„…a helynek, az idônek, a léleknek mértékére…”

Dekoratív újhistorizmus – Kozma barokkja

Emlékezés Kozma Lajosra

Beszélgetés Horányi Éva fômuzeológussal

Repró: Gyomai Kner Nyomda / Kner Gyûjtemény, Gyomaendrôd

Kozma Lajos: Monogramos szignet. Kozma Lajos
szignetkönyvébôl (Kner Izidor, Gyoma, 1925) /
Lajos Kozma: Signet with initials. From the volume Signet
Book by Lajos Kozma (Izidor Kner, Gyoma, 1925)

KOZMA-EMLÉKÉV

séggel, humánummal, derûvel, találékonysággal formálta lankadatlanul azt a nyelvet, amelyen a mindennapra szóló mûvészet üzenetét közvetítette. Számára
forrást és ösztönzést jelentett a magyar népmûvészet
kifogyhatatlan tárháza éppen úgy, mint a barokk pompa patetikus monumentalitása, vagy a bontakozó funkcionalizmus puritán világa.
Mint fáradhatatlan kutató sokféle hangszerelésben
szólaltatta meg a szépségrôl szóló álmait. Ám csapongó fantáziája sokféle szüleményét harmonikus egységbe foglalta az érték és a minôség mindenekfelett
való tisztelete. Mûve hol tékozló pompájú reprezentatív bútoregyüttes volt, hol látszólag céltalan kicsiny
tárgy, egy nyomdai dísz, vagy levélfej – Kozma minden esetben értéket alkotott, mert a fizikai szükségleteken túl a szellem nehezebben körvonalazható igényeit is szolgálni kívánta. Hitt abban, hogy a mûvészet, a szépség valóban embert formáló erô, amely a
felhasználó személyiségén keresztül egy kicsit a világ
jobbítását is szolgálhatja, s ezt a hitet szegezte szembe az elsivárosodni látszó világ lélektelenségével.
Befejezô gondolatnak idézzük ismét a kortárs és
barát Gyergyai Albert szavait: „Annak a század eleji
mûvészi s nem csak mûvészi fordulatnak, amely minden
óvatossága s polgári kötöttsége ellenére ezt a nagy elvet
próbálta a maga kora és társadalma kívánalmai szerint
megvalósítani, talán Kozma Lajos volt egyik legbátrabb,
legtalálékonyabb, legsokoldalúbb úttörôje, s nemcsak mint
Ady barátja, s illusztrátora, nemcsak mint Bartók egyik
elsô híve áll egy sorban, egy szinten legjelentôsebb kortársaival, hanem mint építô, rajzoló, könyvdíszítô, otthonszépítô, vagy ha szabad így szólnom, mint elsôrangú összekötô mûvész, oly mûvész, aki az életet a mûvészettel, a
mindennapi valóságot a legmagasabb szépséggel, a mûvészt
a közönséggel, a könyvet a betûvel és a képpel, az otthont
az emberrel kötötte össze, a helynek, az idônek, a léleknek
mértékére…”
KISS ÉVA
mûvészettörténész
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Kozma Lajos: Komód /
Lajos Kozma: Commode
Budapest, 1925
körül, diófa borítás,
citromfa berakás,
104x170x64 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)

Mikor kezdett el Kozma Lajos életmûvével foglalkozni,
és miért pont ôt választotta?
– Modern családi házakról szóló szakdolgozatomhoz kerestem példákat, amikor eljutottam Kozma Berkenye utcai villájába, ahol még alkalmam volt többször találkozni az egykori megrendelôvel és tulajdonossal. A vele folytatott érdekes beszélgetések és az a


körülmény, hogy az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteménye, ahol akkoriban kezdtem dolgozni, bôvelkedik
Kozma-alkotásokban, kivételes közelségbe hozott az
életmûvével. Nagyon vonzó volt számomra, hogy
azokon a területeken, amelyek engem kiváltképp érdekelnek, így az építészetben és lakásmûvészetben is
egészen kimagasló teljesítményt nyújtott.

Fotó: Ferancz Attila / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

„Ahányszor találkoztam vele, ahányszor ma is gondolok rá, mindig az egész embert látom és a teljes alkotót, a
mi huszadik századunk emberi és mûvészi fokmérôjét, akinek minden terve, mûve, géniusza, egész lénye az élet s a
mûvészet természetes egységét, minden mûvészet szép egységét, az emberi tevékenység szerves egységét hirdette” –
írta Gyergyai Albert az Új Építészet 1949-es, Kozma
Lajosra emlékezô számában.
Lengyel Géza, a Nyugat fômunkatársa 1913-ban „interiôr-építésznek” nevezte a Magyar Iparmûvészetbe
írott, Kozma Lajosról címû cikkében.
Kozma valóban az elmúlt század magyar mûvészetének egyik legsokoldalúbb alkotója volt, aki szüntelenül kísérletezve mindig azon fáradozott, hogy az
üdvözlôkártyától a szobáig, vagy a házig, egész környezetünkbe belophassa a mûvészetet.
Stílusteremtô mûvész volt. Invenciózus szellemes

KOZMA-EMLÉKÉV
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Fotó: Nagy Tibor / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Kozma Lajos: Illatszeres
szekrényke. Kivitelezés:
Krausz József /
Lajos Kozma: Perfume
cabinet. Manufacturer:
József Krausz
Budapest, 1922
körül, diófa borítás,
rézveretekkel,
83,5x53x43,5 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)

Kozma Lajos: Kanapé /
Lajos Kozma: Settee
Budapest, 1920
körül, bükkfa,
faragott, festett,
aranyozott,
105x160x58 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV
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– Ha egy mondatban kellene összefoglalni Kozma Lajos
jelentôségét a magyar építészetben, az hogyan szólna?
– Kozmát meghatározó mûvésznek vélem, hiszen
éppen a sokoldalúsága és igényessége miatt rengeteg
követôje akadt, és még azok is nagyra becsülték és
mesterként tartották számon, akik nem teljesen egy
hullámhosszon vagy ízlés mentén alkottak vele.
– Véleménye szerint, mi az oka annak, hogy Kozma
1920-as évekbeli építészete nem ismert annyira, mint a
modern korszaka?
KOZMA-EMLÉKÉV

– Kozma ezekben az években viszonylag keveset
dolgozott építészként. A budapesti Zivatar utcai és
Stefánia úti lakóházakon, valamint Kner Imre gyomai
családi házán és a kassai zsinagógán kívül alig van számottevô épülete. Sokkal inkább lekötötték grafikusi,
illetve lakberendezôi-bútortervezôi megbízásai, amelyekkel egyébként megalapozta hírnevét és népszerûségét. Az említett házak is inkább Kozma dekoratív
„túlkapásai” miatt érdekesek, semmint valós építészeti értékeik vagy újszerûségük miatt. Olyan érzésem
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest


Kozma Lajos: Asztal.
Kivitelezés:
Kozma Károly /
Lajos Kozma: Table.
Manufacturer:
Károly Kozma
Budapest,
1922 körül, diófa,
faragott,
70,5x78x58 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Gróf József: Asztal /
József Gróf: Table
Budapest, 1925
körül, diófa,
faragott,
75x80x50 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)

van ezekkel a házakkal kapcsolatban, mintha a belsôkben kialakított és valóban elég egyéni kozmásságot,
mint egy mintás zoknit, ráhúzta volna a homlokzatokra. Ezt valószínûleg a kortársak is érzékelték, és
sokkal nagyobb figyelmet szenteltek Kozma enteriôrjeinek, mint a házaknak mint építészeti alkotásoknak,
ezért az utóbbiak kisebb publicitást kaptak.
KOZMA-EMLÉKÉV

Az is elgondolkodtató, hogy az életmûvével kapcsolatos korábbi irodalom – talán engedve az akkori
ideológiai kényszereknek – erôsen hangsúlyozta a Tanácsköztársaság idején történt szerepvállalását a Mûvészeti Direktóriumban, illetve ennek negatív hatását
pályájának késôbbi alakulására. Ezt nehéz megítélni,
hiszen már a húszas évek is igencsak gyümölcsözôek
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KOZMA-EMLÉKÉV

– Ön szerint a mûvész e korszaka tévelygésnek tekinthetô-e, ha azt mai szemmel vizsgáljuk a késôbbi modern
korszakához viszonyítva?
– Semmit nem lehet tévelygésnek tekinteni. Kozma
nagyon tehetséges ember volt, nem egy kimondottan
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest


Kozma Lajos: Szék.
Kivitelezés: Kozma Károly /
Lajos Kozma: Chair.
Manufacturer: Károly Kozma
Budapest, 1922 körül, diófa,
faragott, 99x51x47 cm
(Iparmûvészeti Múzeum,
Budapest)

Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

voltak üzletileg Kozma számára, annyi igazság viszont
lehet benne, hogy a magyar szakmai nyilvánosság kicsit mellôzte, munkáiról alig-alig jelentek meg közlemények. 1925-ben például a vallás- és közoktatásügyi miniszter iparmûvészeti állami nagy aranyéremmel tüntette ki, de ennek az egyébként nagy elismerésnek néhány nyúlfarknyi híradáson kívül semmilyen
visszhangja nem volt. 1929-ben Háy Gyula a Nyugatban egy rövid írásában foglalkozott Kozmával. (Háy
Gyula: Kozma Lajos. Nyugat, 1929, 12. – F. T., Sz.
G.) Ebben meghökkenten veszi számba, hogy a német építészeti-iparmûvészeti szaksajtó nagyságrendekkel komolyabb figyelmet szentelt a munkáinak,
mint a hazai. Míg Lipcsében és Darmstadtban egyremásra jelentek meg a gazdagon illusztrált cikkek, sôt
kötetek, itthon szinte alig publikáltak valamit az ez
idôben tervezett munkáiból. Biztos vagyok benne,
hogy ez a hiátus is oka annak, hogy ezt az alkotói periódusát ma kevésbé ismerjük.
– Mit nevezne Kozma-barokknak?
– A korszakban valamiféle újhistorizmusként tetten
érhetô neobarokk formakincs ismerôsen, biztonságosan elegáns stílusközeget nyújtott a felsô középosztály
számára. Az építészeknek és iparosoknak „csuklójukban volt” mindez, stúdiumaik során erôs kiképzést
kaptak a különbözô történeti stílusokban való megnyilvánuláshoz. Kozma azért lett érdekes és izgalmas,
mert ezeket az ismerôs dolgokat tudta kificamított
vagy túldimenzionált formákkal, harsány színekkel átértelmezni. Mindez tökéletes minôségû kivitelezéssel
párosítva már elegendô volt ahhoz, hogy megrendelôi
a „nem szokványos” vagy „nem mindennapi” jólesô
érzésével teljenek el. Kozma efféle munkáit szemlélve – leginkább bútorait, de például a Kner-házat is –
mindig az jut eszembe, hogy valamiféle karikatúrái a
historikus formáknak. Bár a hétköznapi életben állítólag nem volt különösebben vicces vagy szórakoztató ember, a rajzasztalán mindig mókázott: színekkel,
vonalakkal, formákkal játszott. Amikor már modern
korszakát élte, és már nem volt ildomos lendületes
vonalakkal, arannyal-ezüsttel kápráztatni, akkor is
megtalálta a játék terepét: helyiségek toligálása az
alaprajzon; trükkös elrejtések; vagány, modern anyagok; s a többi.

Gróf József: Szék /
József Gróf: Chair
Budapest, 1925
körül, diófa,
faragott,
87x57,2x44,5 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV

2 0 18 / 7

11. oldal

KOZMA-EMLÉKÉV

– Ön szerint a mûvész e korszaka tévelygésnek tekinthetô-e, ha azt mai szemmel vizsgáljuk a késôbbi modern
korszakához viszonyítva?
– Semmit nem lehet tévelygésnek tekinteni. Kozma
nagyon tehetséges ember volt, nem egy kimondottan

2 0 18 / 7

10. oldal

Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest


Kozma Lajos: Szék.
Kivitelezés: Kozma Károly /
Lajos Kozma: Chair.
Manufacturer: Károly Kozma
Budapest, 1922 körül, diófa,
faragott, 99x51x47 cm
(Iparmûvészeti Múzeum,
Budapest)

Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

voltak üzletileg Kozma számára, annyi igazság viszont
lehet benne, hogy a magyar szakmai nyilvánosság kicsit mellôzte, munkáiról alig-alig jelentek meg közlemények. 1925-ben például a vallás- és közoktatásügyi miniszter iparmûvészeti állami nagy aranyéremmel tüntette ki, de ennek az egyébként nagy elismerésnek néhány nyúlfarknyi híradáson kívül semmilyen
visszhangja nem volt. 1929-ben Háy Gyula a Nyugatban egy rövid írásában foglalkozott Kozmával. (Háy
Gyula: Kozma Lajos. Nyugat, 1929, 12. – F. T., Sz.
G.) Ebben meghökkenten veszi számba, hogy a német építészeti-iparmûvészeti szaksajtó nagyságrendekkel komolyabb figyelmet szentelt a munkáinak,
mint a hazai. Míg Lipcsében és Darmstadtban egyremásra jelentek meg a gazdagon illusztrált cikkek, sôt
kötetek, itthon szinte alig publikáltak valamit az ez
idôben tervezett munkáiból. Biztos vagyok benne,
hogy ez a hiátus is oka annak, hogy ezt az alkotói periódusát ma kevésbé ismerjük.
– Mit nevezne Kozma-barokknak?
– A korszakban valamiféle újhistorizmusként tetten
érhetô neobarokk formakincs ismerôsen, biztonságosan elegáns stílusközeget nyújtott a felsô középosztály
számára. Az építészeknek és iparosoknak „csuklójukban volt” mindez, stúdiumaik során erôs kiképzést
kaptak a különbözô történeti stílusokban való megnyilvánuláshoz. Kozma azért lett érdekes és izgalmas,
mert ezeket az ismerôs dolgokat tudta kificamított
vagy túldimenzionált formákkal, harsány színekkel átértelmezni. Mindez tökéletes minôségû kivitelezéssel
párosítva már elegendô volt ahhoz, hogy megrendelôi
a „nem szokványos” vagy „nem mindennapi” jólesô
érzésével teljenek el. Kozma efféle munkáit szemlélve – leginkább bútorait, de például a Kner-házat is –
mindig az jut eszembe, hogy valamiféle karikatúrái a
historikus formáknak. Bár a hétköznapi életben állítólag nem volt különösebben vicces vagy szórakoztató ember, a rajzasztalán mindig mókázott: színekkel,
vonalakkal, formákkal játszott. Amikor már modern
korszakát élte, és már nem volt ildomos lendületes
vonalakkal, arannyal-ezüsttel kápráztatni, akkor is
megtalálta a játék terepét: helyiségek toligálása az
alaprajzon; trükkös elrejtések; vagány, modern anyagok; s a többi.

Gróf József: Szék /
József Gróf: Chair
Budapest, 1925
körül, diófa,
faragott,
87x57,2x44,5 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV

2 0 18 / 7

11. oldal

2 0 18 / 7

Beszélgetés Reichart Dóra mûvészettörténésszel
Mikor kezdett el Kozma Lajos életmûvével foglalkozni,
és miért pont ôt választotta?
– 2004-ben Erasmus-ösztöndíjjal Bécsben tölthettem egy szemesztert, és a Wiener Werkstätte egyik
vezetô tervezôje, Dagobert Peche életmûvét kutathattam fél éven át. Peche óriási hatással volt kortársaira, így Kozma munkásságára is. A tanulmányaim
során elôttem kibontakozó stiláris kapcsolatrendszer,
az izgalmas összefüggések ösztönöztek Kozma mélyebb megismerésére. Szakdolgozatomat a hazai art
deco enteriôrmûvészet stílustörténeti vizsgálatáról ír-
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tam, e tekintetben pedig megkerülhetetlen volt Kozma Lajos munkássága. Késôbb hat éven át voltam az
Iparmûvészeti Múzeum Adattárának muzeológusa,
így még szorosabbra fonódott a kötelék, lévén, hogy
Kozma hagyatékának nagy szelete a múzeum gyûjteményét gazdagítja, az életmûhöz köthetô több száz tételbôl álló tervanyagot pedig magam kezeltem. 2012ben Horányi Éva mellett dolgozhattam az Iparmûvészeti Múzeum nagyszabású Art deco és modernizmus
kiállításán. A közös munka során számos, magángyûjteménybôl felbukkanó, Kozma által tervezett tárgyat

Kozma Lajos:
Háromfiókos díszdoboz.
Kivitelezés:
Budapesti Mûhely /
Lajos Kozma:
Ornamental box with
three drawers.
Manufacturer:
Budapest Workshop
Budapest, 1922
körül, festett,
aranyozott fa,
jelzett: fiókján hátul
papírcímke,
36x50x23 cm (Ernst
Galéria, Budapest)

Fotó: Áment Gellért
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Modernizált tradíció – Kozma barokkja

Kozma Lajos: Karosszék rajza / Lajos Kozma: Armchair. Drawing
Budapest, 1920 körül, papír, akvarell, 32,6x23,8 cm
(Iparmûvészeti Múzeum, Budapest)

Repró: Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

autonóm mûvésztípus, hanem „mesterember”, aki a piacról élt. Haladt a korral, rugalmasan alkalmazkodott
az aktuális divatokhoz és megrendelôi kívánalmakhoz. Mikor a modernizmus elsô látványosabb eredményei eljutottak Magyarországra, ô is szagot fogott,
és hatásosan és nagy hozzáértéssel váltott.
– A népies múlt, és a Fiatalok építészcsoport hatása
mennyire érezhetô az 1920-as években készült munkáin?
– Kozma maga több ízben bevallotta, hogy nagy
örömét leli a népmûvészeti motívumkincs felhasználásában. Ez hozott családi örökség is és – értelemszerûen – kötôdik a mûegyetemi tapasztalatokhoz. Rajzos beállítottságánál fogva élvezettel alkalmazta a népi motívumok lendületét, ritmusát, színeit ebben a
korszakban is, bár talán nem olyan nyilvánvalóan,
vagy feltûnôen, mint az 1910-es években.
– Mik azok az elemek, motívumok – ha vannak ön szerint –, amik egyértelmûvé teszik egy épületrôl, hogy Kozma Lajos a tervezôje?
– A modern épületei esetében van egy elég karakteres eszköztár, amit majd’ minden házánál elsütött.
A korábbiaknál ez a készlet nem olyan jól körülhatárolható, mégis van valami – mondjuk így – a vonalvezetésben, ami elég jól megfogható és kozmásnak
nyilvánítható. Mindemellett rengeteg követôje, utánzója volt – bár ez az épületek esetében kevésbé érvényes –, ezért nem árt óvatosnak lenni. Az iparmûvészeti munkáinál ez könnyebben tetten érhetô: számos
pályatársa került bûvkörébe, sôt, határozott befolyása
alá. Kozma népszerûsége sokakat – köztük egészen
kiváló és tehetséges mûvészeket – indított arra, hogy
a nyomdokaiba lépve a mester stílusában tervezzenek, s az utókor számára kiváltképp zavarba ejtôen
„kozmás” munkáikkal próbáljanak érvényesülni. Csak
a legfontosabbakat említve: Fábry Pál, Gróf József,
Dankó Ödön, és a pályakezdô Kaesz Gyula és Kovács
Zsuzsa is bevallottan sokat merített Kozma világából.
Éppen ezért magam sem nyilvánítok semmit Kozma alkotásának – holott már elég nagy tapasztalatom
van –, amíg nincs a kezemben egy erre vonatkozó
terv, vagy egyéb dokumentum.
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