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Megemlékezésünket Kós Károly születésének 125. év-
fordulójáról idei második számunk mellékletének 
dokumentumaival, néhány eddig publikálatlan leve-
lének közlésével kezdtük, amelyeket Csete György 
bocsátott rendelkezésünkre. Az évfordulóhoz, decem-
ber 16-ához közelebbi, negyedik mellékletünk – Kós 
Károly örököseinek szívességéből – egy mindeddig 
teljesen ismeretlenül maradt rajzi hagyatékba enged 
bepillantást. Kós Károly első komolyabb, 1907-es gyűj-
tőútjától kezdve mindig magánál hordott egy zsebre-
vágható, vászonkötésű kis rajzfüzetet, amelybe úti 
vázlatait rögzítette. Hazatérte után ezek alapján készül-
tek a végleges tusrajzok. Amíg be tudta szerezni, ragasz-
kodott ugyanahhoz a fajta kis mappához, a háború 
után aztán hasonló méretű, papírkötésű füzeteket hasz-
nált ugyanerre a célra. A hagyatékban maradt vázlat-
füzetek közel öt évtizedet ölelnek át, a legkorábbiak a 
felfedezés elemi élményeiről, az legutolsók a minden-
napos munkához tartozó felmérésekről számolnak be. 
Az ünnepi mellékletben csak annyira vállalkozhatunk, 
hogy felhívjuk a figyelmet a feldolgozásra és teljeskörű 
publikálásra váró anyagra, amely – hol következetes 
keltezéssel, hol anélkül – naplószerűen számol be Kós 
felmérő útjairól. Az 1907-es rajzok végleges változatai 
az Erdélyország népének építése című kézzel írott tanul-
mánykötetben bukkannak fel, amelyet Kós az 1907 
esztendő nyarán megjelöléssel keltez, vázlatfüzetében 
az eredeti rajzok egy része augusztusi dátumot visel, 
közvetlenül az utazását követően kellett tehát a beszá-
molót véglegesítenie. (Az utazási ösztöndíjáért koronghi 
Lippich Eleknek köszönetül megírt kötet eredetijét az 
Országos Széchényi Könyvtár kézirattára őrzi, teljes 
hasonmás kiadását 1996-ban jelentette meg közösen a 
Balassi és a Polis kiadó.) Más rajzok a későbbi Kós-
tanulmányokban, mint a Régi Kalotszeg (1911) jelennek 
meg újra. Az utolsók főleg a református egyházi épü-
letek helyreállítási munkáihoz készített felvételek. A 
vázlatokat általában csak helymegjelölés, néhol egy-egy 
részlethez illesztett kifejezés, megjegyzés kíséri. Ritka 
a hosszabb, naplószerű bejegyzés, mint amilyen To-
rockón készült és amelyet a szövegben említett épüle-
tek rajzaival együtt közlünk. Ez a kis életkép jól illesz-
kedik Malonyay Dezső népművészeti kutatásait végző 
csapatának vagy Medgyaszay Istvánnak és Wigand 
Edének ezekben az években készült hasonló élménybe-

számolói közé. A rajzok ceruzával készültek (a kis vá-
szontok szélén ceruzatartó tok volt) és egy-egy akvarell 
is előfordul köztük. A Könyv a lovakról című (a mosta-
ni évfordulóra hasonmás kiadásban megjelenő) köny-
véhez is egyik vázlatfüzetébe rajzolta ki különféle for-
rásmunkákból a lovakat ábrázoló történelmi képeket, 
amelyek aztán akvarellekként illusztrálják a kötetet. 

A melléklet részét képezi a kivehető reprodukció 
Kós első, nyilvános folyóiratban publikált épülettervé-
ről, az eredeti formájában ebben az évben felbukkant 
Kis családi ház. A korai Kós vázlatoknak mintegy ki-
egészítő ellentétpárja a mellékletben közölt fényképvá-
logatás. Az idén századik születésnapját ünneplő We-
kerle-telepen most decemberben nyílik a tizedik fény-
képkiállítás, záróeseménye annak a sorozatnak, ame-
lyen, saját gyűjtőútjaik eredményeképpen, három lelkes 
– Wekerle-telepi – amatőr fotós dokumentálta Kós Ká-
roly építészeti munkásságát. 

Kós Károlyra emlékezve szeretném felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy vele együtt indult, vele azonos cé-
lokat felvállaló kollégáiról és barátairól méltatlanul 
kevés szó esik, sokuk nevét az építészet iránt érdeklődők 
sem ismerik. Kós ünneplésével őket is megtiszteljük, 
hiszen Kós közös törekvésük melletti töretlen kitartá-
sával annak szimbolikus alakjává emelkedett. Sok eset-
ben egy-egy terven is közösen dolgoztak, de minden-
esetre mindannyian a magyar nemzeti kultúra európai 
rangjának fenntartásán munkálkodtak, nem is ered-
ménytelenül – ameddig erre kinek-kinek módja nyílott. 
Ha egyértelmű névsort nem is lehet összeállítani, igyek-
szem nevük említésével újra összehozni az évfordulón 
a szűkebb és tágabb kört: Tátray Lajos (1885–1909), 
Zrumeczky Dezső (1883–1917), Mende Valér (1886–
1918), Györgyi Dénes (1886–1961), Bábolnay József 
(1886–1983), Jánszky Béla (1884–1945), Szívessy Tibor 
(1884–1963), Kozma Lajos (1884–1948), Tornallyay Zol-
tán (1882–1946), Marschalkó Béla (1884–1962), 
Toroczkai Wigand Ede (1869–1945), Lechner Loránd 
(1883–1963), Radó Sándor (1880–1960), Cserna Dezső 
(1884–?), Goll Elemér(1880–1925), Földes Ede (1880–
1927), Bene Antal (1887–1960), Sváb Gyula (1879–1938), 
Wachtel Elemér (1879–1928) Borsos József (1875–1952), 
Szeghalmy Bálint (1889–1963), Thomas Antal (1889–
1967).

Gerle JánosKolozsvár, a Monostori úti református templom főhomlokzatának részlete (Gerle János felvétele)
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1907. augusztus 11. Torockó
Tehát itt vagyok. Reggel siettem, hogy még templom előtt 
ideérjek. Mire átöltöztem éppen beharangoztak. Egy-Egy 

… hangzott a kongás, – éppen mint Jókay írja, – olyan 
igazi unitárius módon. És jöttek innen is, onnan is a leá-
nyok, asszonyok. Mint a virágos mező, közte egy-egy 
rózsa, egy-egy mátkás lány pártával. Nincs képzelődés, 
mely szebben festené ezt, mint amilyen.

Színes és végtelen bájos. És egészen más mint teszem 
a kalotaszegi. A kalotaszegi elegánsabb, hogy úgy mond-
jam, sikkesebb; a torockói valahogy komolyabb, közép-
koriasabb. A piros csizma orra felhajlik ősi módon. A 
prémes mentét a nyakukba huzzák és a fejük be van kötve. 
A szoknya fehér (pendely) az egész fehér, csak egy nagy 
széles piros, v. kék varrás van a váll alatt az ujjon és egy 
keskeny a nyakon meg a kapcsoknál elöl.

aug. 13. Bementünk az öreg 90 esztendős Ilona néni ud-
varába. „Nagy gazda urfi lelkem.” „Csak írja lelkem, csak 
írja, ha kedve vagyon. Itt né, az első szoba. Minden régi 
benne, én nem is lakom benne, hanem a másik szobában. 
Nem tudok hozzászokni az ujhoz, urfi.” Aztán hogy leül-
tem, beszéli neki az ács, aki idevezetett: „Úgy az! Ült az 
urfi, egy kőre csak reáült. Aztán ott mind matatott. Úgy 
néztem, írta a Lőrinc házát. Éppen frustukolám, hát én is 
ott nézem, hogy mind matat. Vettem a bátorságot, hogy 
ugyan mit matat az urfi az ilyen csúf házon. Jöjjön velem, 
szólék, viszem én olyan helyre, amilyen nincs több 
Torockón. Mert ez itt mind új.

Égés vala itt mindenütt, a templom is égett; csak éppen 
ott a Felső utcába, meg még egy pár helyütt maradt a régi. 
Hát ez is olyan, ugyé Ilona néném?” „Az Ferenc az. Ez 
nem égett, pedig mindig félek én is. Az uj komorát is azért 
építette az uram. Ott örzöm a sok ládát. Mer itt, ha begyul, 
nem lehet semmit sem mozdítani.” (A konyhában nincs 
födém, ott a tűzhelyről a füst egyenesen a padlásűrbe 
száll.)

A szoba mint a muzeum. Pirossal elvarrva a rudas 
(szállán varrott), zöld a kályha és piros a hézaga. A falon 
bokályok. A szegelletben az asztalnál szegellettéka, minden 
festve, minden színes, az ágyon magasra rakva a kivarrott 
párna.

Másnap, hogy esett, elmentem Váló István házába, a 
Felső utcába. Szalmás ház. Konyha közbül, a kert felül 
szoba, az utca felé kamara. Régi ház, Torockón a legrégibb. 
Az ajtó fejfájába Anno 1800 van vésve. Itt született és itt 
nőtt fel a hagyomány szerint Lázár István unit. püspök.

„Régi bizony, urfi. Nem is tudom, hogy maradt meg. 
Már égett itt lenn is, itt fenn is, minden szomszéd és lám 
ez áll ma is. Talán, hogy olyan nagy ember született itt. 
Mondtam az uramnak is sokszor, rontsuk le már és épít-
sünk ujat. De ő, hogy nem, ilyen híres házat, amig csak 
össze nem esik, vétek lebontani. Ez tart még. Kivált a a 
kormos régi fa. Az jobb rá, mint a tódás. Hogy miből 
épült? Hát lelkem, ez tölgyfából meg fenyőből. Ott tul a 
Kő felől fenyő volt mind, itt erre tölgy. Aztán csak le kel-
lett vágni és összeróni: kész volt a ház. Itt is a küszöb né. 
Még a haja is látszik a fának itt-ott. Itt nőtt a fa, levágták, 
oszt ide le; jó volt, még most is tart. Éngem még bír.”

Mesésnél mesésebb az, amit Torockónak hívnak. Még 
ma! De jön az idő és lesz itt is sivárság. Ma is már sok, amit 
csinálnak, amit hordanak, amiben laknak, csak üres, ne-
kik értelmetlen valami, csak megszokásból húznak hozzá. 
De már romlik az erkölcs. A legény bátorsága ma a vere-
kedésben, bicskázásban, revolverezésben nyilvánul. A le-
ányok, asszonyok erkölcse sem olyan fehér már, mint a 
viseletük. És a rendes beszéd is tele van káromkodással, 
mosdatlansággal.

Mint építész, megtaláltam azt amit kerestem. Egyé-
niséget. Mint a ruhában, ugy építészetében is más. Ruhá-
zatán is van valami, ami szászos, építészete is, pedig talán 
egy vonal, egy elem sem szász. Udvara kicsiny, szűk. A 
telek tele van építve. Az épületekhez told hozzá uj helyisé-
get vagy a szomszéd ragaszt hozzá házat. Fából épít vagy 
vegyesen fából és kőből. Szerkezete nem olyan biztos, mint 
a székelyé, teszem azt zsindelyezni sem tud olyan jól. Ge-
rincet olyan formán zsindelyez, mintha cseréppel csinálná. 
Ujabb házakon félkonty fedelet alakít. Érdekes az, hogy 
fából épült házait (boronafal) az ablaknak kb. középmagas-
ságáig kivülről is bevakolja, felül ellenben mutatja a fát. 
Ez hatásos szép motívum. Meg is van okolva: felül védi a 
fát az eresz, alul védi a vakolat.

Az ősi ház (mint a Váló féle) állott konyha és szobából, 
ehhez még egy kamara. Később jött a tornác. Azután a 
konyha, elül-hátul egy-egy szobával. Ilyenkor a kamara 
gyakran a tornác végibe jött. Mivel a ház rendesen domb-
oldalba jött, hosszával a dombnak, egyik vége olyan ma-
gasra jött, hogy alája pince vagy még egy helyiség fért. A 
piaci házaknál elöl a fronton van a pinceajtó, közvetlen a 
térre nyilik és jobbra-balra tőle egy-egy kis ablak. A tornác 
nem fut végig, rendesen az épület közepénél kezdődik a 
konyhaajtónál és tart a ház végéig.
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A kolozsvári református kollégium Erdély sok szülöttjének 
volt éveken át felejthetelen otthona. Falai őrzik és a látoga-
tó elé tárják az iskola száz évvel ezelőtti hangulatát, évti-
zedekkel ezelőtti lepusztultságát, mai pénztelenségét is. A 
folyosókon tizenkilencedik századból való, különös han-
gulatú tablók (is) függnek, amelyek arcmásai egy teljesen 
a múltba merült világ társadalmáról szólnak. Ezek között 
akadtam Kós Károly tablójára is, amellyel most gazdagít-
hatom a jubileumi mellékletet. A most 95 éves Kós And-
rástól tudom (aki a református kollégiumban töltött évei-
re való hálás emlékezésül szobrainak egy jelentős gyűjtemé-
nyét hagyta az egyházra, amely azt igen méltó helyen állí-
totta ki, a kollégium melletti, Farkas utcai templom va-
lamikori, most református templomként nem használt 
sek restyéjében), hogy Kós Károly népi építészettel való 
ismerkedése kollégiumi éveire datálható, amikor egy-egy, 
a szünidőben földműves munkára befogott diáktársa ön-
kéntes segítőjeként heteket töltött Kolozsvár környéki, 
kalotaszegi falvakban. Hogy osztályából kik is voltak ezek 
– a tablón kifogástalan úriemberekként feszítő – paraszt-
fiúk, már nem tudjuk. De itt vannak.                       G. J.

Fent: a Református Kollégium udvara és folyosója, balra:  a Farkas 
utcai templom, mellette a Kollégium épülete, előtte a Kolozsvári-test-
vérek Szent György szobra; jobbra: a Farkas utcai templom szószéke
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WEKERLEIEK KóS HáZAINAK 
NyOMáBAN

Kós Károly házai bemutatásának gondolata körülbelül 10 
éve vetődött fel a Wekerle Társaskör lapjában. De ennek is 
volt előzménye. Az e sorokat jegyző Tóth Pál építőmérnök 
1994-ben csatlakozott az Erdélyt akkor már rendszeresen 
járó, wekerlei baráti-rokoni társasághoz. Ő a telepen be-
vándorlónak számít, mert oda csak 1977-ben költözött. Mint 
építész és statikus tervezőnek, akkoriban sokat kellett úgy 
nevezett állapotrögzítő fotókat készítenie, így nem állt 
messze tőle, hogy e jártasságát kamatoztassa erdélyi utazá-
sai során. Amit így összegyűjtött azt bemutatta a Társakör 
lapjában Kós Károly munkássága nyomában címmel a 
Nézzünk (jobban) körül Wekerlén! című települési érték-
védelmi sorozat keretében, ahol egyébként a Wekerle-telepet 
tervező többi építész bemutatása is színesítette az általa 
vezetett építészeti rovatot. 

A baráti utazások során Tóth Pál úgy szervezte kitérőit, 
hogy ahol megfordultak annak könyékén felkeresse a Kós 
Károly tervezte épületeket. Akkor ezt még saját kedvére 
tette, el-elszakadva a társaság többi tagjától. A képgyűjte-
mény egyre gazdagodott, és 2004 tavaszán a wekerlei szék-
helyű Magyar Kollégium Kulturális Egyesület kezdeménye-
zésére és anyagi támogatásával, valamint a Wekerle Társas-
kör közreműködésével (aki a helyet biztosította) az addigi 
fotókból létrejött a Kós házai című kiállítás.

A sikeres fogadtatást a sok és biztató látogatói bejegyzés 
igazolta. Ekkor támadt az ötlet, hogy az amúgy is szinte 
mindig együtt utazó három barát együtt keresse Kós nyo-
mait, és a három valójában amatőr fotós sorozatszerűen 
mutassa be a Wekerle-telepiek és mások számára a saját ma-
guk által felkeresett házakat. Szándékuk elsődlegesen a 
we kerlei lakosok és Társaskör látogatói számára készülő, 
egyre teljesedő dokumentálás, az ismeretek átadása, nem 
pedig a művészi fényképezés volt. A munkához az anyagi 
feltételeket a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület bizto-
sította, a kiállítások ezután minden év májusában és decem-
berében voltak. A másik két fotós: Romhányi András, egy-
ben a Kollégium elnöke és az ő sógora, Nagy Tamás, ko-
rábban a Társaskör vezetőségének tagja, jelenlegi elnöke.

A 2004 őszén kezdődő, most már együttes munkát 
megelőzték az útvonal-tervezések, a szairodalom összegyűj-
tése, a segítő kapcsolatok kiépítése és, ami sokszor a legne-
hezebb volt, a szabadságok egyeztetése. Kiváló, régi és újon-
nan megismert szakemberek és laikusok, régi barátok se-
gítették a gyűjtőutakat. Ölelő karéjokban bejártuk Kalo-
taszeget, Háromszéket, alaposan végiggyalogoltuk Kolozs-
vár, Sepsiszentgyörgy utcáit és más, távolabbi erdélyi tájakat. 
A határainkon belüli épületekről két önálló kiállítást szer-
veztünk, a budapestit és a vidékit. A fotósok munkáját 
nagy mértékben segítette Anthony Gall Kós-gyűjteménye. 
Az egyes helyszíneken alkalom nyílt a könyvben közölt 
fényképeken látható állapot és a látottak összhasonlítására, 
a közölt adatok esetleges pontosítására. 

Eddig összesen kilenc kiállításra került sor. A tárlatok 
egy része járja Erdélyt és Magyaroszágot. A legutóbbi kiál-
lítás témája kizárólag a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum volt, mivel a fotósok úgy vélték, ez a mű megér 
egy önálló bemutatót. A sorozat 2008 deceberében a we-
kerlei Kós-házak bemutatásával zárul.

A gyűjtést kezdő Tóth Pál a kiállítássorozat tervezett 
zárása ellenére továbbra is járja az eddig fel nem keresett 
helyszíneket, gyűjti az adatokat és fényképezi a Kósnak 
tulajdonított épületeket, a helyi adatközlők Kós Károlyra 
vonatkozó információit, hogy minél teljesebb legyen a Kós 
építészeti munkásságáról alkotott kép. 

Tóth Pál

Szemben: Zebegény, római katolikus templom (Jánszky Bélával); fent: Felek, 
görögkatolikus templom (Itt és a következő oldalakon: Tóth Pál felvételei.)
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Fent: Sepsiszentgyörgy, ravatalozó; lent: Szamosújvár, ravatalozó; szemben, fent: 
Kolozsvár, Hincz György nyaralója; lent: Magyargyerővásárhely, jegyzői lak.
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Sepsiszentgyörgy, leányiskola; szemben Budapest, Wekerle-telep, főtéri ház
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