
pét linómetszet formájában az Erdélyi Helikonban tet te közzé Kós Károly: a miskolci Imre-villa (Felsza-
badítók útja 32.) és a budapesti Malmos-nyaraló (Csaba utca 15.). 

Bár mindkét épület a húszas évek végéről való, a miskolci villa sokkal közvetlenebbül kapcsolódik Kós 
első világháború előtti munkáihoz. A népi építészet anyagainak, szerkezeteinek, térelemeinek az adott cél-
hoz igazított montírozásából j ö t t létre a terv. Ezt a montázsjelleget azonban egynemű forrásanyaga és 
Kós tömörítőereje feloldja. A városi polgári villa azon típusának mintegy végső, tiszta összegeződése ez az 
épület, amelyet elsősorban Toroczkai Wigand és Kós korai lakóházai képviselnek, és amely azt a célt 
szolgálta, hogy a városi polgár idegenségét egy sajátos nemzeti arculatot hordozó környezet segítségével 
oldja fel a népi kultúrától idegen elemekből összeépült városban. Az angol kertvárosépítés eszmei és 
formai hatása jelenik meg ebben a törekvésben, sajátos módon a hangsúlyozottan individuális otthon 
megteremtésének gondolatát is magában hordozva. 

A Malmos-ház méretei meghaladják azt a határt, amelyen belül a népi építészet hagyományos 
szerkesztésmódja logikus egységet képes teremteni. Kós - mint más hasonló esetekben, itt is - újabb 
forrásterületeket kapcsol be, ahonnan a nagyobb tömeg megfogalmazásához meríthet formákat. Korábbi 
épületeinél ilyen elsősorhan az erdélyi középkori kőépítészet, ami templomépületei megformálásának 
szellemi hátterét képezi. Minden tervére jellemző azonban, hogy a tömegek felső lezárásában, a tetők 
kialakításában, a tetőidomok egymáshoz való viszonyában és részletformáikban a népi építészet formai 
megoldásai hangsúlyozódnak. így alakul ki nagyobb épületeinél a tetők és az alattuk levő épülettömeg 
kettőssége. 

A Malmos-ház esetében- ez a kettősség a kortárs modern építészetnek egy regionális változatát hozta 
létre. A nyaraló azonban - bár sok eleme pontosan ismétli más Kós-épületek formaképleteit (pl. a magas 
oromfalhoz a tetősíkban csatlakozó félkúplezárású íves zárt erkély a miskolci villának is főhomlokzati 
motívuma) - a tömegarányok megváltozása, a te tő lefedő szerepének térelhatároló szereppel történt 
helyettesítése révén közelebb áll a szintén helyi jelleggel modern észak-európai villákhoz, mint Kós kisebb 
és nyíltabban a magyar hagyományokhoz kötött épületei. 

A Malmos-házat Kós 1927-ben kezdte tervezni Malmos Andor miskolci műszaki tanácsos részére. Az 
egykori nyaraló ma többlakásos bérház, szerencsére nem lényeges belső átalakításokkal. Az első 
tervváltozatot Sztánáról küldte fel Budapestre Kós, ennek fénymásolatai megtalálhatók a Fővárosi Tanács 
tervtárában. 1928-ban egészen csekély módosításokkal újabb változat került engedélyezésre, ezek a rajzok 
Budapesten készültek. A tervező — pontosabban a Kós tervét nagyobb léptékben megismételő személy -
neve nem szerepel a tervlapokon. 

Az épület erős lejtőre épült a Csaba és a Bíró utcák sarkán, a távlati kép az utcasarok felől mutatja. Az 
eredeti terv szerint a lépcsőház bejárata a Csaba utcából nyílik, a félig földbe süllyesztett szintben a lejtő 
felé házmesterlakás, a hegy felé a pincék helyezkedtek el. A Bíró utcából a kert felől szintben 
megközelíthető első emelet és a második tartalmazza a tulajdonosok lakóhelyiségeit: a dolgozószobát, 
ebédlőt, fogadó- és hálószobákat. A manzárdszint a személyzet lakó- és kiszolgálóhelyiségeit foglalta 
magába. 

A megvalósult épület pontosan Kós Károly terve szerint épült fel, a kivitelezést azonban személyesen 
nem irányíthatta, mert ebben az időben nem járt Budapesten. így sajnos a finomabb részletek a szokásos 
típusmegoldások szerint készültek, nem ugyanavval a gondossággal, ami Kós építkezéseit egyébként 
jellemzi. 

Gerle János 

Plakett Kós Károlyról 
Kós Károly mind a magyar, mind az egyetemes művelődéstörténetben játszott, kiemelkedően fontos 

és meghatározó munkássága miatt bevonult nemcsak az irodalomtörténetbe, de a képzőművészetbe, s 
ezáltal a művészettörténetbe is. 

Egyéniségének kivételessége és életművének nagysága nemcsak az írókat és a költőket inspirálta, de 
megihlette a képzőművészeket is. Készítettek róla rajzokat, fametszeteket - Gy. Szabó Béla, Nagy Imre, 
Demian Tassy - és szobrokat is - Benczédi Sándor, Kós András, Vágó Gábor. 

A Képzőművészeti Főiskolán végzett Szentgyörgyi István-növendék, Csúcs Ferenc szobrászművész is 
korán megismerkedett Kós Károly munkásságával. Hivatásánál fogva elsősorban építészi, illusztrátori -
tehát képzőművészeti munkái érdekelték. De azért szépirodalmi remekeit; regényeit, elbeszéléseit is nagy 
élvezettel forgatta. Legkedvesebb olvasmánya a Varjúnemzetség volt. 

Kós képzőművészeti tevékenységét tanulmányozva, lenyűgözve tekintett azokra a tervekre, melyek a 
magyar nemzeti építészet formakincsének kialakítására, megteremtésére készültek. Lenyűgözték azok a 
jellegzetesen „Kosos" illusztrációk is, melyeket az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent erdélyi 
magyar költők és írók, valamint a saját könyveihez készített. Például: Kádár Imre Bujdosó ének című 
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kötetéhez, Gulácsi Irén Átal a Tiszán című elbeszélésgyűjteményéhez, Áprily Lajos Vers vagy te is című 
regényéhez, valamint az „Erdély"-hez és a ,,Kalotaszeg"-hez. 

Csúcs Ferenc szerette volna ezeket az élményeket, ezeket a művészi, esztétikai, de alapvetően inkább 
emberi élményeket megköszönni. 

Erre 1973-ban, Kós Károly születésének 90. évében sor is került. Érmet, plakettet készített, melyet 
tisztelgő köszöntéssel küldött el a valamilyen módon, valamilyen formában mesterének tartott Kós 
Károlynak. Az érem egyik oldalán Kós Profilját, a másikon pedig Kós egykori tanyáját , az általa nagyon 
szeretett Dimbu Crucü-t mintázta meg. A művész képzeletében ez élt a Varjúvárként, így a plaketten ez 
a tanya kapta a Varjúvár elnevezést. 

Az elküldött érem eljutott Kós Károlyhoz. Viszonzásul levelet és könyvet küldött . A levelet Csúcs 
Ferenc jóvoltából olvashatjuk: 

Kedves Csúcs Ferencz-barátom! 

Egy hete kaptam meg a plakett-ajándékodat. Azóta itt fekszik előttem az asztalon, s töröm az én öreg, 
s immár 90 éves fejemet, hogyan tudnám az ismert és elismert igazi magyar művésznek: Csúcs Ferencznek 
az ő szépséges ajándékát: az én hosszú és nem könnyű életem egykori szerény és nagyon is korlátolt lehe-
tőségek között jól-rosszul végzett munkásságomnak kitüntető méltatásáért a magam hálás köszönetét e 
szegényes szavakon kívül és felül valamelyes kézzelfogható módon is kifejezni. 

Sajnos, nem tudtam e tekintetben megfelelőbb megoldást kieszelni, mint azt, hogy a legelső megfelelő 
alkalommal elküldöm legutóbbi, 85 éves születésnapom alkalmával itt megjelent s irodalmi, publicisztikai 
s grafikai életmunkásságom szerény választékát tartalmazó (s időközben elkobzott) könyvemet1 azzal a 
kéréssel, hogy azt fogadd hálás köszönetem és barátságom szegényes jeleképpen. 

Jó egészséget és minden jót kívánva, őszinte, hálás barátsággal üdvözöl a nagyon öreg Kárnlv 

Kolozsvár, 1973. VIII. 15. 

Mint azt Kós Károly leveléből olvashatjuk, tetszéssel és hálás köszönettel fogadta a megtisztelő aján-
dékot. Lehetőségéhez mérten maga is viszonozta azt. Az ígért könyvet a „Hármaskönyvet" - elküldte, 
melyet ma is nagy becsben őriz Csúcs Ferenc. Különösen a nagyon szép dedikáció miatt. 

így zajlott le a két művész szerencsés találkozása az egyre rohanó, múló időben. Szerencsés - igen —, 
hiszen még volt, még adódott lehetőségük egymás megismerésére és megajándékozására, mely bizton 
állítható: mindkét részről egy életre szóló emléket jelentett. 

Csúcs Ferenc Kós Károly születésének 100. évfordulójára ismét érmet készít. 
Sas Péter 

'Kós Károly: Hármaskönyv. Szépírás, publicisztika,grafika. Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1969. 
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Az ünnepélyes csapatzászló-átadás (Beke Béla felvétele) 

Díszes meghívót hozott a posta. A szíves invitálás 1983. május 27-én 9 órára szólt, a Budapest, XIX., 
Csokonai u. 9. sz. alatti általános iskola úttöró'csapatának névadó ünnepségére. 

Kispesten, néhány percnyire a harmadik metró végállomásától, egy modern lakótelep központjában 
vadonatúj épület fogad. A tornateremben felsorakozott az iskola tanulóifjúsága. Az ünnepély elnökségé-
ben helyet foglalt a kerületi tanács vb művelődési osztályának vezetője, a Budapesti Úttörő Elnökség több 
tagja, a patronáló üzem (GRÁNIT) társadalmi szerveinek vezetői, a BM Forradalmi Rendőri Ezred 
KISZ-szervezetének képviselői és — más meghívott vendégek mellett - az iskola vezetősége. Az elnökség 
mögött stilizált székely kapu, felette a képen - akárcsak az iskola valamennyi osztálytermében - Kós 
Károly busa bajuszú, ezer ránc barázdálta arca és a felirat: 6525, Kós Károly Úttörőcsapat. 

Az ünnepélyes jelentéstételt követően felhangzik a Himnusz, majd az iskola úttörőtanácsának titkára 
ismerteti a névadó, Kós Károly életútját. A Budapesti Úttörő Elnökség elnöke átadja az úttörőcsapat 
működési engedélyét, a BM Forradalmi Rendőri Ezred 111. zászlóaljának KISZ-szervezete nevében pedig 
Joó Gábor rendőr hadnagy átnyújt ja a csapatzászlót a kispesti út törőknek. Következik az avatás, a 
csapatvezető beszéde, majd a Szózat elhangzása után az úttörők zárt rendben vonulnak el a tetőtérben 
kiépített hangulatos út törőot thonhoz vezető feljáró elé. Itt a fehérre meszelt falon valamit lepel borít. 
Minden szem erre a pontra szegeződik, amikor két, koszorút vivő diák kíséretében az iskola igazgatónője, 
Biró Lajosné leleplezi az egyik tanuló édesapja (Vénusz Gyula műköves) készítette vörös márvány 
emléktáblát, melynek felirata: 5625. Kós Károly Úttörőcsapat, 1983. A felirat mellett pedig két, Kós 
tervezte épület körvonala látszik. 

Az emléktábla avatását követően a tanári szobában rendezett fogadáson az iskola igazgatónőjét kérem, 
hogy mutassa be az iskolát. 

- Fiatal intézmény a mienk, hiszen az épület műszaki átadására csupán 1982. augusztus 26-án került 
sor, s 30-án vol} a tanévnyitónk. Az iskola felépültével sok lakótelepi szülő régi gondja oldódott meg, 
hiszen az itt lakó gyerekeknek korábban messze levő iskolába kellett járniuk. Sajnos a kétemeletes, 
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háromszintes, tizenhat tantermes iskola kicsinek bizonyult, - eredetileg 480 fős tanulói létszámmal 
számoltak, ám 744 beiratkozott tanulónk van. A kerületi tanács ezért határozatot hozott az épület négy 
tanteremmel történő bővítéséről. A diákok oktatásáról jelenleg 50 pedagógus gondoskodik. 

- Hogyan történt az úttörőcsapat névválasztása? - kérdezem egyiküket, Koós-Hutás György csapatve-
zető tanárt . 

- Tanulóink a főváros szinte valamennyi kerületéből költöztek a lakótelepre, igen laza szálakkal 
kötődve új lakóhelyükhöz. A hiányzó érzelmi szálak, a jó értelemben vett lokálpatriotizmus kialakítása, 
szemléletük előnyös változtatása indokolta, hogy az úttörőcsapat névadójául egy olyan vonzó, nemes 
példájú, a kerülethez (is) kötődő neves személyiséget válasszunk, akinek munkássága közel áll a 
diákokhoz, akit példaképükként tisztelhetnek, fgy esett tanulók és tanárok közös választása Kós Károlyra, 
aki sokoldalú alkotó, író, építész, grafikus, tanár, politikus, szerkesztő volt egy személyben, s akinek 
jelentős építészeti tevékenysége fűződik a kerülethez. (A közeli Wekerle-telep Petőfi, - régen Fő tér -
árkádos házait 1912-ben, huszonkilenc éves korában tervezte.) Választásunk Kós születésének idei 100. 
évfordulója kapcsán is szerencsésnek bizonyult. Nagy volt az öröm, amikor megtudtuk, hogy a Budapesti 
Úttörő Elnökség egyetértett a javaslattal, és 1983. áprüis 11-i döntésével hozzájárult ahhoz, hogy 
úttörőcsapatunk Kós Károly nevét vehesse fel. A „betontenger"-ben élő lakótelepi gyerekek körében 
népszerű az az emberközpontú, humanizált építészeti stílus, amelyet Kós képviselt. Különösen azért 
vonzóak az általa tervezett épületek, mert mindenkor merített a magyar népi építészeti hagyományokból, 
s azt képviselte az építészet terén, amit Bartók és Kodály a zenében. 

A csapatvezető és néhány diák társaságában az Uttöró'otthon megtekintésére indulunk. Közben a 
folyosón álló vitrineket is sorra vesszük, melyekben az állandó Kós Károly-kiállítás látható. Szűkebb 
pátriája, Kalotaszeg varrottasai között az általa szerkesztett folyóirat, az Erdélyi Helikon néhány példánya 
látható. A Kós tervezte épületek fényképei mellett újságokból kivágott, róla szóló cikkekre figyelek fel. 
Az egyik tárlóban híres linómetszet-sorozata. Majd az általa igazgatott könyvkiadó, az Erdélyi Szépmíves 
Céh megjelentette művei: a Varjú nemzetség, Az országépítő, a Régi Kalotaszeg. A bukaresti Kriterion 
Kiadónál megjelent A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni című könyv Benkő Samu 
beszélgetéseit tartalmazza Kós Károllyal. Végül egy hanglemez, ugyancsak Bukarestből, Kós Károly: 
Vallomások, - eredeti hangfelvételek. 

- A tárlók anyagát - gyűjtőmunkánk által - igyekszünk mind gazdagabbá tenni - mondja Koós-Hutás 
György. - Kirándulásokat tervezünk Kós nevezetesebb hazai épületeihez, így Óbudára, Zebegénybe, a 
Városmajorba és az Állatkertbe is. A kirándulások emlékeit megörökítjük a rajnaplókban és az iskola 
csapatnaplójában is. A decemberi centenáriumra az új fényképek nagyított másolataival is készülünk. A 
legjobb tanulók külön kutatási területeket kapnak. Kós Károly életműve oly gazdag, oly sokszínű, hogy a 
témákban egyelőre igencsak bővelkedünk. 

A kispesti Csokonai u. 9. sz. alatti általános iskola úttörői valóban a magukénak érzik Kós Károly 
szellemét. Miután elbúcsúzom, s az épületből kifelé ballagok, pillantásom a kezemben levő meghívóra 
téved. A névadóról és kispesti házairól készült fénykép mellett egy idézet: „. . . az igaz embernek . . . 
mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények között . . . kötelessége . . ., hogy a maga 
népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült 
hagyományaik szellemében hűségesen szolgálja. Ezt vállaltam én és cselekedtem; nem mást és nem 
többet . " (Kós Károly, 1 8 8 3 - 1 9 7 7 ) 

Dr. Polgardy Géza 

Állatkert, szarvasház Wekerle-telep részlet 
(Szajkó Pál felvételei) 


