európai iparmûvészet igen komoly stílusválságban találta magát. Ankétok, vitairatok sokasága tanúskodik
errôl, a kérdés hazai vonatkozásában Kozma is tudatos véleményformálóvá vált. Sok helyen és sokféle
formában kifejtette véleményét arról, milyen utat
képzelt el a magyar ipar- és építômûvészet számára.
Fôleg németországi példákra, párhuzamokra hivatkozva, kimutatva egyfajta hazai kiemelkedô történelmi stílust, azt modern látásmóddal, egyéni színezettel,
a mûvész önnön hangvételével megtoldva, a mindenKOZMA-EMLÉKÉV
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építészek
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Népmûvészet és dekorativitás
A fiatal Kozma Lajos tulipános tervei
 A mûvészek a 19–20. század fordulóján fennen hirdették a múlttal való szembefordulásukat, új, egyéni
utak keresését. Ez az önállósodási vágy azonban elsôsorban a történeti stílusokban való eklektikus tobzódásra vonatkozott. A historizáló elôképek helyébe új
hagyománykincs, a népmûvészettôl inspirált ornamentika lépett. A régivel való makacs szembeszegülés tehát a másfajta réginek a felfedezésével párosult.
Az újításvágytól fûtött mûvészetteremtô akarat, a
nép ôsi erejû eredetiségében bízva, ebbôl a kultúrkincsbôl kívánta megteremteni saját, immár az új korszak nyelvén megszólaló mûvészetét. A fiatal mûvészek gyûjtôutakra indultak, hogy a múlt béklyóitól

végre megszabadulva, az újonnan felfedezett hagyomány forrásából merítve erôsítsék a nemzeti tudatot.
Azonban a jobbak közülük újító törekvésükkel egyszersmind a kortárs európai mûvészet nagy áramához
is kapcsolódtak.
Lyka Károly már 1902-ben alapos tanulmányt szentelt a szecessziós stílus és a magyar stílus céljainak
elemzésére, s abban félreérthetetlenül szögezi le: „Látjuk, hogy nálunk jóformán szóról-szóra ugyanaz történt,
ami a külföldön. Hogy tehát a »szecesszió«-nak és a »magyar stílus«-nak (a közkeletû elnevezést használjuk) az
eredete ugyanaz. És hasonló, sôt közös a sorsuk is, amely
eddigi rövid pályafutásukon kisérte. Az tehát, amit álta-

Kozma Lajos:
Négyajtós, mindkét
oldalán üvegezett
szekrény. Kivitelezés:
Budapesti Mûhely /
Lajos Kozma: Glass
cabinet with four doors.
Manufacturer:
Budapest Workshop
Budapest, 1913,
faragott diófa,
173x288x22 cm
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)

Fotó: Ferancz Attila / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Repró: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Kozma Lajos: Könyvborító (1000 Ideen zur Künstlerischen
Ausgestaltung der Wohnung. Hrsg. Alexander Koch.
Darmstadt, 1926) / Lajos Kozma: Book cover (1000 Ideen
zur Künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung. Hrsg.
Alexander Koch. Darmstadt, 1926)
Iparmûvészeti Múzeum, Könyvtár, Budapest

tôl megkülönböztethetô, nemzeti vonásokat tükrözô
iparmûvészet megteremtését helyezte középpontba.
Kozma barokkja véleményem szerint pontosan errôl
szól: egyfajta liberalizált historizmusról, modernizált
tradícióról. Mindez korántsem volt elszigetelt jelenség, sokkal inkább egy rövid idôszakra beköszöntô –
Európa-szerte ismert – modern áramlat, mely másmás színezettel, megteremtette az art deco egy sajátos,
dekoratív irányát. Ehhez hozzájárult természetesen
Kozma saját, rendkívül játékos személyisége, amely
tökéletesen hozzáidomult a fenti kifejezésformához,
a liberális polgári értelmiség szûk rétege számára divatos környezetet teremtve. Kozma húszas évekbeli
munkássága teljes mértékben beilleszthetô az osztrák
és német kortársai, a többek között Wilhelm Foltin,
Eduard Pfeiffer, Oskar Wlach, Otto Prutscher, Fritz
August Breuhaus által képviselt irányzatba, melynek
közvetlen gyökere valahol Dagobert Peche extravagáns látásmódjában kereshetô. Kozma munkáit rendszeresen publikálta az egyik legjelentôsebb német
szaklap, a darmstadti kiadású Innendekoration, és beszédes információ, hogy 1929-ig nyolc különszámot
szenteltek neki. Az évtized végén – megannyi elôzményét követôen – ismét divatba hozott keleties (kínaizáló, japonizáló) elemek és formaképzés újragondolt változatai szinte elárasztották a német folyóiratok lapjait, ennek hatása alól Kozma sem vonhatta ki
magát. Számos, ebben a szellemben készült bútortervet, a hozzá tartozó berendezéssel megvalósult enteriôrt ismerünk tôle, ezeket szintén ehhez a rendkívül
dekoratív korszakához sorolja a szakma. Kozma maga is jelentôs keleti, ezen belül japán, kínai, délkeletázsiai, indiai, tibeti – fôként plasztikákból álló – gyûjteménnyel rendelkezett, melyet több alkalommal kiállításokon is bemutatott, nem egyszer saját munkái
kíséretében. Magától értetôdôen biztosíthattak mindezen tárgyak is közvetlen inspirációt. Kozma egész
személyiségének, mûvészeti gondolkodásmódjának
alapeleme volt a dekorativitáshoz való vonzódás, vonzalom, mely, bár teljesen más formában, de késôbbi,
modernista korszakában is sajátja maradt.
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Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Kozma Lajos: Karosszék, a Rózsavölgyi Zenemûbolt berendezésébôl /
Lajos Kozma: Armchair from the furnishing of the Rózsavölgyi Music Store, Budapest
Budapest, 1912, faragott diófa, újabb szövettel áthúzott, 93x66x66 cm
(Iparmûvészeti Múzeum, Budapest)

Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

lában szecessziós stílustörekvésnek szoktak mondani, eredetében, lényegében és hatásában azonos azzal, amit általában magyar stílustörekvésnek szoktak mondani. […]
Kevésbbé adhat félreértésre ürügyet, ha a fönt vázoltak
alapján azt mondjuk, hogy a magyar mûvészek stílustörekvése lényegében azonos a külföldi mûvészek modern törekvésével. Hogy tehát ezek fedik egymást és éppen nem
állíthatók egymással szembe.”1
A népies ösztönzésû mûvekben párosul a szecesszió
minden régivel való szembefordulásának igénye a népi kultúra hagyományainak tiszteletével. A kettôsség
azonban legjobb mûvészeink munkásságában nem
vezetett bántó ellentmondáshoz, vagy disszonanciához. Sikerült megtalálniuk a helyes arányt a népmûvészet ornamentális eszköztára, vagy éppen racionális
építésmódja és a megbízható kézmûvesmegoldások
között.
Ezt igazolják a fiatal Kozma Lajos korai tervei is,
akinek munkássága a 20. század nagy, dekoratív vonulatához kapcsolódik.
Kozma az úgynevezett Fiataloknak, a század eleji
jelentôs építészcsoportnak a tagja volt, Jánszky Béla,
Kós Károly, Györgyi Dénes, Zrumeczky Dezsô és
mások társaságában. Komolysággal és játékossággal
egyaránt párosuló fogalmazásmódja és díszítôkedve
éppen e korai gyûjtôutak során bontakozott ki, és elôször grafikai munkáiban nyert megfogalmazást. Margitay Ernô már 1908-ban felfigyelt erre, amikor így
írt az alig két éve diplomát szerzett fiatal építészrôl:
„[Kozma] észrevette a népmûvészetnek a természetre való egyenes utalását, a természet elemeire való ujjmutatást,
amelyeket aztán a saját dekoratív nyelvén fejezett ki akkor, amikor ornamentumait megteremti. A népmûvészet
csak az alkotás törvényére tanította meg […]. Szóval a
népmûvészet folytatását úgy érti, hogy az nem a belôlük
vett elemek ugyanegy nyelven való ismétlése, hanem a természet elemeinek egyéni synthézissel való sorakoztatása
[…].”2
Kozma fiatalkori rajzainak uralkodó vonása a rend
és a fegyelem. Az ornamentika a geometria keretei
közé kényszerül, kerülve minden csapongó szertelenséget. Csaknem minden lapon feltûnik indás száron a
legmagyarabbnak tartott magyar virág, a tulipán. A
kopjafák faragott mértani díszítményei, Erdély népi

Kozma Lajos: Üvegezett szekrény.
Kivitelezés: Budapesti Mûhely /
Lajos Kozma: Glass cabinet.
Manufacturer: Budapest Workshop
Budapest, 1913, faragott diófa,
selyemdamaszt bevonás,
171x122x37,5 cm (Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
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Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Kozma Lajos: Karosszék, a Rózsavölgyi Zenemûbolt berendezésébôl /
Lajos Kozma: Armchair from the furnishing of the Rózsavölgyi Music Store, Budapest
Budapest, 1912, faragott diófa, újabb szövettel áthúzott, 93x66x66 cm
(Iparmûvészeti Múzeum, Budapest)

Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

lában szecessziós stílustörekvésnek szoktak mondani, eredetében, lényegében és hatásában azonos azzal, amit általában magyar stílustörekvésnek szoktak mondani. […]
Kevésbbé adhat félreértésre ürügyet, ha a fönt vázoltak
alapján azt mondjuk, hogy a magyar mûvészek stílustörekvése lényegében azonos a külföldi mûvészek modern törekvésével. Hogy tehát ezek fedik egymást és éppen nem
állíthatók egymással szembe.”1
A népies ösztönzésû mûvekben párosul a szecesszió
minden régivel való szembefordulásának igénye a népi kultúra hagyományainak tiszteletével. A kettôsség
azonban legjobb mûvészeink munkásságában nem
vezetett bántó ellentmondáshoz, vagy disszonanciához. Sikerült megtalálniuk a helyes arányt a népmûvészet ornamentális eszköztára, vagy éppen racionális
építésmódja és a megbízható kézmûvesmegoldások
között.
Ezt igazolják a fiatal Kozma Lajos korai tervei is,
akinek munkássága a 20. század nagy, dekoratív vonulatához kapcsolódik.
Kozma az úgynevezett Fiataloknak, a század eleji
jelentôs építészcsoportnak a tagja volt, Jánszky Béla,
Kós Károly, Györgyi Dénes, Zrumeczky Dezsô és
mások társaságában. Komolysággal és játékossággal
egyaránt párosuló fogalmazásmódja és díszítôkedve
éppen e korai gyûjtôutak során bontakozott ki, és elôször grafikai munkáiban nyert megfogalmazást. Margitay Ernô már 1908-ban felfigyelt erre, amikor így
írt az alig két éve diplomát szerzett fiatal építészrôl:
„[Kozma] észrevette a népmûvészetnek a természetre való egyenes utalását, a természet elemeire való ujjmutatást,
amelyeket aztán a saját dekoratív nyelvén fejezett ki akkor, amikor ornamentumait megteremti. A népmûvészet
csak az alkotás törvényére tanította meg […]. Szóval a
népmûvészet folytatását úgy érti, hogy az nem a belôlük
vett elemek ugyanegy nyelven való ismétlése, hanem a természet elemeinek egyéni synthézissel való sorakoztatása
[…].”2
Kozma fiatalkori rajzainak uralkodó vonása a rend
és a fegyelem. Az ornamentika a geometria keretei
közé kényszerül, kerülve minden csapongó szertelenséget. Csaknem minden lapon feltûnik indás száron a
legmagyarabbnak tartott magyar virág, a tulipán. A
kopjafák faragott mértani díszítményei, Erdély népi

Kozma Lajos: Üvegezett szekrény.
Kivitelezés: Budapesti Mûhely /
Lajos Kozma: Glass cabinet.
Manufacturer: Budapest Workshop
Budapest, 1913, faragott diófa,
selyemdamaszt bevonás,
171x122x37,5 cm (Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest)
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Kozma Lajos: Mûhelyrajz a budapesti Apostol gyógyszertár
portáljához, Anno 1919 felirattal (részlet) /
Lajos Kozma: Shop drawing for the front of the Apostol
pharmacy, Budapest, with the inscription Anno 1919 (detail)
papír, ceruza, színes ceruza, 383x58 cm (MMA –
Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs Központ, Budapest)
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Repró: MMA – Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest

Repró: MMA – Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest

építészetének konstruktív hangja a sík lapoknak is architektonikus jelleget adott.
Kozma tulipánokat és levéldíszeket stilizáltan alkalmazó korai munkái már kijelölik helyét az európai
mûvészet azon alkotói között, akik határtalan fogékonysággal és stíluskeresô szomjúsággal válaszoltak
koruk mûvészi kérdésfeltevéseire. A múlt értékeinek
megôrzése, az új utak keresése számukra is kihívást
jelentett, a századelô más mûvészeihez hasonlóan. De
erre a kihívásra nem a hagyományos mûvészet lerombolásának követelésével válaszoltak, mint avantgárd
kortársaik, hanem csupán a világ sokarcúságának és
gazdagságának tudomásulvételével, és e gazdagságra
való rácsodálkozással. Kozma Lajos is ilyen sokfelé
tájékozódó és a hatásokra érzékenyen reagáló mûvészegyéniség volt, aki a 20. század nagy útkeresôi
között nem a végletekig vitt leegyszerûsítést, a puritán funkcionalizmust, a puszta gyakorlatiasságot választotta, hanem gazdag fantáziájának megfelelôen és
eklektikára való hajlama következtében a stíluskeresés-stílusteremtés útjára lépett. Pályája a szecesszió
virágzása idején indult s látszólag a kortárs törekvésekhez igazodott, de mûvei kezdettôl fogva magukban hordozták az 1920-as években kibontakozó új
mûvészeti tendencia, az art deco csíráit. Az art deco
szépség- és harmóniaszeretetét, valamint eklektikus
jellegét tükrözik korai bútorai is, melyeknek többségét az általa 1913-ban alapított Budapesti Mûhely kéz-

Repró: MMA – Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest

Kozma Lajos: Mûhelyrajz beépített vitrinhez
(a verzón felirat: Görög leány beépített vitrine) /
Lajos Kozma: Shop drawing for a built-in display case
(inscription on the verso: ‘Built-in display case of a Greek girl’)
papír, ceruza, színes ceruza, 89x53,5 cm (MMA –
Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs Központ, Budapest)

Kozma Lajos: Mûhelyrajz beépített vitrinhez (részlet) /
Lajos Kozma: Shop drawing for a built-in display case (detail)
mûvesmesterei kivitelezték. A hasábos, egyenes széklábak, a merev, függôleges háttámlák éppúgy utalnak
a népmûvészeti elôképekre, mint a kortárs angol vagy
osztrák példákra. Ugyanez a helyzet a bútorok díszíKOZMA-EMLÉKÉV

tômotívumaival is. Gondoljunk itt a Rózsavölgyi Zenemûbolt berendezésére s a bútorokat díszítô faragott madár- és tulipánornamentikára! A korai évek
grafikái és bútortervei önálló, egyéni hangú mûvek, s
bár a magyar népmûvészet ösztönzô hatását tükrözik,
az európai kortárs dekoratív mûvészet legnívósabb alkotásaival mérhetôk össze. Bizonyíthatóan nincs szó
megkésettségrôl, Kozma korai tervei és munkái idôbeli megegyezést is mutatnak az említett mûvekkel.
A fentieket figyelembe véve az alábbi kérdés merülhet fel: Kozma Lajos korai iparmûvészeti munkái
mennyiben „sajátosan magyar” hangúak, illetve menynyiben Európához kapcsolódó mûvek?
Az európai összefüggést elsôdlegesnek kell tekintenünk a nemzeti karakter keresésével szemben. Egyértelmûen dokumentálja ezt Kozmának és az európai
kortársaknak azonos irányú mûvészeti pályaalakulása.
A korszak dekoratív mûvészetében, az ornamentika
alkalmazásának területén igen erôs kölcsönhatásokat
és párhuzamokat találhatunk Európa-szerte. Leolvasható ez Josef Hoffmann korai munkáiról éppen úgy,
mint a német Eduard Pfeiffer vagy a skót George
Walton mûveirôl. Megállapíthatjuk, hogy a magyarnak vélt motívumok igen gyakran tûnnek fel a külhoni pályatársak munkáin is. Az a meggyôzôdés tehát,
amely Kozmának és a kortárs magyar alkotógárdának
mûvészetét specifikusan nemzeti jellegûnek véli, nagymértékben táplálkozik abból a patriotizmusból, mely
azonos tôrôl fakadt a tradicionális osztrákellenességgel és harsányan tiltakozott az igen kézenfekvô és szinte kikerülhetetlen bécsi mûvészeti hatások ellen.
Másik problémakört alkot Kozmának és a népmûvészethez kapcsolódó dekoratív iparmûvészetnek az
értékelése. Hazai mûvészettörténet-írásunk ugyanis
hajlamos egy-egy korszak, vagy alkotó munkásságát
haladónak vagy konzervatívnak minôsíteni. Kozma
Lajos stílusteremtô készséggel párosuló, dekoratív
hajlamából fakadó és magas kézmûveskultúrára támaszkodó mûvészetét, mint hagyományosat, tehát
nem gyökeresen újat akarót, a maradiakhoz, konzervatívokhoz sorolták. Nem figyeltünk eléggé arra, hogy
a hagyománytisztelôk, a stíluskeresôk, az eklektikához is vonzódó mûvészek voltak azok, akik vállalták
az értékôrzés feladatát. A 20. század puritán – és a tö-
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Kozma Lajos: Mûhelyrajz a budapesti Apostol gyógyszertár
portáljához, Anno 1919 felirattal (részlet) /
Lajos Kozma: Shop drawing for the front of the Apostol
pharmacy, Budapest, with the inscription Anno 1919 (detail)
papír, ceruza, színes ceruza, 383x58 cm (MMA –
Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs Központ, Budapest)
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Repró: MMA – Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest

Repró: MMA – Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest

építészetének konstruktív hangja a sík lapoknak is architektonikus jelleget adott.
Kozma tulipánokat és levéldíszeket stilizáltan alkalmazó korai munkái már kijelölik helyét az európai
mûvészet azon alkotói között, akik határtalan fogékonysággal és stíluskeresô szomjúsággal válaszoltak
koruk mûvészi kérdésfeltevéseire. A múlt értékeinek
megôrzése, az új utak keresése számukra is kihívást
jelentett, a századelô más mûvészeihez hasonlóan. De
erre a kihívásra nem a hagyományos mûvészet lerombolásának követelésével válaszoltak, mint avantgárd
kortársaik, hanem csupán a világ sokarcúságának és
gazdagságának tudomásulvételével, és e gazdagságra
való rácsodálkozással. Kozma Lajos is ilyen sokfelé
tájékozódó és a hatásokra érzékenyen reagáló mûvészegyéniség volt, aki a 20. század nagy útkeresôi
között nem a végletekig vitt leegyszerûsítést, a puritán funkcionalizmust, a puszta gyakorlatiasságot választotta, hanem gazdag fantáziájának megfelelôen és
eklektikára való hajlama következtében a stíluskeresés-stílusteremtés útjára lépett. Pályája a szecesszió
virágzása idején indult s látszólag a kortárs törekvésekhez igazodott, de mûvei kezdettôl fogva magukban hordozták az 1920-as években kibontakozó új
mûvészeti tendencia, az art deco csíráit. Az art deco
szépség- és harmóniaszeretetét, valamint eklektikus
jellegét tükrözik korai bútorai is, melyeknek többségét az általa 1913-ban alapított Budapesti Mûhely kéz-
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Kozma Lajos: Mûhelyrajz beépített vitrinhez
(a verzón felirat: Görög leány beépített vitrine) /
Lajos Kozma: Shop drawing for a built-in display case
(inscription on the verso: ‘Built-in display case of a Greek girl’)
papír, ceruza, színes ceruza, 89x53,5 cm (MMA –
Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs Központ, Budapest)

Kozma Lajos: Mûhelyrajz beépített vitrinhez (részlet) /
Lajos Kozma: Shop drawing for a built-in display case (detail)
mûvesmesterei kivitelezték. A hasábos, egyenes széklábak, a merev, függôleges háttámlák éppúgy utalnak
a népmûvészeti elôképekre, mint a kortárs angol vagy
osztrák példákra. Ugyanez a helyzet a bútorok díszíKOZMA-EMLÉKÉV

tômotívumaival is. Gondoljunk itt a Rózsavölgyi Zenemûbolt berendezésére s a bútorokat díszítô faragott madár- és tulipánornamentikára! A korai évek
grafikái és bútortervei önálló, egyéni hangú mûvek, s
bár a magyar népmûvészet ösztönzô hatását tükrözik,
az európai kortárs dekoratív mûvészet legnívósabb alkotásaival mérhetôk össze. Bizonyíthatóan nincs szó
megkésettségrôl, Kozma korai tervei és munkái idôbeli megegyezést is mutatnak az említett mûvekkel.
A fentieket figyelembe véve az alábbi kérdés merülhet fel: Kozma Lajos korai iparmûvészeti munkái
mennyiben „sajátosan magyar” hangúak, illetve menynyiben Európához kapcsolódó mûvek?
Az európai összefüggést elsôdlegesnek kell tekintenünk a nemzeti karakter keresésével szemben. Egyértelmûen dokumentálja ezt Kozmának és az európai
kortársaknak azonos irányú mûvészeti pályaalakulása.
A korszak dekoratív mûvészetében, az ornamentika
alkalmazásának területén igen erôs kölcsönhatásokat
és párhuzamokat találhatunk Európa-szerte. Leolvasható ez Josef Hoffmann korai munkáiról éppen úgy,
mint a német Eduard Pfeiffer vagy a skót George
Walton mûveirôl. Megállapíthatjuk, hogy a magyarnak vélt motívumok igen gyakran tûnnek fel a külhoni pályatársak munkáin is. Az a meggyôzôdés tehát,
amely Kozmának és a kortárs magyar alkotógárdának
mûvészetét specifikusan nemzeti jellegûnek véli, nagymértékben táplálkozik abból a patriotizmusból, mely
azonos tôrôl fakadt a tradicionális osztrákellenességgel és harsányan tiltakozott az igen kézenfekvô és szinte kikerülhetetlen bécsi mûvészeti hatások ellen.
Másik problémakört alkot Kozmának és a népmûvészethez kapcsolódó dekoratív iparmûvészetnek az
értékelése. Hazai mûvészettörténet-írásunk ugyanis
hajlamos egy-egy korszak, vagy alkotó munkásságát
haladónak vagy konzervatívnak minôsíteni. Kozma
Lajos stílusteremtô készséggel párosuló, dekoratív
hajlamából fakadó és magas kézmûveskultúrára támaszkodó mûvészetét, mint hagyományosat, tehát
nem gyökeresen újat akarót, a maradiakhoz, konzervatívokhoz sorolták. Nem figyeltünk eléggé arra, hogy
a hagyománytisztelôk, a stíluskeresôk, az eklektikához is vonzódó mûvészek voltak azok, akik vállalták
az értékôrzés feladatát. A 20. század puritán – és a tö-
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Képszerûség és mesterségbeli tudás

megtermelésben elsivárosodó – funkcionalizmusából
következô általános stílusszomjúság megtanított bennünket arra, hogy míg az avantgárd rombolt, hogy
építhessen, ôk hidat ácsoltak az új utakat keresôknek
éppen a hagyomány értékeinek átmentésével és továbbvitelével.
Ma már látnunk kell, hogy nem szembenállásról,
csupán másféleségrôl van szó, és hogy a magyar népmûvészeten iskolázott stíluskeresô mozgalom számos
olyan erény átmentését jelenti, amelyek semmi mással nem helyettesíthetôk.
Maga Kozma valamivel késôbb a következôképpen
ír errôl: „Mindig megértettük a kor uralkodó ízlését. […]
A Kelet utánunk jött és megerôsítette a kiindulásunkat.
Fiaink, hazajövet nyugati vándorútjaikról, új szokások, új
formák, új mûtárgyak seregével hozták elénk a nyugatot.
És ebben a nagy kettôs ölelésben született meg a mi magyar
mûvészetünk. […] Voltak, akik a nyugati kultúrában sok
veszélyt láttak; elfelejtették, hogy bízniok kellene a magyar
föld asszimiláló erejében […]. Sokan vagyunk, akik úgy
érezzük, hogy ez a magába fogadó átalakító erô még elevenen él és mûködik […] azt csináljuk, amit eleink: Kelet
és Nyugat hídján állva (sokszor ôrtállva) a magunk keleti
zamatát, vidékies frisseségét, paraszti gôgjét, díszítô készségünket forrasszuk össze a nyugat pallérozott tudásával.”3
KISS ÉVA
mûvészettörténész

Pécsi József Budapesti Mûhelyben készített
enteriôrfotográfiái 1914-bôl
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Kozma Lajos: Mûhelyrajz tükör keretéhez, a faragványban
K. L. 1920 felirattal (a verzón felirat: Gazdag tükörkeret,
Freund [Vilmos-] tükör terve) / Lajos Kozma: Shop drawing
for a mirror frame, with the inscription K.L. 1920
in the carving (inscription on the verso: ‘Rich mirror frame,
mirror design for [Vilmos] Freund’)
papír, ceruza, színes ceruza, 147x97,5 cm (MMA –
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Pécsi József:
Kozma Lajos által
tervezett fotel részlete
a Budapesti Mûhely
Lakásberendezô
Vállalat bemutatótermében, Budapest /
József Pécsi: Detail of
an armchair designed
by Lajos Kozma
at the showroom
of the Budapest
Workshop Interior
Design Company,
Budapest
1914, archív fotó
(MMA – Magyar
Építészeti Múzeum
és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs
Központ, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV

Pécsi József (1889–1956) életmûvében az építészeti
felvételek és a megrendelésre készített mûtárgy- és
enteriôrfényképek máig feltáratlan értéket képviselnek. E szellemi és tárgyi örökség áttekintése nem állítja könnyû feladat elé a kutatókat, mert számarányát
tekintve nem sok ilyen fénykép maradt fenn, és Pécsi
a fotómûvészettel kapcsolatos írásaiban sem tárgyalja
külön ezeket a területeket.2 Fotográfiai tevékenységének másik sajátossága, hogy miközben az építészeti
és mûtárgyfényképezést a saját mûvészeti tevékenységétôl elkülönítve kezelte, az alkalmazott fotográfia
kimutathatóan jelen volt az életében, egészen annak
utolsó szakaszáig.3
Minden kutató, aki eddig megkísérelte munkásságának bármely aspektusát áttekinteni, szinte elsôként
említi a mûvész 1916-tól 1944-ig mûködô Dorottya
utcai mûteremlakásának – Budapest V. kerület, Dorottya utca 8. – pusztulását a második világháború
idején. Az ostrom alatt semmisült meg fényképeinek,
kéziratainak, könyveinek és értékes mûgyûjteményének nagy része is, így minden eredeti anyag – köztük
a jelen tanulmány témájául választott Budapesti Mûhelyt ábrázoló fotósorozata – felértékelôdik a megmaradt életmûbôl.4 Az említett sorozatot Branczik
Márta elemezte ki eddig a legalaposabban a mûhely
építészettörténeti rekonstrukciójával foglalkozó cikkében.5 Más vonatkozásait tárja föl a mostani fotótörténeti kísérlet, amely nem abból indul ki, hogy
mennyire tartotta egyenrangúnak Pécsi az építészeti
és mûtárgyfényképezést a fotográfia többi ágával, hanem inkább abból, hogy a megrendelésre készített
enteriôrfotók milyen módon ôrzik a szerzô keze nyomát és tudását a festôi képalkotásról, mennyire töltötték be a rendeltetésüket, és mennyire feleltek meg
a mûfajjal szemben támasztott elvárásoknak. E kérdések vizsgálatán túl a Budapesti Mûhely Lakásberendezô Vállalat bemutatótermeinek képanyaga esetében a készítés hátterének feltárása tûnt izgalmas
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„Tekintsük a képszerû fényképezést az iparmûvészet
egyik ágának, mert a tehetség szeme (itt) is küzd az
anyaggal, mûvét fölemeli az ipari munka tiszteletreméltó
sorából, hogy mûvészi tartalommal nemesítse meg.”1
(Pécsi József)
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