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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. 
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A Kós Károllyal való találkozásotokról beszélnél 
részletesebben? Sas Péter közölt a levelezés-kötetben 
két ezzel kapcsolatos levelet, vannak-e nálad 
további levelek is a megjelenteken kívül? 

Van vagy 8, tehát összesen lehet tíz levél, amit kaptunk.

Azokat valamiért nem akartad 
annak idején odaadni Péternek?

Nem adtam oda, nem tudom már, miért, de úgy alakult, 
hogy nem adtam oda. Most örülnék, ha közölnéd őket.

Hogy jött létre Kóssal a kapcsolat? A legelső levelében 
azt írja, hogy Engel Károly közvetített, aztán Tasnádi 
Gábor vitte el hozzá a ti kiállítási meghívótokat.

Jankovics Tibornak Kolozsvárott éltek rokonai, azt hiszem, 
már meg is haltak, öreg emberek voltak abban az időben 
is. Engel Károly, nyugdíjas könyvtáros volt az egyik. Tibor
ral együtt dolgozva a pécsi irodában, említette, hogy a jövő 
héten megyek Kolozsvárra. Akkor mondtam valami olyas
mit, hogy jó volna fölhasználni ezt az alkalmat arra, hogy 
Kóst Károlyt is megkeresnéd. A lényeg az, hogy ezt a nagy
bácsikáját megkereste, és ő elősegítette, hogy a Tibor fel
vehesse a kapcsolatot Kóssal. Szóval ő volt az első, az a 
levél is megvan nekem, amit Kós Károly írt Engel Károly
nak, a nagybácsinak. 

Mi akkor, 1973ban a Fészek Klubban tartottunk egy 
előadássorozatot, február 20án, 27én és március 6án. 

Ennek a kezdeményezője Molnár Éva volt, aki a könyvtá
rat vezette, akivel én nagyon jó barátságba kerültem, nem 
tudom, éle még, remélem. A férje már meghalt, azt hal
lottam. Molnár Éva kezdte forszírozni, hogy itt van ez a 
nagy terem, kihasználatlan, csináljanak ott maguk valamit. 
És az ő javaslata meg a barátsága révén határoztam el, hogy 
csinálunk egy előadássorozatot meg egy bemutatkozó 
klubot, ebből keletkezett az a három összejövetel, amire te 
is emlékszel. 

Tibornak javasoltam, hogy ha most már megismerted 
Kós Károlyt, próbáld már megkérni az öreget, mondana 
nekünk magnetofonra egy szöveget, akkor azt mi lejátsza
nánk a Fészek Klubban, és ez így is történt. Tibor kikere
sett itthon a Régi Kalotaszeg című, Kós Károly által írt és 
nyomtatott könyvből egy fejezetet és Kós azt beolvasta 
magnetofonba. Az hangzott el aztán a Fészek Klubban, 
tehát nem egy rögtönzött szöveg, ahhoz ő öreg volt már, 
bár szellemileg friss, hogy rögtönözzön. Tulajdonképpen 
ez volt a nyitánya a Kós Károllyal való kapcsolatunknak. 
Hogy a hallgatóságnak fényképet mutattunke róla, azt én 
már nem tudom, de lehet, mert Jankovics Tibor volt az első 
és tudomásom szerint az egyetlen, aki Kós Károlyról színes 
arcképeket csinált. Az ő markáns ráncos arca annyira fe
ketefehér képre kívánkozott. Miközben Kós a szöveget 
beolvasta, Jankovics leplezve csinált róla fotográfiát és azo
kat a diákat hazahozta, ezekről én később csináltam színes 
nagyításokat, azok meg is vannak. Mikor Engel Károly 
segítségével Tibor megkereste Kós Károlyt, még nem a 

Gerle János beszélgetése Csete Györggyel 
2008. április 17én

Eördögh István, Nyári József, Szilágyi István és Kós Károly Eördögh István, Csete György és Kós Károly
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Rákóczi út 42ben laktak, hanem egy másik helyen, egy 
blokkházban. Ott ugyanazok a berendezési tárgyak voltak 
a szobájában, mint amik később a Rákóczi úton, mert a 
család mindig, ha arrébb kellett menni, vitte az öreg ked
venc karosszékét, asztalát, írószereket, a könyveket stb. 

Most már nem emlékszem, hogy a Fészek Klubban 
három estén át mi a fenéről tudtunk mi beszélni. Azt tu
dom, hogy nagyon elő volt készítve, nagyon utánamentünk 
a dolgoknak, például Beke László felesége a Néprajzi Mú
zeumban dolgozott, és az ő segítségével kölcsönkaptunk 
olyan színes diákat, halálfej, lábszárcsont, mindenféle fe
nyegetés kíséretében, hogy sérülés nélkül visszaadjuk, 
amiket 1940–41–42ben Erdélyben készítettek néprajzo
sok. Bejárták Kalotaszeget, Torockót, meg ezeket a helye
ket és egy fantasztikus gyűjtemény van a Múzeum birto
kában, amit tudomásom szerint a mai napig nem adtak ki. 
Azokat mi titokban megkaptuk, és az első előadáson, amit 
Néphagyományunk és az építészet címen tartottunk, le
vetítettük. Azokat addig senki nem látta, biztos már te is 
elfelejtetted, meg én is, hogy mik is voltak ott, szép színes 
képek torockói meg kalotaszegi népviseletekről, fantaszti
kus képek, azóta se láttam őket persze. Ha ki nem adják, 
a fényképek maguktól úgy elhalványulnak, hogy már sem
mit nem lehet velük csinálni, kötelező volna kiadni, de hát 
a jóisten tudja micsoda ezt visszatartja.

Közben volt nekünk a VÁTIban egy kiállításunk, a 
két lapból álló katalógus elejére egy Kós Károlyt ábrázoló 
szép feketefehér fotográfiát tettünk, és azt a kiállítást ott 
a VÁTIban Makovecz Imre nyitotta meg. Rá van írva a 
katalógusra, a hátsó oldalán pedig az a híres vers van, a 
Hajlékot Istennek, hajlékot embernek…. Itt van ez is a 
többi hányódó anyag között. Szerencsére itt van előttem 
véletlenül ez a kiadvány, amiben benne van a Pécsi Iroda 
egész tevékenységének kronológiája, abból a kiadványso
rozatból, amit még mint a Pécsi Tervező Vállalat Ifjúsági 
Irodája készíthettünk, mert az a ritka szerencsénk volt, 
hogy az igazgatónk, Mischl Róbert egy kitűnő, jószívű, 
segítőkész ember volt. Nem tudok rá elég nagy hálával 
gondolni, egy vállalati igazgató tagja kellett legyen a kom
munista pártnak, és én jószívű kommunistát nagyon ke
veset ismertem, ezeket fel is tudom sorolni. A legelső Bártfai 
István, aki a személyzeti osztály vezetője volt az Érc és 
Ásványbányáknál Budapesten, ahol Pécs előtt dolgoztam, 
a második Mischl Róbert, a harmadik a Természetvédel
mi Hivatal később saját kérésére leváltott vezetője, Gonda 
György, aki azelőtt Szombathelynek volt a polgármestere, 
és nagyon sokat köszönhet neki a város. 

Az útjaitokról mondj még valamit, 
amikor meglátogattátok az öreget.

Őt minden év december 16a körül fölkerestük és fölkö
szöntöttük. Ez a látogatás általában úgy történt, mert 
akkor a gépkocsik csimborasszója volt a Trabant, hogy 
összeállt egy kis Trabantkonvoj, négyöt kocsiból úgy in
dultunk a határ felé, a Királyhágón át Kolozsvárig. Ezeket 
a talákozásokat néhány fénykép is megörökíti, hogy kik 
voltak még ott, a szűkebb Ifjúsági Irodastáb, de közülünk 
se mindig mindenki, mert más elfoglaltságuk lévén nem 
tudtak mindig olyan lazán közlekedni, mint akik úgy dol
goztunk, hogy se asszony, senki, csak magunk voltunk. 
Jankovics ugyanolyan szabad mozgású volt, mint én, akkor 
még Kistelegdi Pista is akkor ment oda, ahova akart, de 
Deák Laci meg Blazsek Gyöngyvér már házaspárok lévén, 
nem mozogtak olyan egyszerűen, ők ezeken a találkozá
sokon nem mindig vettek részt. Elvittük egyszer Szilágyi 
Pistát, Eördögh Pistát, a pécsi irodavezetőnket, ott volt 
néhányszor Nyári Jóska, és mi vittük el Makovecz Imrét 
is a VÁTIban rendezett kiállításunk után. Dátumra ezt 
pontosan nem tudom, amit a szakmai életemből megőriz
tem magamban, hát az már nem túl sok, meg már kopik 

Csete György és Makovecz Imre

Kós Károly és Makovecz Imre (Jankovics Tibor felvételei)
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is, de a Hajlék című kiállítás katalógusa tulajdonképpen 
egy évekre lebontott történet, a Pécsi Ifjúsági Iroda történe
te. Máig áldom az eszemet, hogy megcsináltuk ezt a kata
lógust, rajta Deák Laci rajzolta a kezeket. 

Térjünk még vissza Kós Károlyhoz, mielőtt 
az innsbrucki munkát folytatnád. Te ott voltál 
a temetésén, elmondanád, hogy zajlott?

Én először Tibort kerestem, hogy menjünk ki a temetésre, 
de Tibor nem volt itthon, egy finnországi kiküldetésben 
volt. Akkor fogtam a telefont, fölhívtam Makoveczet és 
kérdeztem, hogy eljössz? Így történt, hogy együtt mentünk 
Imrével. Pálinkákkal föltankolva, mert amit most már egy 
cseppet sem tudnék meginni, akkor mindegyik zsebünk
ben volt egy kis üveg pálinka és azokat Budapest és Ko
lozsvár között elfogyasztottuk, úgy hogy azt ne tudd meg, 
hogy hogy kerültünk ott ágyba. Valami szállodába kellett 
mennünk, mert senki olyan ismerősünk nem volt, aki szál
lást adhatott volna. Így érkeztünk meg Imrével Kós Károly 
temetésének reggelén, illetve hajnalán, bepálinkázva. És 

így mentünk el együtt a temetésre, mi nem a hivatalos de
legáció tagjai voltunk, mert az Építőművészek Szövetsége 
összeállított egy hivatalos delegációt és azok ott is voltak: 
Nagy Elemér, aki ismerte személyesen Kós Károlyt, írt is 
róla eleget, meg Finta Jóska is így kerülhetett oda, ő kolozs
vári születésű, ott járt iskolába, az az utca, amiben az isko
la volt, ahol a Jóska édesapja tanított vagy igazgató volt, nem 
tudom, éppen a Farkas utcai templomra vezet, ő ott lakott 
és kilátott az ablakból a hársfákra. 

Mikor mi Imrével a szállodánktól a Farkas utcai temp
lomhoz elbotorkáltunk, hát addig eltelt egy kis idő, de 
végül időben bemehettünk a templomba, amelyik zsúfo
lásig tele volt. A mai napig előttem van az a színes sokaság, 
mert Kalotaszegről az egyes falusi lelkészek az egész gyü
lekezetet fölhozták, asszonyokat, férfiakat, és ott volt min
denki beöltözve a saját népviseletébe, azok a gyönyörű szép 
asszonyok, a férfiak méltóságteljes ruházatban, szűrben 
vagy valami magyar ruhában. Ilyen felvonulást még életem
ben nem láttam, ott láttam az egész néprajzot felvonulni, 
azokat a színes diákat, amiket én vetítettem a Fészek Klub

Kós Károly temetése; a Farkas utcai templom, a gyászmenet és a Házsongárdi temető (Válogatás Moldován Domokos felvételeiből)
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ban a Néprajzi Múzeum titkos raktárából, azt én most 
élőben láttam. Imrével mi ott szépen egy üres helyet talál
tunk maguknak, oda leültünk. A hivatalos gyelegácija 
Magyarországról, ők ültek az elsőmásodik sorban, mi meg 
kicsit hátrébb. Akkor kezdetét vette a szertartás, csodálato
sak voltak azok a gyönyörű képek, amik a szemünk láttá
ra lejátszódtak, mert a koporsó mellett egymást váltotta 
díszőrség vagy tiszteletőrség, inkább így mondanám, ami 
azt jelenti, hogy háromhárom férfi állt jobb és baloldalon 
fehérrel és barnával szironyozott szűrökben, csodálatos 
méltósággal, majd őket felváltotta háromhárom asszony 
és így tovább egészen addig, ameddig a szertartás folyt. 
Közben zengtek a református zsoltárok meg a gyászhoz 
illő énekek. Hogy ki beszélt, már nem tudom, bizonyára 
az egyházból magas méltóságok, mert Kós Károly a refor
mátus egyház főgondnoka volt és a főépítésze is haláláig, 
tehát az ő véleményére, tanácsaira odafigyelt az egyház, az 
ő keze nyomát nagyon sok épület őrzi, régiek is, újak is. 

Miközben zajlott a szertartás, volt egy ember, aki fo
lyamatosan fényképezett, Moldován Domokos, aki példá
san mozgott ott a gyülekezetben, szép ünneplő fekete 
ru hába öltözve, tehát nem úgy, ahogy egy fotós mozogni 
szokott, temetésen vagy esketésen is kopott farmergátyó
ban, szétnyúlt ingben. A ruha tényleg meghatározza az 
embert ilyen esetben. Énrajtam például nem volt soha úgy
nevezett magyar ruha, aminek álló gallérja van, atilla, ami
lyenben az öreg feküdt a koporsóban, mellén összekulcsol
va a keze, és fekete atilla volt rajta. Énrajtam még nem volt 
fekete atilla, mert nekem ilyenem nincs, de szeretném, ha 
lenne, akkor alighanem egy alkalommal még rámhúznák 
valahogy. De hát kényelmetlenséget okoznék vele a búcsúz
tatóknak, mert merev lennék és már nehezen bújtatnák be 
a zakóba a kezeimet. A lényeg az, hogy az atilla a szabásá
val, a zsinóros gombolásával, egyszerűen rákényszeríti az 
embert egy tartásra, abban nem lehet tisztességtelenül 
viselkedni. Moldován Domokos nagyon szép felvételeket 
készített, ezekből sok nekem meg is van, mert kérleltem őt, 
és ő el is küldött nekem egy halommal. Csak feketefehér
rel fényképezett. De véletlenül találtam később valakit, aki 
színes diákat is készített a temetésen, az a temetési menet 
tényleg olyan színpompás volt, hogy meg kellett úgy is 
örökíteni. Ez a barátom, Farkas Zsolt írt is egy nagyon 
szép szöveget a temetésről Piarista diák. 2002. szeptember). 
Énnálam mindig van fényképezőgép, mindig viszek ma
gammal, a házaimat is az alapozástól a befejezésig végig
fényképezem, minden momentumot rögzítek, de a teme
tésen valahogy visszatartott egy belső érzés, hogy illetlen
ség, ha fényképezek, akkor nem veszek részt a temetésen. 
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Jobb, ha hallgatok és leülök és a gondolataimmal foglalko
zom. Mert különben az ember kettéhasad. 

Kijöttünk kis idő múlva a templomból, s amikor a 
szertartás végetért, volt egy érdekes momentum, hogy a 
család, mielőtt a Házsongárdi temetőbe elindultak volna, 
kérte, hogy egy pillanatra billentsék még meg a koporsó 
fedelét, hogy egy utolsó búcsút vegyenek Kós Károlytól.

Úgy mentünk ki aztán a Házsongárdi temetőbe, kö
vetve a menetet. A gyászkocsi egy díszes batár volt, óriási 
koszorúk voltak az öreg sírhalmára készítgetve, és azok a 
színes, gyönyörű ruhákba öltözött, szép tiszta arcú asszo
nyok a fejük fölé tartották azokat az óriási koszorúkat. hát 

azoknak a hossza, elliptikus koszorúk voltak, két és fél
három méter lehetett, a szélességük meg másfél méter. A 
gyászkocsi előtt ment egy szépen felöltözött fiú, az egyik 
kalotaszegi gyülekezet papjának a fia, aki rúdon vitt egy 
tulipánt formázó, virágokból rakott díszt, ami úgy nézett 
ki, mint egy hold, amelynek a középpontjában, a kelyhében 
volt egy napkorong, egy temetési jel, mert mint kiderült, 
máskor is szokták vinni. Én még sose láttam ilyet, nekem 
egy erdélyi, házsongárdi temetés teljesen ismeretlen volt. 
Na ezt vitte a fiú, ő ment legelöl, utána a gyászkocsi Kós 
Károly koporsójával, azután jött Kós Zsófia meg a férje, 
Kovács Zoltán, meg a szűken vett család, és utána, de min
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denképpen a menethez tartozva, vitték az asszonyok az 
óriási koszorúkat a fejük fölé tartva, ez önmagában véve 
olyan látvány volt, amit nem fogok soha többé látni. 

Imrével hátrébb megálltunk, vagy húszharminc mé
terre a sírhelytől, oda hozták el aztán a koporsót. Újabb 
beszédek hangzottak el, közben a sokaság énekelt, a papok 
kemény, férfias hangon kezdték az énekeket, és a többiek 
követték. Lassan véget ért ez a temetési szertartás is, és 
akkor behantolták a sírt. Az a legény, aki eddig vitte a sír
jelet, odalépett a sírhant lábához, amit a domboldalról 
láthattunk, és megpróbálta beleszúrni ezt a jelet, lábtól. De 
nem sikerült. Csak harmadszorra sikerült, akkor viszont 
annyira, hogy beleszaladt az egész bot tövig a sírhantba. 
Na ez a hármasság azért érdekes, mert a temetés a mohácsi 
csata napján történt, augusztus 29én, ott történt meg az 
ütközet előtt, hogy Lajos király ellovagolt az arcvonal előtt 
és a lova háromszor megbotlott. És az egyik legény, aki 
vigyázatlan volt, mert nem illett a király botlását észreven
ni se, de jól érzékelte a bajt, felkiáltott, hogy ez rossz jel. Na, 
ez a hármasság ott a temetésnél újra előjött, de még nincs 
vége. Mert az augusztusi késő délutáni, már narancssárgá
ban izzó napfényben, az egyik magas fa tetejin, pontosan 
ekkor egy varjú, ugye a Kós kedves madara, megszólalt, 
hogy kár. És mi még nem is tudtuk, hogy mekkora, de az 
biztos, hogy a hátamon elkezdett csurogni a hideg verejték 
lefelé a nadrágom korcáig, gondolom, Imre is így volt vele. 

Ahogy a temetésnek vége volt, Kós Zsófia észrevett 
bennünket, odalépett hozzánk és mondta, hogy minálunk 
lesz egy kis halotti tor, ott, ahol Károly bácsi is élt, ő azt 
hiszem, papát mondott, vagy apukát, jöjjenek maguk is. 
Mi föl is kerekedtünk, megint tétovázva, még az előtte való 
iddogálás hatása is bennünk volt, meg végigéltük a temp
lomi szertartást, a temetői szertartást. A Rákóczi úton 
aztán megint egymás mellett ültünk az Imrével, te, én még 
életemben nem láttam olyan méltóságteljes gyülekezetet, 
mint akik ott voltak a halotti toron; szép, magas, magukat 
jó karban tartó úriasszonyok, egymás mellett ennyi ilyen 
szép arcot még nem láttam, nekem még nénik voltak, azóta 
én is bácsi lettem. Domokos ott is csinált egykét képet.
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Kós Károly levelei

Kedves Barátaim!
f. hó 4én kaptam meg Engel Károly jó emberem személyes közvetítésével ifjú építész kollégá

im kollektívájának engem igen megtisztelő leveléhez mellékelt újszerű, érdekes és artisztikus al
bumát, melyért fogadjátok ezúton öreg kollégátok őszintén hálás köszönetét.

Leveleteket megelőzően felkeresett volt az én hűséges ifjú pesti barátom: Tasnádi Gábor mg. 
mérnök és lelkesedéssel referált első előadásotokról és annak nagy és – véleménye szerint – komoly 
sikeréről.

Természetes, hogy megmozdulásotoknak őszintén örvendek és hinni szeretném, hogy az ilyen 
megmozdulások végül is meg kell gondolkoztassák és ráébresszék az ifjú magyar értelmiség leg
magasabb szellemi szintű –vagyis valóban művészrendű – tagjait is arra, hogy azigazi művész 
mindenütt a világon és minden korban mindenekfelett a maga népének elkötelezettje volt – és 
lesz is.

S ezzel további eredményes, jó munkát kívánva barátsággal üdvözöl mindnyájatokat az öreg
Kós Károly

Kolozsvár, 1973. iv. 9.
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Fent: kalotaszegi templomok: Körösfő, Magyarvalkó, Kalotadámos és Magyargyerőmonostor (Szabóky Zsolt felvételei)
lent: a kalotaszegi fiatronyos sisakot idéző állatkerti madárház (Gerle János felvételei)
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A Wekerletelepi főtér

A másik évforduló, a Wekerletelep alapításának centená
riuma, amelynem választható el Kós Károly nevétől. Bár 
a telep létrehozásán igen sokan működtek közre – kezde
ményezőként, irányítóként, település és épülettervező
ként, kivitelezőként, üzemeltetőként –, akik mindannyi
an mintaszerű munkát végeztek, leginkább Kós neve forrt 
össze a köztudatban a teleppel. Hogy pontosan mi volt az 
ő része a hatalmas feladatban – amelynek nagyon részletes 
ismertetését adja Nagy Gergely könyve, a Kertvárosunk, a 
Wekerle (Magyar Képek kiadása, 1994 és 2001) –, azt Kós 
egy 1974es levelében írta le Kerényi József kérésére, ko
rábban Nagy Elemérrel folytatott, magnetofonon rögzített 
egyik beszélgetésében mondta el röviden. Előbbi a Tiszatáj 
1988/11. számában jelent meg először, aztán Nagy Gergely 
említett könyvében, és végül közölte Anthony Gall Kós 
Károly műhelye, illetve Sas Péter Kós Károly levelezése című 
gyűjteményében. Utóbbit Nagy Elemér a Magyar Építő-
művészet 1978/3., Kós Károlyra emlékező számában tette 
közzé Finta Józsefnek a Magyar Építőművészek Szövet
sége elnöksége nevében a temetésen elhangzott gyászbe
széde és saját megemlékezése mellett. Ebben a megemlé
kezésben írja, hogy Kóst először 1962 körül látogatta meg 
Kolozsvárt, ezt követően rendszeresen járt hozzá, mag
nófelvételeket készített a beszélgetéseikről, amelyek – a 
Kós Károly Alapítvány támogatásával 1995ben megjelent 

– Az építő Kós Károly című könyvének forrását jelentették. 
Ez a negyven éve, 1968. május 6án elhangzott és harminc 
éve közzétett beszélgetés tudomásom szerint nem jelent 
meg másutt, ezért tanulságos a későbbi levéllel együtt újra 
közölni. A levél eredetije valahol lappang, címzettjénél 
csak részletei maradtak meg xeroxmásolatban, szövegét a 
publikációk alapján tudjuk közölni. (G. J.)

NAGy ELEMÉR BESZÉLGETÉSE 
KóS KÁROLLyAL

A kispesti Főtér megtervezése pályázattal kezdődött?

Várj, elmondom, hogy ment. Ott voltunk nyugodtan 
Sztánán, s egyszer csak kapok egy lebvelet, megbízást. 
Adtak egy határidőt, amikorra elküldték a szabadjegyet 
is, hogy akkor menjek fel Pestre a vázlattal. Az ideával, az 
ideavázlattal. Hát őszintén szólva egy ekkora… [mutatja, 

kb. egy negyed ív] – sajnálom, hogy ez elveszett, azt saj
nálom – akkora kis pauszpapírra csináltam meg, azt hi
szem, ötszázad léptékban a négy frontot. És egy alaprajzot 
hozzá, szintén ötszázad léptékben. S evvel indultam. No 
osztán voltunk vagy hatan. Hát teli volt terítve az asztal, 
vízvezetékes főember volt volt a fő zsűri, nem tudom én, 
mi, ő volt kiküldve az államtól vagy a fővárostól, mert a 
fővárosnak voltak azok a telkei. És ott teli volt az asztal 
modellekkel, őrült lapokkal, gyönyörű perspektívákkal, … 
na, mondom, én jól nézek ki, a tárcámba van betéve az én 
okmányom. A végin is maradtam, egészen fiatal, taknyos 
kölyök voltam. A többiek mind nagy … [tervezők]. Én 
már, már nem emlékszem mindenkire, de tudom, volt egy 
városrendező főember, az is ott volt, nem tudom már, mi
nek hívták. Szóval referálnak mind. De kisült, hogy egyik 
sem gondolt arra, hogy lezárja [a teret]. Mindegyik lom
bokkal, parkírozással, tudja fene, mivel… [akart hatni]. 
Na, a végén jöttem én. Mondja az öreg – az elnök – hogy 
na hát, Kós építész, mit szól, mi az ideája? Mondom, én 
kérek először is egy fekete táblát és krétát. Hát ezen most 
már kezdtek gondolkozni. Hoznak egy fekete táblát. És 
hoznak nekem krétát. Na, mondom, most tessék figyelni! 
Először tartottam egy kiselőadást: kérem, egy teret kell 
csinálni. A tér nem azt jelenti, hogy Alföld, mert különben 
az Alföld volna a legszebb tér. Tér akkor, amikor lehatá
roljuk, az a tér. Az építészeti tér ez. Tehát én ezt csináltam, 
kérem. Itt van, így mennek az utcák kerembe. Éppeg nyolc 
utca volt kerembe. No, ezt lezártam, ezt lezártam, s ezt 
lezártam. Maradjon a főút és legyen… legyen tér. Azt 
mondja: kérem megvan, magát megbíztuk! 

Csak az áthidalások vagy a házak is szerepeltek a tervben?

A házak is. de aztán azt akarták, hogy én csináljam meg 
az összes házat. Mondom, erről szó sem lehet, ilyen mar
haságot én nem is vállalok. Egyet vállalok, egy ilyen kettős 
házat. A másikra, szemben velem, ezt Zrumeczkynek 
testáltam. Aztán megcsináltam kicsiben a telekfelosztást, 
hogy körülbelül mekkora telkek legyenek ott, körülbelül 
milyen magas házak, ez megvolt nekem, ez az arány, egy 
ötszázad és kifestett tervben. Akkor megbíztak engemet, 
hogy én vezessem, adjam ki a munkát, más szóval, ajánljak 
építészeket. Hát mondom, megszabom majd az ereszvo
nalat és magasságokat, ezt megcsinálom… és vezetem az 
egészet. Na, aztán így is történt. De nagyszerű fizetést 
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kaptam, s azon kívül még renumerációt. Amit én tervez
tem, arra külön megadták a tiszteletdíjat. Kaptam olyan 
fizetést… emlékszem, egyszer összevesztem a vállalkozó
val. Egy olyan nagy vállalkozó volt, aki mindent megen
gedett magának, én meg nem engedtem meg neki. De én 
voltam megbízva, én voltam a művezető. És… úgy, hogy 
egyszer az államtitkárhoz felizéltek [feljelentettek], … nem 
politikai államtitkár volt, hanem adminisztratív. És fel
hívtak hozzá. 

A főváros adott irodát?

Én nem tudom, ki adta.

Kik voltak akkor még ott? Tornallyay?

Ő volt aztán az utódom ott.

Kispesten?

Kispesten. Ő végezte be az építkezést.

Ez hányban volt?

Tizenkettőben, tizenháromban.

KóS Károly lEVElE 
KEréNyI JóZSEFHEZ

Kedves Kollégám!
Szíves elnézését kérem, hogy még szeptember hó elején 
küldött levelére csak most válaszolok, de az írás már na-
gyon nehezemre esik, és mostanában még mindig több 
levelet kapok, mint amennyire a maga idejében válaszol-
ni tudok.

Kollégám arra kér, írjam meg a Wekerle-telep köz-
ponti piactere kialakításának, beépítési tervének, a meg-
bízásnak és megvalósításnak útját, résztvevőit. Ez ma 
számomra jórészt lehetetlen, két okból is:

1. 1944 őszén a rajtunk keresztül viharzott háború 
nyomában reánkzúdult rablócsőcselék kifosztotta és jó-
részt elpusztította sztánai otthonunkat. ott, akkor sem-
misültek meg eddigvaló életem munkásságának minden 
dokumentumát tartalmazó dossziéim, s természetesen a 
Wekerle-telepi munkámra vonatkozó írásos és rajzos ada-
taim is.

2. Wekerle-telepi építészi tevékenységemről (1912-13) 
immár 6 évtized választ el. Akkor 29 éves voltam, most 
91-ik életévemet töltöm be.

A fenti ténymegállapítás után, azt hiszem, kedves 
kollégám belátja, hogy kérdéseire, pusztán immár meg-
gyengült emlékezetem csak igen hiányos és pontatlan, 
bizonytalan választ tudhat adni. De válaszom lényegét 
megelőzően azt is el kell még mondanom, hogy 1911 őszé-
re úgy alakultak a dolgaim, hogy állandó budapesti je-
lenlétemre már nem volt szükség, viszont építészeti tevé-
kenységein Erdély területére (Kolozsvárra és a Székely-
földre) tevődött át, tehát – tíz esztendei pesti tartózkodá-
som után – hazaköltözködtünk (feleségemmel) Erdélybe, 
és berendezkedtünk a Bpest–Kolozsvár–Brassó vasúti 
fővonal felezőjében, a vasúti állomás szomszédságában 
már másfél esztendeje Sztánán felépült házacskánkban.

Itt, Sztánán kaptam 1912 telén (január vagy február-
ban) a M. kir. Pénzügyminisztérium levelét. melyben a 
minisztérium Kispesti Munkás és Tisztviselőtelepének 
építő-bizottsága (?) felkér: vegyek részt azon a szűkebb 
körű nyílt pályázatfélén (?), melynek tárgya: javaslattétel 
(szóban, írásban, ill. rajzban) a „Kispesti munkás és tiszt-
viselőtelep” központi terének kialakítására. A továbbiak-
ban felkéri a pályázókat, hogy javaslataikat Budapesten 
(pontos cím), március hó 2-án az építőbizottságnak a 
tárgyban tartandó ülésén személyesen adják elő, ill. mu-
tassák be. (és a többi, és a többi, amire már nem emlék-
szem.) Végül mellékeli a már jórészt beépített telep hely-
színrajzát, kijelölve a központi tér kialakítása (beépítése) 
számára fenntartott beépítetlen területtel.

Jól emlékezem: a levéllel kapcsolatosan sokáig csupán 
azon töprenkedtem, hogy merészeljek-e javaslatot tenni 
egy városépítészeti probléma megoldására én, aki eddig 
ilyen problémával nem foglalkoztam (a városépítészet 
akkoriban a műegyetem tevékenységéből hiányzott), és 
Sztánán nem rendelkeztem városépítészettel foglalkozó 
szakkönyvvel.

De – ahogy a terminus közeledett – végül mégis ne-
kifogtam, és az emlékezetembe idézett, látott, ismerős 
bel- és külföldi téralakítások közül kiválasztottam a véle-
ményem szerint legsikerültebbeket (szebeni „Groszer 
ring”, és kolozsvári „Mátyás király-tér”) ezek pozitív 
tanulságainak alapján megfogalmaztam az én javaslato-
mat, amelynek lényege:

Zárt tér alakítása egyrészt a tér homlokoldalait zárt-
sorban beszegő 2 emeletes, egyenlő ereszmagasságú, tiszt-
viselőlakásokat és a lakosság elsőrendű életszükségleteit 
ki szolgáló helyiségeket (patika, posta, trafik, élelmiszer 
stb.) tartalmazó épületekkel, másrészt a tér hosszoldalának 
zártságát megbontó nyílt utcatorkolatok áthidalásával, 
illetve a torkolatokat elkendőző, – a térbe beépítendő – 
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valamilyen közcélt szolgáló épülettel. Ezt az elgondolt 
ja vaslatomat felvázoltam egy 1:1000 léptékű alaprajzban 
és a tér egyik hosszoldalának sematikus homlokzati né-
zetében (1:500), s így felkészülve ültem vonatra, és Bpesten 
a kijelölt időben és helyen jelentkeztem javaslattételre a 
zsűrivé alakult építőbizottság előtt. (Elnöke a fővárosi 
vízművek közismert lángvörös hajú és szakállú igazgató-
ja [nevét elfelejtettem], egyik tagja a Pénzügyminisztérium 
Virágh nevű öreg műszaki főtanácsosa volt.)

Mind az öt, nálam idősebb pályázó kollégám (nevük-
re nem emlékezem) ott volt már, amikor én – kissé ’meg-

késve – megérkeztem. Nagyléptékű, gondos kivitelezésű, 
színezett, felkasírozott – sőt egyike makettban ábrázolt 

– tervjavaslataik ott feküdtek sorban a terem közepén 
terpeszkedő hosszú asztalon, ahová aztán – utolsónak a 
sorban – a magam igen szerény méretű és szegényes ki-
állítású vázlatomat is elhelyeztem. (S ugyanakkor végig-
pillantva kollégáim vázlatain, megállapítottam, hogy azok 
egyike sem ábrázol zárt városteret, hanem a teret beszegő 
telkekre szabadonállóan beépített házsorral szegélyezett 
sétatér-szerű változatokat…)

A zsűri sorban s egyenként számba vette a javaslatter-
veket és meghallgatta az illetékes szerzők szóbeli felvilá-
gosításait; (az enyémet utolsónak), mire, alig néhány 
percnyi egymásközti purparlé után az elnök egyszerűen 
közölte velünk a zsűri indokolt döntését, mely a 6 javas-
latterv közül az én zárt várostéri javaslatomat találta meg 
felelőnek a Wekerle-telep számára.

Virágh-főtanácsos pedig felkért, keressem fel másnap 
déltájt hivatalában: beszélni akarna velem a továbbiakra 
vonatkozóan, mert „sürgősen építeni kell”.

Másnap jelentkeztem Virágh főtanácsosnál, s azután 
is vagy 3-4 napon át naponta.

Mindenekelőtt abban állapodtunk meg, hogy tekin-
tettel a sürgősségre, valamint az egyhangúság elkerülésé-

A Kós Károly által tervezett Fő téri, kettős áthidalásos lakóház a tér keleti oldalán

A Fő téri Kósház északi része a 90es években a tetőtérbeépí
tés után (Nagy Gergely Kertvárosunk, a Wekerle c. könyvéből)
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nek érdekében, az épületek terveit ne egy, hanem – az 
általunk adandó program alapján – több építész – köz-
vetlen megbízás alapján – készítse el, éspedig egy építész 
legfeljebb 2 épület tervét. (E megállapodás alapján kaptam 
végül – indításul, s részben irányításul is – megbízást az 
északi (?) téroldalon – elsőnek – felépítendő, utcaáthida-
lással összekötött két tisztviselői lakóház (földszinten 
bolthelyiséggel) terveinek és költségvetésének sürgős el-
készítésére.

S utolsó napon megszületett a Pénzügyminisztérium-
mal (miniszter — emlékezetem szerint: lukács, állam-
titkár: Tóth) kötött munkaszerződésem, melynek engem 
kötelező lényege volt: a Wekerle-telep központi terét öve-
ző épületek tervező és kivitelező munkálatainak szerve-
zése, irányítása, vezetése S adminisztrálása a telekparcel-
lák kitűzésétől az elszámolásokig. Viszont a minisztérium 
biztosítja e munka számára a szükséges munkahelyisége-
ket, a megfelelő számú (és általa dotált) műszaki-, admi-
nisztrációs és kiszolgáló személyzetet, valamint a mun-
kaeszközöket és anyagokat.
Wekerle-telepi munkásságomat – emlékezetem szerint 
nyár elején (június?) kezdettem meg, az időközben erre a 
célra kiürített, berendezett és felszerelt I. kerület Verbőczi-
utcai öreg ház emeleti helyiségeiben (szemben a P. minisz-
térium keleti bejáró kapujával). S addigra én is – ideigle-
nesen: e kötelezettségem tartamára – felköltöztem Sztá-
náról Bpestre feleségemmel és elsőszülött csecsemő fiam-
mal a Vár alatti Ilona-utcában bérelt és Mocsai asztalos-
mestertől kölcsönkapott bútorokkal berendezett kertes 
villalakásba. S miután időközben elkészültem a Telep 
főterére építendő lakóházak terveivel és költségvetésével, 
munkásságom azzal kezdődött, hogy a Wekerle-telepi 
építkezések kivitelezésének generálvállalkozója: a „Bloch 
és Holitser”-cég azonnal meg is kezdhette a kitűzött tel-
ken az első főtéri épületek alapozási vasunkáját…

Igy kezdődött ez a számomra Újszerű munkásságom, 
igen hajszolt tempóban úgy, hogy 1912 karácsonyára fedél 
alá kerülhetett a tervezésekkel megbízott és mind a fia-
talabb korosztályba tartozó építészek (akik közül ma már 
csupán Zrumeczky Dezső és Tornalljai Zoltán nevére 
emlékezem) egynémelyikének idejében beadott S jóvá-
hagyott tervei szerinti épület

A következő esztendő nyugalmasabban indult. Az 
immár kialakult munkarendszerben zökkenés nélkül, 
szaporán haladt a munka a kiteljesedés felé. De közben, 
a nyár elején, kisfiacskám súlyosan megbetegedett: hülés 
(szeles budai kert és huzatos lakás), mellhártyagyulladás, 
tbc-gyanús tünetek stb. S amikor – hosszú hetek múlva 

– valamennyire helyrejött, az orvos javaslatára (magas* lati 
hely, napsütés) a lábadozó gyermeket feleségemmel együtt 
hazaköltöztettem a magaslati levegős, napsütéses Sztánára. 
S mintán akkor (nyár derekán?) a Wekerle-telep közpon-
ti tere kiépítésének munkája olyan stádiumban volt már, 
hogy azt helyettem bármelyik arravaló építészkollégám 
folytathatta és befejezhette, tehát utódomul Tornallyai 
Zoltán kollégámat javasolva (amit akceptáltak is), egyút-
tal kértem munkaszerződésem felbontását. Amit meg is 
kaptam, mire egy hónap múlva én is hazautaztam…

Hogy aztán hogyan fejeződött be a Wekerle-telepi 
főtér kiépítése, nem tudom, mert én azóta, hogy elsza-
kadtam a számomra nagyon hasznos és tanulságos mun-
katerületemtől, azt soha többé nem láttam viszont.

Kedves Kollégám! Ezeket az adatokat tudta az én im már 
gyarló emlékezetem kiásni 60 esztendős sírjukből, s eze-
ket is csak részletekben, három hét alatt. S ezzel jó egész-
séget kívánva szívesen üdvözli nagyon öreg kollégája

Kós Károly
Kolozsvár, 1974. XI. 27.

A Kerényi Józsefnek írt levél részlete
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Fent: a Fő tér déli oldala az 1920as években; 
lent: a telepfelügyelői lak a rendőrség épülete mellett; Schoditsch Lajos és Eberling Béla terve
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