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Jakab Árpád, a Virányosi tisztviselőtelep tervezője
J akab Árpád 1861-ben szüle-

tett Kassán, s 1927-ben hunyt 
el ugyanott. Legismertebb épüle-
te a helyi neogót Mátyás-palota, 
amelyet Géza fi vérével saját há-
zukként épített 1899-ben a város-
falon kívül. Építészdinasztia tag-
ja, édesapja, Jakab Péter is e szak-
ma képviselője volt.

A Jakab családhoz több eklek-
tikus épület létrejötte köthető 
Kassán. Építési vállalkozóként 
részt vettek a Hadtestparancs-
nokság, a Schalkház szálló és a 
Pártos Gyula tervezte szecessziós 
polgári iskola kivitelezésében.

A család 1908-ban Budapestre 
költözött, Jakab Árpád itt foly-
tatta építészeti munkásságát. Ne-
vét a Századforduló 
magyar építészete című 
könyv (Gerle János–
Kovács Attila–
Makovecz Imre, 1990) 
említi az 1914-ben 
épült II. kerület, Ér-
mellék utca 9. számú 
villa és az 1911-ben 
épült szakolcai r.k. fő-
gimnázium épületével 
kapcsolatban. (Forrás: 
wangfolyo.blogspot.hu.)

Nagy részben ő ter-
vezte az 1910-es évek-
ben épült Virányosi 
tisztviselőtelep családi 
házait. A telep történe-
téről Bognár Gábor 
művé s z e t tör téné s z 
2012 nyarán a 
Virányosi Közösségi 
Házban tartott előadást. Az eb-
ben ismertetett kutatási eredmé-
nyek segítségül szolgáltak a lakó-
teleppel kapcsolatos feltárási 
munkámhoz.

A korra jellemző szecessziós 
stílusnál visszafogottabb eszkö-

zökkel készült épületegyüttes a 
Dániel út, a Kiss Áron utca és a 
Zirzen Janka utca mentén léte-
sült postatisztviselők részére. A 
területet korábban – a budai sze-
líd, lankás dombvidékre jellem-
zően – szőlőültetvények borítot-
ták, csak a századforduló után 
kezdett benépesülni. A telep a 
Virányosdűlői Tisztviselő Lakó-
házépítő Szövetkezet szervezésé-
ben valósult meg. Az ötven telek 
közül huszonhét épült be, a világ-
háború kitörésekor abbamaradt 
az építkezés.

Ezt megelőzően a fővárosban 
több hasonló építkezés kezdő-
dött, 1883-ban az Orczy-kert 
melletti, majd 1897-ben a 

rákosligeti telepé. A Hegyvidé-
ken, a Kissvábhegy alján a Virá-
nyossal egy időben, 1910 és 1913 
között jött létre az Árkay Aladár 
által tervezett Bírák és ügyészek 
telepe. A virányosira és erre is jel-
lemző a szecessziós stílusjegyek 

alkalmazása, de különböző felfo-
gásban.

Árkay épületei általában há-
romszintesek, az angol villaépíté-
szet, a fi nn nemzeti romantika 
hatását ötvözik a magyar népmű-
vészet elemeivel. A virányosi, 
többnyire földszintes házak hom-
lokzatképzését a visszafogott, 
szerény díszítések használata, a 
szépen kialakított kovácsoltvas 
kerítések, kapuk jellemzik. Az 
eredeti homlokzati tervek gazda-
gon díszítettek, a megépült házak 
puritánabbak. A későbbiekben 
átalakították, bővítették őket, a 
díszítések nagy része nem való-
sult meg, vagy eltűnt.

Nincs két egyforma ház, 
ugyanis az épületek tervezése 
közben az ideköltöző lakók is 
megfogalmazhatták igényeiket, 
életvitelüknek megfelelően. A 
földszintes házaktól eltérően a 
Kiss Áron utca 9. alatti épület 
emeletes, ezt eredetileg a telep ki-
vitelezője, Adorján Dezső tervez-
te és építette. A közelmúltban 
igényesen felújították. (Forrás: 
Bognár Gábor előadása: Százéves 
a virányosi tisztviselőtelep – 2012. 
június 19.; Balázs Attila: Hegyvi-
déki városrészek, Virányos – Hegy-
vidék újság, 2012. október 24-i 
szám.)

Képzeletbeli sétánk során te-
kintsünk meg néhány jellegzetes 
épületet a még viszonylag egysé-
ges képet mutató Dániel úton! 
Figyelemre méltó a Dániel út 2. 
alatti, földszintes sarokház, ame-
lyet időközben a Kiss Áron utca 
irányában bővítettek. Az eredeti 
homlokzati terv szerint díszíté-
sekben gazdag, rusztikus termés-
kő lábazaton áll, igényesen meg-
oldottak a kör alaprajzú sarokto-
rony és az ablakok körüli részle-

tek, a kéménykiképzés kialakítá-
sa, az íves kúpcserepek alkalma-
zása. A valóság ennél szegénye-
sebb, de a homlokzati vakolatdí-
szítés, a majolikacsempe-berakás, 
a terméskő lábazat, az ereszek fa-
ragott gerendavégei, a nyílászá-
rók, a díszes kerítés és a ková-
csoltvas kapu eredeti állapotban 
megmaradtak.

A Dániel út 4. számú, L alakú, 
földszintes épületnél a nappali 
íves térkiegészítése felett kiemelt, 
ívelt oromfal és a saroktorony 
oldja a szimmetriát. Az oromfali, 
az ablakok körüli díszítések el-
tűntek, de ma is látható a míves 
kerítés és a kovácsoltvas kapu.

A Dániel út 5/d alatti épületet 
Sziklai Zsigmond tervezte. Ki-

emelkedik az utcaképből, két-, 
illetve háromszintes, követi az 
erős lejtésű terepet. Jellegzetes az 
eredeti állapotot tükröző oldal-
homlokzati lépcsőház kiképzése 
vertikális bevilágító sávokkal, va-
lamint az erkélyek, a veranda ki-
alakítása. Itt részleges felújítás 
történt, ám sajnos éppen az érde-
kes lépcsőházi homlokzatot 
hagyták ki ebből.

A Dániel út 22. számú épület 
kétszintes, tetőtér-beépítéssel, 
tervezője Jónás Zsigmond és Jó-
nás Dávid. Az alaprajz az utca 
felé kivételesen szimmetrikus. Az 
alsó szint rusztikus kőfal, a kö-
zépső térbővület felett kiemelt 
oromfal látható, amely nem telje-
sen a terv szerint valósult meg. 

Megmaradtak a homlokzatok 
vakolatdíszítései, a terméskő lá-
bazat, az ólombetéttel üvegezett 
faveranda, az ablakrácsok, a vi-
rágtartók és a lámpások.

A 15/2013. (IV. 30) önkor-
mányzati rendelet rendelet helyi-
leg védetté nyilvánított tizenhá-
rom épületet. Ezek: Dániel út 2., 
4., 5/d, 6., 8., 10., 16., 22., Kiss 
Áron utca 5., 9., 16., 18., Szarvas 
Gábor út 18. A rendelet az épüle-
tekről további részletes ismerte-
téssel szolgál. A Virányosi tisztvi-
selőtelep eredeti házai, vidéki jel-
legükkel, kedvesek, barátságosak, 
harmonikusan illeszkednek egy-
máshoz, megérdemlik a helyi vé-
delmet.

Beöthy Mária építész

A Dániel út 2. alatti, földszintes sarokház eredeti homlokzati terve...

...és ami végül megvalósult belőle

  Refl ektorfényben a Budai cserkészek
A Hegyvidéki Históriák sorozat új kötetét mutatták be a MOM-ban

L engyel Zoltán Budai cserké-
szek című könyvét mutatták 

be februárban a MOM Kulturá-
lis Központ kupolatermében. A 
szerzőt és a megjelenteket Pokor-
ni Zoltán polgármester köszön-
tötte. „A cserkészet az én korosz-
tályom számára nem közvetlenül 
megélt élmény. Hallottunk róla a 
szüleinktől, a rendszerváltás után 

pedig láttunk kísérletet az egyko-
ri cserkészet újraélesztésére. 
Hogy ez a kísérlet befejeződött-e, 
vagy csak egy fázisánál tart, azt 
nehéz lenne eldönteni” – mond-
ta, majd hozzátette, polgármes-
terként nemcsak szurkol ezeknek 
a kezdeményezéseknek, de igyek-
szik évről évre támogatást is 
nyújtani ahhoz, hogy a létrejött 
cserkészcsapatok megerősödje-
nek, és folytatni tudják az elődök 
által gyakorolt hagyományokat.

„Külön köszönet és hála azok-
nak az egykori vezetőknek, akik 
a cserkészszervezetek úttörőszö-
vetséggé való kényszer-összeol-
vasztásának évei után kitartottak 
fi atalkori eszményeik mellett, te-

vőlegesen is részt vettek a rend-
szerváltás utáni újraindításban, 
és hellyel-közzel megtalálták a fi -
atalokat, akik képesek átvenni 
tőlük ezt a feladatot – fogalma-
zott a polgármester. – Nagyrészt 
róluk szól ez a könyv, és helyes is, 
hogy őket megörökítsük, mert a 
kerületi cserkészvezetőknek ko-
moly szerepük volt az országos 

cserkészmozgalom újraszervezé-
sében és mai működtetésében.”

A Hegyvidéki Históriák soro-
zatot 2003-ban indította útjára 
az önkormányzat, és az eltelt tíz 
évben tizenkét kötet jelent meg – 
mondta el Balázs Attila, a Hegy-
vidéki Helytörténeti Gyűjtemény 
és Galéria igazgatója, aki emlé-
keztetett: a Budai cserkészek 
szerzőjének nem ez az első köny-
ve a sorozatban, hiszen a Márton-
hegy történetét is ő dolgozta fel. 
„Lengyel Zoltán évtizedek óta a 
kerület lakosa, aki amellett, hogy 
parancsnokként sokáig vezette a 
budai cserkészeket, más területe-
ken is részt vett a Hegyvidék fel-
virágoztatásában” – emelte ki.

A könyv szerzője számos érde-
kes részletbe avatta be népes hall-
gatóságát. Beszélt a cserkészet 
megalapítása körüli ellentétekről, 
és elmondta: annak ellenére, hogy 
a rend és a fegyelem manapság az 
egyenruhához hasonlóan „nem 
trendi”, ezeket a cserkészet pozití-
vumainak tartja. „Mindezek felett 
azonban a legfontosabb erénye az, 

hogy valláserkölcsi alapokon áll” 
– hangsúlyozta Lengyel Zoltán, 
aki néhány mondatban felvillan-
totta a szövetség huszadik századi, 
viszontagságos útjának meghatá-
rozó képeit.

Dr. Kollega Tarsoly István tör-
ténész, a kötet szerkesztője és ki-
adója elárulta, a kézirat már öt 
éve készen állt, mindössze az 
utolsó része, az adattár várt frissí-
tésre. „Amit a Budai cserkészek-
ben olvashatunk, több, mint 
amit a szakirodalom tár fel előt-
tünk – méltatta a könyvet a törté-
nész –, hiszen Lengyel Zoltán 
személyes élményekkel is tarkítja 
a történetet.”

J. Zs.
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