása mel-
lett életképességüket is bebizonyították. Két tételben fog-
lalhatjuk össze egy mûvészkolónia alapításának sikerét
és fennmaradásának biztosítékát:

1. Mûvészkolóniát mesterségesen csinálni és fenntar-
tani nem lehet.

2. Ellenben, ha valamely okból szükségszerûen kelet-
kezik valamely mûvészegyesülés, akkor az fenn is marad
mindaddig, míg szükségessége fennmarad. Az 1. pont vo-
natkozhat a Magyarországon ez ideig keletkezett és részben
még fennálló kolóniákra. A 2. pontot illusztrálja a külföldön
egy sereg kolónia, vagy társulás, vagy egyesülés: így a Wiener
Werkstätte, a darmstadti kolónia, a worpswedei kolónia, rész-
ben a glasgow-i Mackintosh-csoport stb.

Mûvészegyesülést két fontos ok hozhat létre: vala-
mely forrongás, amikor is hasonló gondolkozásúak (ren-
desen a kisebbség, a fiatalság) társulnak, hogy együtte-
sen harcolva új eszméikért, azokat könnyebben gyõze-
lemre vihessék, vagy gazdasági okok, valamint – és ez a
legigazibb – amikor mindkét ok együttes hatása alatt szü-
letik meg a mûvészegyesülés. Mûvészeti forrongás hozta
létre a nagybányai egyesülést. A szecesszió mint ahogyan
általánosságban nevezték – szükségszerû követelése volt,
hogy a hasonló gondolkozásúak, a forradalmárok, külön-
váljanak és együttes munkával, együttes fellépésükkel
hódítsák meg a kritikát és a közönséget. Szükségszerûen
hozta létre, de mihelyt megszûnt a forrongás, mihelyt dia-
dalmaskodott az az eszme, mely miatt a kiválás annak
idején megtörtént, megszûnt a kiválás oka is. Nagybányára
ma, a régi értelemben nincsen szükség.

Szolnokot mesterségesen alapították, és mesterségesen
táplálják: Szükség nem volt rá, eredményeket nem mutathat
fel, sikere nincs. Fennmaradása tehát nem indokolt.

Gödöllõnél más az eset. Ott egy erõs egyéniség körül
csoportosultak fiatalok, akiket az az erõs, igaz nagy egyé-
niség vonzott. Késôbb az állam megalapította ott a szõ-
nyegszövõ iskolát, melynek vezetését a megtelepedett
mûvészekre bízta. De sok, idetartozó ok miatt, melyeket
hosszasan lehetne tárgyalni, a telep nem fejlõdik, és ame-
lyik percben Kriesch Aladár otthagyja Gödöllõt, megszû-
nik mûvészeti fogalom lenni.

Esztendõk óta megvan a mûvészek között a törekvés,
hogy egészséges egyesülésekbe tömörülve, egységesen
és szabadon dolgozhassanak. Gomba módra születtek
meg a különbözõ mûvészi, iparmûvészi, építészi egyesü-
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lések eszméi. Ezek közül némelyik megvalósulva ideig-
óráig élt is, de a legtöbbjük mégis még születése elõtt
meghalt. Kérdés most, hogy a kecskeméti mûvészkolónia
keletkezésére szükség van-e, vagyis életképes lesz-e a
telep? Ezt a kérdést akarnók kissé megvilágítani, mert ezt
tartjuk a legfontosabb kérdésnek.

Ha a mûvészet legutóbbi fejlõdéstörténetét vizsgáljuk,
látjuk, hogy a XIX. század második fele az a kor, mely
hosszú mozdulatlanság és termelésbeli sikertelenség után
egyszerre óriási változásokat teremtett a mûvészet világá-
ban. Abból a nagy elposványosodásból, melybe a mûvé-
szet a reneszánsz elfajulása és túlfejlõdése folytán került,
csudálatos, új szépségben, új fiatalságban támad fel újra
az igazi mûvészet: kezdõdik a szecesszió.

Ruskin és Morrisék mozdultak meg elsõként Angliá-
ban. Õk érezték meg elsõnek, hogy a mûvészetet eltávo-
lították, vagy eltávolodván az Élettõl, maga is elcsenevé-
szesedett, élettelenné lett. Megérezték, hogy milyen igaz-
ságtalanság és mekkora tudatlanság a mûvészetek egyes
ágainak egymástól való elválasztása és mekkora kára van
ebbõl kifolyólag éppen magának az egy igaz mûvészet-
nek. Tanítottak, dolgoztak, fáradtak eszméik hirdetésében
és a mûvészet népszerûsítésében. Tanították, hogy a legki-
sebb, legegyszerûbb és legolcsóbb tárgyak mûvészi elké-
szítése, díszítése éppen olyan mûvészet, mint akár egy
monumentális szobor, kép vagy épület elkészítése. A mû-
vészet nem maradhat meg a kiváltságos osztályok kivált-
sága, a mûvészet mindenkié. Megszületik a mûvészet mo-
dem megnyilvánulása: az iparmûvészet.

A mesterember dolgozó társa lesz a mûvésznek. A
nép, a milliók megértik, hogy nincsenek elzárva a mûvé-
szet élvezésétõl. Hogy fillérjeiken éppen úgy hozzájut-
hatnak egy mûvészi alkotáshoz; mint a milliók urai. Hogy
hozzájuthatott, lassanként meg is kívánta a szépet. Ami
azelõtt számára fényûzés volt, az szükség lett.

Anglia példáján tanulva megszületik a modern mûvé-
szet Németországban, Ausztriában, eljut Svédországba,
Norvégiába, Finnországba, meghódolnak neki Dániában,
Hollandiában, sõt Oroszországban is megmozdulnak.
Észak-Amerika természetesen szintén ezek sorában van.
(Csudálatosan éppen a germán államok hódolnak meg
neki.) Hogy mekkora hatása volt ennek a modern áram-
latnak mindenütt úgy mûvelõdési, mint gazdasági, vala-
mint nemzeti szempontból, azt tudjuk. Ha meggondoljuk,
hogy mennyi új, avagy felújított régi iparágat honosított
meg újra, ezáltal mennyi új szépségnek, mennyi gyönyö-
rûségnek vált forrásává, mennyi új eszmét adott, hogy
mennyit tett különösen a kisember életének és a szegé-
nyebb középosztály életének szebbé, jobbá tételére, máris
belátjuk, hogy e modem áramlatnak tisztán gazdasági és
szociális szempontból mekkora hatása volt.

Ha a mûvészetbeli hatását vizsgáljuk, akkor is óriási
átalakulást kell konstatálnunk. Lassan-lassan megszûnnek
a mesterséges korlátok, melyeket a mûvészetben kimerült
századok vontak a mûvészet egyes ágai közé. Leomlanak
az építészet, a szobrászat és a festészet közé fölépített vá-
laszfalak és a mûvészet, mint egység igyekszik az Élet fela-
datait megoldani. A mûvészet visszatér igazi feladatához, az
alkalmazottsághoz.

És még egy nagy dolgot ne felejtsünk: a mûvészet
újra beáll a nemzeti eszme szolgálatába. Megérti, hogy a
földbõl kell szívnia az erejét, ha szükséges akar lenni. A
mûvészi produktum általánossá válása, a mûvészi munká-
nak a társasdalom minden rétege által való megértése,
megkívánása és fogyasztása egyszerre megnöveli a mûvé-
szek számát. A mûvészi iparcikk egyúttal elsõrangú világ-
kereskedelmi cikké válik. Megszületik a konkurencia.

A konkurencia, miként az iparban és a kereskedelem-
ben, de legutóbb az õsi foglalkozások terén is, megszüli
a társulás eszméjét. Ma kartellekbe tömörül a nagyipar és
a nagykereskedelem, szövetkezetekbe a kisiparos, kiske-
reskedõ és a föld népe, mert csak egyesült erõvel képes
versenyképessé tenni a termelését.

Én nem hiszem, hogy helytelenül gondolkozom, ami-
kor azt állítom, hogy részben ezek a gazdasági kényszerítõ
okok idézik elõ a mûvészegyesüléseket.

Feltámadt a középkor céhrendszere, ha más formában
is. De a mûvésztelepek keletkezésére más okok is befo-
lyással voltak.

Mihelyst közkinccsé vált a mûvészet, mindenki akart
is abból részesedni. A mûvészet tehát szerteáradt min-
denfelé, ahol fogyasztópiacot vélt találni. A mûvészet
elterjedésével tehát szükségszerûen együtt járt a mûvé-
szet decentralizációja. Keletkezik ebbõl az idõk folyamán
az egyes városok, országrészek, vidékek speciálisan fej-
lõdött mûvészete, mely természetesen különbözõvé vált
attól, amelybõl eredetileg kiszakadt.

Miután pedig a mûvészet ma már mindenre rá akarja
nyomni a bélyegét, ami csak emberi termék és miután ezt csak
az iparral karöltve teheti meg, továbbá, mivel versenyképessé
is kell magát tennie, ha élni akar, vagyis sokat és olcsón kell
termelnie, keletkeztek a mûhelyek. Így a Wiener Werkstätte, a
müncheni Vereinigte Werkstätte, stb.

A mûvészeknek is, hogy kielégíthessék közönségü-
ket, inkább szükségük lesz egymásra. Ha pl. egy ház fel-
építésérõl, illetõleg berendezésérõl van szó, ami eléggé
gyakran elõfordul; ott szükség van mindenre, amire az ipar
és a mûvészet együtt és külön képes. Ilyen esetben mindig,
legalább idõszerûen keletkezik egy-egy mûvészegyesülés.

Ha mármost a mûvészek hosszabb ideig akarnak egy-
ütt dolgozni, együtt fejlõdni, akkor rögtön kész a kolónia,
a mûhely, vagy bárminek is nevezzük. És ez az egyesülés
aztán csak helyet keres, ahol megtelepedhet. Ilyen teljes
harmóniában együtt dolgozó egyesülés a Wiener Werk-
stätte, melyben építész, szobrász, piktor együtt, egy célért,
de szabadon dolgozik, és melynek kiállításai ma már mû-
vészi szenzációk, és amely egyesülés Bécset újra mûvészi
középponttá emelte.

Ilyen egyesülés a darmstadti kolónia, mely a jelenték-
telen városból világvárost csinált.

Ilyen a glasgow-i Mackintosh-csoport munkálkodása
és még más egyesülések…

De közvetlen haszna az illetõ helységnek, vidéknek ís
valóban csak akkor lehet egy mûvészkolóniából, ha az
elsõsorban az illetõ hely lakosságának mûvészetbeli, illetve
iparmûvészeti szükségleteit elégíti ki. Ha a mûvészkolónia
munkássága az iparosságnak is emeli a tudását, fejleszti az
ízlését, versenyképesebbé teszi az idegen holmival szemben
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a munkáját, szóval kenyeret ad neki, éspedig több kenyeret.
Az országnak is akkor van szüksége ilyen kolóniára, ha a
speciális, helyhez kötött talajból kinõtt és fejlesztett mûvészi
termékeket produkálván, azokat a világtermelésben
versenyképessé teszi. És végül a mûvészeknek is akkor van
hasznuk a kolóniából, ha az ott folytatott munkásság olyan,
amely csakis így, egyesülten válthatott ki eredményeket.

Valamely ország mûvészete azonban csak akkor fej-
lõdhet ki, akkor erõsödhet meg és terjedhet, ha az ország,
illetõleg annak népe fogyasztója lehet a mûvészi termelés-
nek, vagyis ha a mûvészi fogyasztóképesség arányban
áll a mûvészi termeléssel. A mûvészet fejlõdése egyenes
arányban áll az ország lakosságának vagyonosságával.

Elõször Anglia jutott el a vagyonosság ama fokára, hogy
Ruskinnek a tanítását valóra válthatta. Németországban is a
mûvészetek elterjedése az ország hihetetlen vagyonosodá-
sával függ össze.

Mi, Magyarország, most kezdünk kissé magunkhoz
térni a hosszú, nagy gazdasági kimerültségünkbõl. Kez-
dünk vagyonosodni. Nemzetgazdaságunk javul és ezzel
kielégítendõ szükségleteink is egyre szaporodnak.

Eddig Budapest volt az egyetlen városunk, ahol ipar-
ról, kereskedelemrõl egyáltalában szó volt, Budapest volt
a mûvészeti termelésünknek is az egyetlen fogyasztója.
De Budapest kozmopolita, karaktertelen levegõje volt ed-
digi mûvészetünk karaktertelenségének is az okozója.
Most már a vidék is mozog: a magyarság. Építi, szépíti
városait, iskolákat állít, tanulni akar, elõre akar törni. Kecs-
kemét városa meghallja két otthont keresõ mûvész szavát,
és támogatni óhajtja õket: otthont és munkát ad nekik.

Eddig tehát rendben volna: két festõ szükségét érzi
annak, hogy vidéken új mûvésztelepet csináljon, és ezt ép-
pen Kecskeméten akarja megcsinálni, mely úgy tõsgyökeres
magyar miliõjénél, mint a fõvároshoz való közelségével,
valamint haladni, tanulni vágyó és akaró polgárságánál fogva
nekik a legalkalmasabb helynek tûnt fel, másfelõl Kecskemét
város polgársága lelkes örömmel fogadja a mûvészek tervét,
és áldozatkészségével lehetõvé teszi, hogy az eszme testet
öltsön. A város tehát áldozatot hoz abban a reményben,
hogy ebbõl erkölcsi és anyagi haszna lesz: polgárai tanulhat-
nak, mûvelõdhetnek, ízlésüket nemesíthetik, jobbat, újabbat,
kelendôbben produkálhatnak, és ezáltal vagyonosodhat-
nak, vagy legalábbis több munkaalkalmat kaphatnak.

De utóvégre az, hogy Kecskeméten majd fognak jó ké-
peket festeni, hogy szõnek egynéhány jó szõnyeget, hogy
jó cserépedényeket, terrakottákat fognak készíteni, ez még
nem olyan dolog, ami a városnak azt az igazi nagy hasznot
meghozhatná, amit egy mûvésztelep egy városnak hozhat.
Ezek a dolgok nem olyanok, hogy ezáltal Kecskemét városa,
mint város, polgárai, mint jó gazdák és igaz kecskemétiek
megérezhessék ennek a mûvészi munkálkodásnak a hatását.
Ezek a dolgok így magukban nem nyúlnak be elég mélyen
az életbe, nem nõttek és nem nõhetnek eléggé hozzá az
emberekhez. Ez a munkálkodás csak arra szolgál, hogy egy-
néhány embernek az üres óráit kitöltse, egynéhány gyermek-
nek a felesleges idejét hasznossá tegye. Hogy a városnak
különösen vagyonosabb elemeibõl mûvészdilettánsokat
váltson ki, hogy mûkedvelõket neveljen. A keresõ iparosság
szélesebb rétegeinek azonban hasznot így ez nem hozhat

éppen kis terjedelménél, speciálisabb és magasabb mûvészi
voltánál fogva. Tehát így ez a kolónia és munkálkodása
hatásában, illetõleg gazdasági hatásában nem eléggé álta-
lános. Ennélfogva általános érdeklõdésre sem tarthatna hu-
zamosabb idõn keresztül számot, vagyis különösen ipa-
mûvészeti termelése Kecskeméten sokáig nem találhatna
elhelyezést.

Mûvészi, illetõleg iparmûvészeti tevékenység vidéki
kolónia keretében csak úgy lehetséges, ha az a kolónia elsõ-
sorban az illetõ vidék, illetõ város polgárságának a mûvészi
és az iparmûvészeti szükségleteit elégíti ki, és csak másod-
sorban dolgozik, más vidékek számára, (nálunk a fõváros
számára), mert ezzel lesz a kolónia mûvészi tevékenysége a
városnak a hasznára, ezzel nõ oda a kolónia az illetõ vidék-
hez szorosan. Ezáltal válik a kolónia mûvészete speciálissá.

De most nézzünk egy példát, mely a kecskeméti esetre
vonatkozik. Pl. egy ember, aki a házát mûvészileg megépítet-
te, berendeztette, az valószínûleg a kerámiai tárgyakat és
szõnyegeket, valamint bútorai behuzatait is ott rendeli meg,
illetve azzal a mûvésszel tervezteti meg, aki a házát és a búto-
rait is jól, teljes megelégedésére megtervezte, vagy legalábbis
annak a tanácsát kéri és hallgatja meg e tárgyak beszerzésére
vonatkozólag. És ez helyes is, természetes is.

Vagyis, ha a kecskeméti ember kénytelen elsõrendû
mûvészetbeli szükségeleteinek kielégítésére máshová for-
dulni, akkor másodrendû szükségleteinek a kielégítését is
ugyanott fogja keresni.

A modern embernek elõször a modern házát kell meg-
építeni, modernül bebútorozni, hogy aztán a szõnyegeket
felteríthesse, a vázáit elhelyezhesse, képeit, szobrait appli-
kálhassa. Vagyis elõször az inget vesszük magunkra, és csak
végül, utoljára tesszük fel a cilindert.

Mert ugye, az ember elsõsorban lakik és él a házban,
vagy lakásában, azután feltétlenül be is bútorozza, vagyis
berendezi a lakását, azután nap nap után jár az utcákon,
látja folytonosan a város tereit, épületeit, megnézi a szob-
rokat, a parkban sétál. Ezek a dolgók körülbelül ilyen sor-
rendben fontosak az embernek. És amíg az épületet naponta
látja, lakásában bútorai között tölti el életének nagy részét,
azokat használja, mert föltétlenül szüksége is van rájuk,
inkább is ért ezekhez a dolgokhoz, meg tudja õket kritizálni
a használhatóság szempontjából, tehát tanulságosak is reá
nézve, addig a kép drágaságánál fogva, a szõnyeg és a
cserép, a majolika szintén drága mivoltuknál fogva és azáltal,
hogy nem is férhet annyira hozzájuk, kevésbé hathatnak
reá, nem érthet annyira hozzájuk, kevésbé érdeklik, tehát
nem is annyira tanulságosak.

Nem is említem most bõvebben azt, hogy amíg az épí-
tészet és a lakberendezés a legelterjedtebb iparok is egyúttal,
a legtöbb és a legkülönfélébb iparágakat foglalkoztatják,
tehát az iparosokra nézve is a legtöbb haszonnal jár, ha
ebben a mesterségükben tovább képezhetik magukat, ad-
dig a kerámia és a textil kevesebb iparosnak ad kenyeret,
kisebb elterjedtségû.

De ezeket a szempontokat maguk a mûvészek, a ko-
lónia alapítás kezdeményezõi is belátták, és amikor ke-
restek és találtak maguk mellé építészt és szobrászt, akkor
ezt azért tették, mert belátták, hogy e nélkül csonka volna
a telep munkálkodása, és kielégítetlen maradna úgy a
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városnak, mint a mûvészeknek a telep megélhetéséhez
és virágzásához fûzött reménysége.

Így, együtt: építészet, szobrászat, piktúra együtt dol-
gozván, meglehet a reménység arra, hogy a telep nem
lesz meddõ kísérletezés, de eredményezhet egy értékes,
speciálisan kecskeméti ízû mûvészeti irányt, mely úgy a
városban biztosíthatja a telep iránti szeretetet a lakosság-
ban, valamint kifelé is, az ország minden részében, sõt
külföldön is, a telep által tervezett és a város iparossága
által elõállított mûvészi holminak piacot teremt.

Tehát: egy egészséges és máris teljes számú mûvészi
társulás keresett helyet, ahol letelepedve otthont kapjon
magának és mûvészetének, és egy város polgársága ke-
resett mûvészeket, akik odatelepedve közéjük, igaz ma-
gyar mûvészetet csináljanak a városnak és az országnak
a hasznára. Ez a két tényezõ egymásra akadván kölcsö-
nösen megtalálta egymásban azt, amit keresett. A mûvé-
szi szükség és a gazdasági szükség megtalálta egymást.

Vagyis minden alap megvan, hogy egészséges mûvé-
szi tevékenység és termelés megtalálja Kecskeméten a
maga helyét hosszú nagy idõkre.

Ebbõl a mûvészi munkából ki akarjuk venni a részün-
ket mi is: építészek. Elmegyünk Kecskemétre dolgozni,
tanulni és tanítani.

Tanulni, fejlõdni akarunk abban az õsi, magyar leve-
gôben és egy cél érdekében együtt dolgozni a többi mûvé-
szekkel a magyar mûvészet zászlója alatt, de törekvésünket
a kecskeméti polgárság és iparosság segítségével, velük
együtt dolgozva, õket tanítva akarjuk diadalra juttatni.

Mi építészek nem kérünk a várostól otthonunkon
kívül semmit. Számunkra ne építsen a város iskolát, vagy
mûtermet, fizetést ne adjon.

De kérünk bizalmat, szeretetet és kérünk munkaalkal-
mat. Csak a munka az, ami által tanulhatunk magunk, tanít-
hatunk másokat, a munka az, ami minket Kecskeméthez
köthet, és ami Kecskemétet is hozzánk kötheti. A munkát
nemcsak a magunk részére kérjük, de kérjük az egész ipar-
mûvészeti és mûvészeti tevékenység számára, mert ha mi
munkát nem kapunk, akkor a telep mûhelyei sem fognak
igazi életerõvel dolgozni.

Ha ezt megkapjuk, ha megkapjuk azt a bizalmat, amit
mi a munkánkkal fogunk viszonozni, akkor hinni merjük,
hogy sem Kecskemét városa, sem mi nem fogjuk megbánni
soha, hogy egymást megismertük, és hinni merjük, hogy
nemzeti mûvészetünknek igazi sikere lesz a kecskeméti
mûvészkolónia.

Miután még bocsánatot kérünk, hogy a hosszú írá-
sunkkal alkalmatlankodunk Nagyságodnak, maradtunk

Igazi tisztelettel:

Kós Károly és Györgyi Dénes okl. építészek

(Közzéteszi: Sümegi György)

Kós Károly 1932-ben, amikor a dr. Csiki János-féle szana-
tóriumot tervezte, elkészítette egy kis kápolna tervét is,
amelynek felépítése még a negyvenes években is napi-
renden volt. A tervrôl csak az adakozásra felkérô képeslap
maradt meg, amelynek egy példánya éppen most került
elô, amikor a terv helyén a helyi egyházközség egy új ká-
polnát kíván létesíteni. Ennek tervezésével Anthony Gallt
és a siklódi templom mennyezetét kifestô mûvészeket: Ste-
fanovits Pétert és Elekes Károlyt bízták meg. Az alábbi ta-
nulmánytervet nagy örömmel fogadták, és a továbbterve-
zés jelenleg folyik.


