
2013. NOVEMBER 5. HEGYVIDÉK
10  www.hegyvidekujsag.eu

MÚLT – JELEN – JÖVŐ

Kós Károly, a magyar népi szecesszió vezéralakja

A szecesszió, e varázslatos mű-
vészeti stílus a múlt század 

fordulójának legjelentősebb 
irányzata. A latin eredetű megne-
vezés kivonulást jelent, legalapve-
tőbb jellemzője a művészetben 
megjelenő alkotói szabadság,
amely határozottan szembefordul 
a historizálás minden válfajával.

A szecesszió hatása Budapest 
XII. kerületében is megjelent sajá-
tos megfogalmazásban, a Hegyvi-
dék szellemét megőrizve. Most 
induló sorozatunkban bemutat-
juk a korra legjellemzőbb épülete-
ket és azok tervezőit, Kós Károly, 
Árkay Aladár, Medgyaszay Ist-
ván, Jakab Árpád, Orbán Jenő, 
Száray István műépítészeket, akik 
a magyar szecessziót megteremtő 
Lechner Ödön gazdag, dekoratív 

díszítésű épületeitől eltérően visz-
szafogottabb, a népi építészetből 
merítő stílusjegyeket alkalmaz-
tak. Elsőként Kós Károly szerepét 
ismertetjük a magyar nemzeti 
építészet megteremtésében.


Kós (eredetileg Kosch) Károly, a 
Kárpát-medence egyetemes mű-
vészettörténetének kiemelkedő 
alakja 1883-ban született Temes-
váron, s 1977-ben hunyt el Ko-
lozsváron. Édesapja postatisztvi-
selő volt. Tanulmányait Nagy-
szebenben, majd a kolozsvári 
Református Kollégium Gimná-
ziumában végezte, a budapesti 
József nádor Műegyetem építész 
karán 1907-ben szerzett diplo-
mát.

Kezdő építészként különböző 
fővárosi műtermekben dolgo-
zott, majd székelyföldi tanul-
mányútjáról visszatérve önálló 
irodát nyitott. Tervezői munká-
jában elsősorban a kalotaszegi 
népi építészet, az erdélyi népmű-
vészet és a középkori műemlékek 
motívumait ötvözte az európai 
szecesszió, az angol iparművé-
szet, a svéd nemzeti 
romantika korabeli 
irányzataival.

Baráti környezeté-
ben megalakult a „Fi-
atalok” építészcso-
port (Zrumeczky 
Dezső, Kozma Lajos, 
Györgyi Dénes, 
Toroczkay Vigand 
Ede, Neuschloss Kor-
nél és társaik), amely-
nek vezéregyénisége 
lett. Czagányi László 
írja, hogy a csoport a 
század eleji építészet 
újító generációjához tartozott, 
ahhoz a fi atal gárdához, amely-
nek körében termékeny talajra 
talált a nemzeti jellegű építészet 
kialakításának szándéka. A ma-
gyar építészetet másképpen kép-
zelték el, mint elődeik, jellegzete-
sen új stílust alakítottak ki.

Ebben a szellemben születtek 
Kós fi atalkori munkái: az óbudai 
parókia (Zrumeczky Dezsővel), 
a zebegényi templom (Jánszky 
Bélával), a Fővárosi Állatkert 
(Zrumeczky Dezsővel, Neu-
schloss Kornéllal), a Városmajori 
Elemi Iskola és Óvoda (Györgyi 
Dénessel), a sztánai Varjúvár, a 

sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum, a kispesti Weker-
le-telep.

Ösztöndíjjal Konstantiná-
polyba utazott tanulmányútra 

1917 elején, erről írta 
Stambul című város-
történeti monográfi á-
ját. A várost egységes 
művészeti alkotásnak 
fogta fel, amelyben to-
vább él a történelmi ko-
rok lelke.

1918 decemberében 
elhagyta a fővárost, 
mert úgy érezte, szülő-
földjén sokkal nagyobb 
szükség van rá, hazatért 
Sztánára, a családjához. 
Ezután Erdélyben foly-
tatta szerteágazó mun-

kásságát, mély nemzeti elkötele-
zettséggel, egészen haláláig. Épí-
tész, folyóirat-szerkesztő, szépíró, 
grafi kus, könyvillusztrátor, 
könyvkiadó volt egy személyben, 
emellett közéleti, tanári, politi-
kai tevékenységet is vállalt.

Kós Károly a Hegyvidéken is 
kapott megbízásokat. A Város-
majori Elemi Iskola és Óvoda a 
Városmajor utca 59.-ben a kör-
nyék egyik legjellegzetesebb épü-
letegyüttese, 1910-ben tervezte 
Györgyi Dénessel, és 1911-ben, a 
Budapest székesfőváros iskolaépí-
tési program második ciklusában 
valósult meg. A telek a Városma-

jor parkosított területe és a város-
ias beépítés között helyezkedik el.

A pavilon rendszerű épület-
együttes szintszámának fokoza-
tos csökkentésével átmenetet ké-
pez, a környezeti adottságokhoz 
igazodva, a park és a városi villa-
negyed között. Az U-alakú isko-
laszárny alagsor, földszint plusz 
kétemeletes, a hajdan szolgálati 
lakásokat tartalmazó, árkádsor-
ral összekötött épületegység egy-
emeletes, az óvodarész földszin-
tes. A funkcionális kialakítás 
szakfórumok által összeállított 
pontos program alapján készült.

A festői épületegyüttes hom-
lokzati kialakítását jellemzik a 
terméskő lábazat feletti ablaksor-
ral tagolt, fehér, vakolt falfelüle-
tek, a nagyméretű, változatos, 
élénkpiros cseréppel fedett tetősí-
kok és a látszódó faszerkezetek 
sötétkék színezése. Gazdag rész-
letképzése a népi hagyományok-
ból merít. Az egymástól eltérő 
funkciók és épülettömegek egy-
séges karaktert képeznek. A bejá-
ratok felett elhelyezett, magyar 
népmeséket megjelenítő reliefe-
ket és a belső díszkút gyermekfi -
guráját Sidló Ferenc készítette. 
(Forrás: Pap Katalin művészettör-
ténész: Budapest XII., Városmajor 
u. 59. Óvoda–Iskola Művészettör-
téneti kutatás, 1992.)

Kós másik XII. kerületi háza
Malmos Andor bérvillája a Csaba 

utca–Bíró utca sarkán, ez a sepsi-
szentgyörgyi királyi mérnöki hi-
vatal főmérnöke részére épült 
1928-ban a Városmajori Elemi 
Iskola és Óvoda közelében. A 
meredek telken épített házban 
két lakás található, ezekbe a telek 
alsó részén lehet bejutni. A Csaba 
utcai homlokzatot két ablakok-
kal tagolt oromfal határozza 
meg, átmenetet képezve a négy-
szintes alsó homlokzat és a Bíró 
utcai kétszintes beépítés között. 
A vakolt homlokzat félköríves 
térkiegészítésekkel lépcsős kőlá-
bazatra épült. A Csaba utcai 
homlokzat kovácsoltvas erkély-
korlátai eltérnek az eredeti terv-
től. (Forrás: Anthony Gall: Kós 
Károly műhelye, 338–339. oldal, 
2002.)

A Hegyvidéken a XX. század 
eleji nemzeti építészet megterem-
tését célzó törekvések legjelentő-
sebb példája a Városmajori Elemi 
Iskola és Óvoda, amelynek épü-
letegyüttesében megvalósult a 
magyar népi szecesszió vezéralak-
jaként ismert Kós Károly hitval-
lása: „Van a mi szegény magyar 
népünknek művészete, amely csak 
az övé, amelyet ő alakított, for-
mált… Az alap megvan, csak épí-
teni kell tudni reá. És az alap ép, 
egészséges, megbírja nemzeti építé-
szetünknek még oly hatalmasra 
építendő épületét is.”

Beöthy Mária építész

A Disznófő-forrás és vendéglő
A Budakeszit Budával összekö-

tő kereskedelmi útvonal 
mellett fakadt az igen bő vizű 
Disznófő-forrás, így az erre uta-
zók még a legnagyobb melegben 
is biztosak lehettek abban, hogy 
itt frissítő vízre lelnek. A név ere-
dete arra vezethető vissza, hogy a 
környéken sok vaddisznó élt – 
lábnyomaikkal még napjainkban 
is találkozhatunk.

A Döbrentey Gábor által szer-
vezett Dűlőkeresztelőn 1847-ben 
Mátyás-csurgónak nevezték át a 
forrást, és érdekes módon máig ez 
a hivatalos neve, mégis a Disznó-
fő maradt meg használatban, a 
hivatalos térképeken is így tünte-
tik fel. Döbrenteyéket az ihlette 
meg, hogy Mátyás király gyak-
ran vadászott ezen a tájékon, és 
egy alkalommal ennél a forrásnál 
frissítette fel magát. Ugyancsak e 
névválasztást erősítette, hogy 
1844-ben Corvinus-forrásnak is 
hívták a Disznófőt.

A forráshoz először 1820-ban 
építettek forrásházat. Akkor 
még egyszerű kőfejből folyt a 
víz, majd az 1880-as években 
történt felújításkor ezt lecserél-
ték egy vas vadkanfejre. A házat 
eredetileg klasszicizáló stílusban 

építették, homlokzatára Vörös-
marty Mihály verssora került: 
„Jókedvében teremté az Isten Zug-
ligetet, Gond és bánat itt kacagás-
ra derül.”

Lakner Sándor, a kor króniká-
sa 1845-ben így írt a Disznófő-
forrásról: „Édes a bor, főkép ha le-
ányt szerelemmel ölelhetsz. Illy ví-
zért mindezt s nélkülezendem 
amazt – egy kis próbára tenni. 

Annyi bizonyos, hogy e forrásvíz 
frissítő ereje valami kebeltágító ha-
tást gyakorol ránk, rossztüdejű fő-
városiakra.”

A XIX. században már a forrás 
mindkét oldalán álltak épületek, 
az egyiken vendégfogadó, a mási-
kon árkádos pihenőhely. Az 1890-
es évekből ránk maradt fénykép-
felvételeken egyértelműen látszik, 
hogy a Disznófő vendéglő stílusa 
követte a hegyvidéki villaépítke-
zés során gyakran alkalmazott, 
úgynevezett „svájci stílust”, ami-
nek fő jellemzői a fafaragásokkal 
ellátott homlokzat és erkély.

A vendéglő 1837-ben nyitotta 
meg kapuit, a virágkorát Tisza 
Kálmán idején élte. A XIX–XX. 
század fordulójának boldog Ma-
gyarországán állandó majális 
helyszíne volt. A forrás köré fapa-
dokat és deszkaasztalokat helyez-
tek el, hogy a vasárnapi kirándu-
lók megpihenhessenek. Nem volt 
könnyű feljutni ide a hegyolda-
lon, az erdőben fatörzsekre szege-
zett táblák jelezték a helyes irányt.

A fogadót 1857-ben felújítot-
ták, és 600 személyesre bővítet-
ték. Az új tulajdonos elvetette 
azt, hogy egy „tisztátalan” állat-
ról nevezzék el a helyet, így új 
cégért készíttetett, amelyen a Kis 
Dombhoz címeztette. Ez a név-
váltási szándék azonban hamaro-
san feledésbe merült.

A vendéglőt belülről a környék 
történelmi képei díszítették: a 
többi között Mátyás király vadá-
szata, Kossuth Lajos közelben 
történő letartóztatása, Marsigli 
gróf híres térképének idevonat-
kozó részlete. Az 1890-es évek-
ben tovább bővítették és moder-
nizálták az épületet, s már önma-
gában ez a tény biztosíthat ben-
nünket arról, hogy a hely forgal-
ma és népszerűsége töretlen volt.

Az 1980-as években, bár csök-
kent a látogatottsága, a forrás 
még mindig szabadon állt a turis-
ták számára, azonban a kerületi 
tanács 1988-ban magánkézbe 
adta a területet, azóta drótkerítés 
fogadja az erre járókat. Érdekes-
ség, hogy az akkori törvények 
tiltották az eladást, a forrást 
(mint elidegeníthetetlen közva-
gyont) nem lett volna szabad ma-
gánkézbe adni.

Az új tulajdonos olyan árakat 
szabott vendéglőjében, amelyeket 
leginkább csak a külföldiek tud-
tak megfi zetni, a hazai közönség 
elmaradása viszont pótolhatatlan 
volt, így hamar bezárt a hely. 
Mára nem sok minden emlékez-
tet az egykori kedvelt fogadóra. A 
forrásház még megvan, de megle-
hetősen lehangoló állapotban ta-
lálja az erre tévedő kiránduló.

B. A.

Vadkanfejből folyt a forrásvíz

Árnyat adó fái miatt is igen népszerű volt a vendéglő kerthelyisége

Kós Károly

A Városmajor utcai iskola festői épületegyüttese

Malmos Andor bérvillája a Csaba utca–Bíró utca sarkán
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