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A Krisztinaváros lakóházainak építészei
S orozatunk befejezéseként te-

gyünk egy felfedező sétát a 
Déli pályaudvar felett, a Város-
major–Kék Golyó–Nagyenyed 
utca és a Krisztina körút által ha-
tárolt területen, ahol száz évvel 
ezelőtti, míves épületek gazdagít-
ják a zártsorú lakótömbök látvá-
nyát! Legelőször a Román fivérek 
által tervezett Nagyenyed utca 
11–13. és Kék Golyó utca 26–28. 
számú házak tűnnek fel.

Román Miklós 1879-ben szü-
letett Budapesten, 1945-ben 
hunyt el ugyanitt. Oklevelét 
1901-ben a Budapesti József ná-
dor Műegyetemen kapta meg. 
Állami ösztöndíjjal olasz, német 
és franciaországi tanulmányuta-
kat tett; 1903-ban nyitotta meg 
irodáját, rövid ideig Málnai Béla 
volt a társa.

Román Ernő 1883-ban szüle-
tett Budapesten, 1959-ben hunyt 
el szintén a fővárosban. Oklevelét 
1905-ben ugyancsak a Budapesti 
József nádor Műegyetemen sze-
rezte. Szakmai ismeretei gyarapí-
tására járt Németországban, Hol-
landiában, Belgiumban és Olasz-
országban. 1905 és 1926 között 
bátyjával dolgozott együtt, a szá-
zadforduló új stílusát alkalmaz-
va. Közös munkájuk során körül-
belül nyolcvan budapesti bérhá-

zat, villát és kisebb ipari üzeme-
ket terveztek.

Külön említést érdemel Buda-
pesten a Magyar Acetiléngyár 
Rt.-villa (Thököly út 57/a), a Bá-
tori üzlet- és lakóház (Aranykéz 
utca 2.), valamint a Magyar 
Vacuum Cleaner üzlet- és raktár-
háza (Visegrádi utca 62.). Aszó-
don zsinagógát, Siófokon köz-
ségházát építettek, amelyek saj-
nos elpusztultak. (Forrás: Gerle 
János–Kovács Attila–Makovecz 
Imre: A századforduló magyar 
építészete, 1990.)

A Nagyenyed és Kék Golyó 
utcai négy lakóházat 1913-ban 
tervezték a Hitel és Leszámítoló 
Bank részére. A tömbbelsőben az 
épületszárnyak között átvezető 
passzázs – a szintkülönbséget 
lépcsősorral áthidalva – köti ösz-
sze a két utcát. A négyemeletes 
házak egységes alaprajzi szer-
kesztéssel készültek. A belső tér-
rendszerre néző és az utcákra ki-
forduló, szimmetrikus homlok-
zatok szintén egységes stílusban 
épültek. Az emeleti ablakokat 
ritmikus kiosztásban függőleges 
téglasorok kötik össze, íves díszí-
téssel záródva.

Különösen szép a 
bejáratok körüli, deko-
ratív és az ablakokat 

szegélyező szecessziós növényi 
ornamentika, valamint a hang-
súlyos, tagolt záró párkány. Saj-
nálatos, hogy napjainkban az 
ablakok alatt a homlokzati ter-
ven ábrázolt díszítések helyett a 
parapet konvektorok kivezetései 
láthatók. A Nagyenyed és Kék 
Golyó utcára átforduló homlok-
zatokat oromfalas, toronyszerű 
motívumok gazdagítják, a pasz-
százs bejáratait hangsúlyozva.

Sétánkat folytatva a Kék Golyó 
utcáról forduljunk be a Greguss 
utcába! A 4-es számú épület bejá-
rata melletti felirat szintén a Ro-
mán fivéreket tünteti fel tervező-
ként. A háromemeletes, négyzetes 
udvarú, hajdani Gulden-ház 
1912-ben épült. A homlokzat kö-
zépső részén az emeleti ablakok 
lizénákkal összefogottak. Jelleg-
zetes motívumok az ablakok kö-
zötti díszített betétek, valamint a 
konzolsorral alátámasztott, nagy 
kiülésű záró párkány.

Feljebb haladva, a Schwartzer 
Ferenc és az Alkotás utca keresz-
teződésében két szimmetrikus 
sarokház látható. Ezek az átala-
kítás után már alig emlékeztet-

nek a hajdani képeslapon még 
eredeti állapotban látható „tekin-
tetes Sonnenberg Imre úr” bér-
palotáinak gazdag homlokzatai-
ra.

A sarokházakat és a 
Schwartzer Ferenc utca 4. számú 
épületet a forrásként hivatkozott 
szakirodalom szerint Kőrössy 
Albert Kálmán tervezte 1904 és 
1906 között. Kőrössy 1869-ben 
született Szegeden, 1955-ben 
hunyt el Budapesten. A Buda-
pesti József nádor Műegyetemen 
kezdte tanulmányait, majd Pá-
rizsban folytatta, oklevelét 1891-
ben Münchenben szerezte meg. 
Hazatérése után Hauszmann 
Alajos irodájában dolgozott, 
1895-ben önállósította magát. 
1901-től több tervet készített 
Lechner Ödönnel.

Kőrössy a magyar szellemű, a 
korra jellemző szecessziós építé-
szetet követte. Belsőépítészeti 
terveket is készített, sokat szere-
pelt rajzaival a Műcsarnok tárla-
tain. Később elsősorban lakóhá-
zakat tervezett – amelyek közül 
csodálatos részleteivel kiemelke-
dik a Munkácsy Mihály utca 23. 
számú, úgynevezett Sonnen berg-

ház –, de iskolaépítési 
munkássága is megha-
tározó.

1903-ban a Maros-
vásárhelyi Gimnázium 
építésére kiírt pályáza-
tot, 1906-ban a VI. ke-
rületi főgimnázium 
megtervezését nyerte el. 
Legkiemelkedőbb mun-
kája az 1910–1911-ben 
megépült Könyves Kál-
mán körúti Széchenyi 

István Gimnázium, amely hosz-
szabb időn át a Néprajzi Múze-
um épületeként szolgált. Az első 
világháború után nem folytatta 
tovább építészeti tevékenységét. 
(Forrás: Gerle János–Kovács Atti-
la–Makovecz Imre: A századfor-
duló magyar építészete, 1990; 
www.budapest100.hu; Baldavári 
Eszter: Kőrössy Albert Kálmán épí-
tész életműve, 2011.)

Az Alkotás utcai, háromeme-
letes, belső udvaros házak levél-
tári homlokzati tervein az íves 
sarkok díszes oromfalak között 

toronnyal kiemeltek, a legfelső 
szint hullámzó párkánnyal zárul, 
az emeleti ablakok, földszinti 
portálok díszített keretekkel van-
nak összekapcsolva. A korabeli 
képeslap bizonyítja, hogy az épü-
letek az eredeti tervek alapján 
épülhettek meg.

Valószínűleg a háborús károk 
utáni helyreállításkor tűntek el a 
saroktornyok, a gazdag szecessziós 
motívumok helyett szegényesebb 
homlokzatkialakítás készült jel-
legtelen földszinti portálokkal. A 
kapualj stukkódíszítéseit felújítot-
ták. A lépcsőház és a függőfolyosó 
kovácsoltvas korlátai megmarad-
tak. Mindenképpen kívánatos és 
indokolt lenne a homlokzatok re-
konstrukciója az eredeti állapot 
szerinti lendületes, dekoratív sze-
cessziós stílusban, különös tekin-
tettel a földszint kialakítására.

A Schwartzer Ferenc utca 4.–
Kék Golyó utca 16/b számú, két 
belső udvaros, háromemeletes 
ház gazdag vakolatarchitektúrá-
val díszített a kapuzatnál, az abla-
kokat összefogó keretezésnél és a 
hangsúlyos, íves párkánylezárás-
nál. Figyelemre méltó a lépcső-
ház és a függőfolyosó kovácsolt-
vas korlátja. (A három ismertetett 
épület Fővárosi Levéltárban talál-
ható tervein Bíró Károly és Gyula 

építőmesterek aláírása és pecsétje 
van feltüntetve. Kőrössy Albert 
műépítész korábbi aláírása 1904. 
április 1-jei dátummal látható az 
Alkotás utca 7/b homlokzati terv-
lapján.)


A Hegyvidék szecessziós korsza-
kának visszafogott megfogalma-
zású épületeit úgy jellemezhet-
jük, hogy tömegformálásukban, 
finom arányaikkal, részletképzé-
sükkel változatos kialakításúak. 
Az alkalmazott népművészeti 
motívumok a Kárpát-medence 
nemzeti hagyományaira épül-
nek. Nem maradnak el a főváros 
egyéb, 20. század elején épült, 
léptékében nagyobb, gazdagab-
ban díszített épületeitől.

E varázslatos művészeti stílus 
bemutatott példái a miénk, hegy-
vidékieké. Óvjuk, ahol szüksé-
ges, állítsuk helyre azokat, le-
gyünk büszkék rájuk!

Sorozatunkat a magyar népi 
szecesszió vezéralakja, Kós Károly 
bemutatásával kezdtük, zárásként 
őt idézzük: „Mert össze kellene szed-
nünk az ország minden részéről a 
széjjelszórt köveket, hogy azokkal a 
magunk képére építhessünk. És eh-
hez hit is kellene, és nagy fanatizmus 
is. És rettenetesen sok munka…”

Beöthy Mária építész

A szecesszió mesterei A Hegyvidéken 7.

A mártonhegyi repülős tábornok
Mártonhegyen, a Szent Márton-
kápolna közelében áll a Háry-villa, 
egy tájba illő, földszintes ház. A 
környékbeliek már elfeledték az 
ottaniakat, az „őslakosokban” 
azonban még él vitéz Háry László 
és családjának emléke.

A Bürök utca 39. szám alatt 
álló épületet az 1940-es évek 

elején építtette Háry László ve-
zérőrnagy, a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő legendás pa-
rancsnoka. A Hegyvidék számos 
hírességgel, neves lakóval dicse-
kedhet, köztük illene számon tar-
tanunk őt is.

Háry László 1891-ben szüle-
tett Nagyváradon, ott lépett ka-
tonai pályára. 1909-ben zászlós-
ként a 11. hegyivadászezredhez 
került. Onnan kérésére áthelyez-
ték a kerékpáros zászlóaljhoz. Az 
első világháborúban már század-
parancsnokként teljesített front-
szolgálatot.

Elhivatottságot érzett a hadi-
repülés iránt, és hamarosan, sike-
res pilótakiképzés után, az olasz 
fronton a 4. repülőszázadhoz ke-
rült. Számos kitüntetést szerzett 
a légi harcokban, így lett a 42. 
vadászszázad parancsnoka. A 
Háry-század több mint három-

száz ütközetben állt helyt, és 
nagy elismertséget szerzett.

Az összeomláskor Háry min-
dent elkövetett, hogy hazahozza 
az értékes repülőgép-állományt, 
de Klagenfurtban a Szlovén 
Nemzeti Tanács erőszakkal le-
foglalta az Albatros D.II típusú 
gépeket. Hazája védelmét minde-
nekelőtt kötelességének érezte, 
ezért nem tette le a fegyvert. 
1919-ben, a román támadáskor 
repülőszázada Szolnoknál megál-
lította az ellenséget. Az akkori 
Vörös Hadsereg vezetése mégis 
elégedetlen volt vele. Letartóztat-

ták, és az Országház pincéjébe 
zárták.

Amikor bajtársai tudomást 
szereztek erről, küldöttséget ala-
kítottak a kiszabadítására. Hefty, 
Kaszala és Risztics pilóták ulti-

mátumban követelték Háry sza-
badon engedését – ellenkező 
esetben bombázni fogják a Parla-
mentet. Órákon belül Háry is-
mét bajtársai között lehetett a 
Mátyásföldi repülőtéren.

Sorsa Törökországba rendelte, 
ahol évekig irányította a repülős 
kiképzést. 1923-ban Szegeden a 
Repülő Meteorológiai Kirendelt-
ség vezetője lett. Onnan Székes-
fehérvárra, a Repülő Kísérleti 
Állomás parancsnoki posztjára 
helyezték. 1930-tól repülődan-
dár-parancsnokként szolgált. 
1941-ben címzetes vezérőrnagy-

gyá nevezték ki mint a Magyar 
Királyi Honvéd Légierő parancs-
nokát.

Minden erőfeszítése arra irá-
nyult, hogy a magyar légierőt 
felzárkóztassa a kor technikai 

színvonalára, mind gépállo-
mányban, mind képzettségben. 
Mivel erre irányuló terveit és igé-
nyeit nem teljesítették, lemon-
dott beosztásáról. Mégsem hagy-
ta abba, a Magyar Aero Szövet-
ség elnökeként segítette és irá-
nyította a repülősök előzetes ki-
képzését.

A háború után családja kül-
földre került, de ő itthon maradt 
mártonhegyi házában, magányo-
san. Egyszer engedélyért folya-
modott Rákosi Mátyáshoz, hogy 
meglátogathassa a rokonait. Ké-
rését megtagadták, arra hivatkoz-
va, hogy ha kiutazik, kint marad. 
Rákosiék az 1919-es, románok 
elleni helytállásáért a kommuniz-
mus védőjeként akarták őt nép-
szerűsíteni mint a Tanácsköztár-
saság repülőparancsnokát. Háry 
becsületszavát adta, hogy vissza-
jön külföldről, Rákosi pedig tisz-
tában volt azzal, hogy vitéz Háry 
László gerinces ember, betartja a 
szavát.

Az engedélyt végül megkapta, 
vissza is tért, mégis letartóztat-
ták. Kistarcsára internálták, ahol 
súlyos szívbetegségben, mostoha 
viszonyok között 1953-ban 
hunyt el. Síremléke a Rákoske-
resztúri Köztemető 301-es par-
cellájában található.

A mártonhegyiek úgy emlé-
keznek rá, mint aki szívesen fog-

lalkozott a még többségében be-
építetlen területen játszó gyere-
kekkel. Közvetlenül a Háry-villa 
mellett akkor még hatalmas üres 
telek állt, ahol a környékbeli fia-
talok rendszeresen összegyűltek. 
Az idős tábornok ilyenkor bekap-
csolódott a játékukba, tanácsokat 
adott nekik a nádszálakkal mere-
vített sokszögű sárkányok építé-
séhez.

Később vitorlázórepülőgép-
modellek tervezésében is segített 
a gyerekeknek. Bátorította őket, 
ha kezdetleges példányaik össze-
törtek, rajzokat és korabeli repü-
lős folyóiratokat adott számukra, 
megígérve, hogy ha ideje engedi, 
szívesen segít nekik.

B. A.

Háry László

Albatros D.II típusú első világháborús német vadászrepülőgép

Nagyenyed utca 11–13.

Az Alkotás utca 7/a–b ma és régen
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Régi korok 
emlékei

Tisztelt Olvasók! Tegyünk közösen 
azért, hogy a jövő generációi minél 
jobban megismerhessék szűkebb la-
kóhelyünk történetét! Amennyiben 
rendelkeznek a Hegyvidék múltjához 
kapcsolódó tárgyakkal, fotókkal, do-
kumentumokkal, régi újságokkal vagy 
bármi egyébbel, ami a régi korok em-
lékét idézi, és ezeket szívesen felaján-
lanák a Hegyvidéki Helytörténeti 
Gyűjtemény részére, kérjük, jelentkez-
zenek a 457-0501-es telefonszámon.

A felajánlott tárgyakat szakszerű-
en megőrizzük az adományozó ne-
vével együtt. Telefonos megbeszélés 
alapján a helytörténeti gyűjtemény 
munkatársai házhoz mennek, vagy 
várjuk Önöket a gyűjtemény épüle-
tében, a Beethoven utca 1/b alatt.

A Hegyvidéki Helytörténeti 
Gyűjtemény munkatársai

Helytörténeti 
séták

A János-hegy nevezetességeit 
mutatja be az érdeklődőknek 

Balázs Attila, a Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyűjtemény és 
Galéria igazgatója június 7-én 
10.00 órakor. Találkozó: a Nor-
mafa Síház előtt (XII., Eötvös út 
59.). A részvétel ingyenes.
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