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 –
Magyar Építészeti Múzeum és Mûemlékvédelmi
Dokumentációs Központ, Budapest)
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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


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

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

„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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Pécsi József: Kozma Lajos által tervezett kanapé a Budapesti Mûhely Lakásberendezô Vállalat bemutatótermében, Budapest /
József Pécsi: Settee 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)
kiindulópontnak, különös figyelemmel arra, hogy
olyan alkotóról van szó Pécsi személyében, akinek
egész életét a mûvészet szeretete határozta meg, és
maga is mûtárgyak között élt gazdagon berendezett
otthonában.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a mûvészvilággal kiépített személyes kapcsolatai révén feltehetôleg egyenes út vezetett a mûtárgyfényképezésig,
KOZMA-EMLÉKÉV

amely a jövedelemszerzésen túl a meglévô társasági és
szakmai kapcsolatok ápolására is jó alkalmat nyújtott
a számára. Sok mûvészrôl készített portrét, köztük
építészekrôl is. Néhány név a lefényképezett személyek nevét tartalmazó üzleti könyvébôl: Árkay Aladár, Benkhard Ágost, Bierbauer Virgil, Hültl Dezsô,
Hauszmann Alajos, Kozma Lajos és Kozma Lajosné,
Kaffka Péterné, Lessner Manó, Molnár Farkas és
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nek tagjai közül id. Weinwurm Antal (1845–1918)
tárgyfotográfusi munkássága az 1870-es években kezdôdött, és idôvel az enteriôr- és mûtárgyfényképezés
egyik legnagyobb mesterévé vált.8 Évtizedeken keresztül dolgozott több más intézmény mellett az Iparmûvészeti Múzeumnak, és a fia cége készítette a
Magyar Iparmûvészet folyóirat illusztrációinak kliséit
is a századforduló után. Cégjelzésük tisztán olvasható a képek sarkában: „Ifj. Weinwurm és társa VI, Ó
utca 6.”
A közelmúlt építészettörténeti kutatásai derítettek
fényt Pécsi kortársai közül Berger Rezsô felvételeire
Lajta Béla és Novák Ede épületei kapcsán, bár a fény-

Pécsi József
Tolbuhin körúti
(ma: Vámház körút,
Budapest) lakásának
antik bútorai /
Antique furniture
in József Pécsi’s flat
at Tolbuhin Boulevard
(now: Vámház
Boulevard), Budapest
archív fotó
(Magyar Fotográfiai
Múzeum,
Kecskemét)

Repró: Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
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gyermekei, Olgyay Viktor, Szivessy Tiborné, Szívó
Pál és felesége, valamint Quittner Zsigmond.6
A szecesszió idején az architektúra-fényképezés,
illetve annak kritikai értékelése Magyarországon alig
volt téma. Nádai Pál mûvészeti író kifejezetten borús
képet festett 1921-ben errôl, amikor úgy vélte, hogy
ezen a területen évek óta alig tapasztalható bármiféle
fejlôdés.7 Az újabb fotótörténeti kutatások azonban
árnyaltabb képet vázolnak föl. A 19. század második
felének szakfényképész-generációja, illetve azok utódai az 1900–1910-es években aktívan mûködtek az
épület-, az enteriôr- és a városfényképezés terén is.
Ezt bizonyítja a Weinwurm fényképészcsalád, amely-
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Pécsi József: Kozma Lajos által tervezett kanapé a Budapesti Mûhely Lakásberendezô Vállalat bemutatótermében, Budapest /
József Pécsi: Settee 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)
kiindulópontnak, különös figyelemmel arra, hogy
olyan alkotóról van szó Pécsi személyében, akinek
egész életét a mûvészet szeretete határozta meg, és
maga is mûtárgyak között élt gazdagon berendezett
otthonában.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a mûvészvilággal kiépített személyes kapcsolatai révén feltehetôleg egyenes út vezetett a mûtárgyfényképezésig,
KOZMA-EMLÉKÉV

amely a jövedelemszerzésen túl a meglévô társasági és
szakmai kapcsolatok ápolására is jó alkalmat nyújtott
a számára. Sok mûvészrôl készített portrét, köztük
építészekrôl is. Néhány név a lefényképezett személyek nevét tartalmazó üzleti könyvébôl: Árkay Aladár, Benkhard Ágost, Bierbauer Virgil, Hültl Dezsô,
Hauszmann Alajos, Kozma Lajos és Kozma Lajosné,
Kaffka Péterné, Lessner Manó, Molnár Farkas és
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nek tagjai közül id. Weinwurm Antal (1845–1918)
tárgyfotográfusi munkássága az 1870-es években kezdôdött, és idôvel az enteriôr- és mûtárgyfényképezés
egyik legnagyobb mesterévé vált.8 Évtizedeken keresztül dolgozott több más intézmény mellett az Iparmûvészeti Múzeumnak, és a fia cége készítette a
Magyar Iparmûvészet folyóirat illusztrációinak kliséit
is a századforduló után. Cégjelzésük tisztán olvasható a képek sarkában: „Ifj. Weinwurm és társa VI, Ó
utca 6.”
A közelmúlt építészettörténeti kutatásai derítettek
fényt Pécsi kortársai közül Berger Rezsô felvételeire
Lajta Béla és Novák Ede épületei kapcsán, bár a fény-

Pécsi József
Tolbuhin körúti
(ma: Vámház körút,
Budapest) lakásának
antik bútorai /
Antique furniture
in József Pécsi’s flat
at Tolbuhin Boulevard
(now: Vámház
Boulevard), Budapest
archív fotó
(Magyar Fotográfiai
Múzeum,
Kecskemét)

Repró: Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét

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

gyermekei, Olgyay Viktor, Szivessy Tiborné, Szívó
Pál és felesége, valamint Quittner Zsigmond.6
A szecesszió idején az architektúra-fényképezés,
illetve annak kritikai értékelése Magyarországon alig
volt téma. Nádai Pál mûvészeti író kifejezetten borús
képet festett 1921-ben errôl, amikor úgy vélte, hogy
ezen a területen évek óta alig tapasztalható bármiféle
fejlôdés.7 Az újabb fotótörténeti kutatások azonban
árnyaltabb képet vázolnak föl. A 19. század második
felének szakfényképész-generációja, illetve azok utódai az 1900–1910-es években aktívan mûködtek az
épület-, az enteriôr- és a városfényképezés terén is.
Ezt bizonyítja a Weinwurm fényképészcsalád, amely-
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Pécsi József:
Az Árkay Aladár által
tervezett Babocsay-villa
(Budapest VI.,
Andrássy út 127/a) /
József Pécsi:
The Babocsay Villa
designed by Aladár
Árkay (127/a Andrássy
Avenue, Budapest, VI.)
archív fotó, forrás:
Budapest uj épületei:
homlokzatok,
részletek, kapuk,
elôcsarnokok és
udvarok (1. köt.),
Anton Schroll
& Co., Bécs,
1906–1910 között

képész életének és pályafutásának részleteit még nem
sikerült feltárni.9 A századelô épületfotográfiái közül
ennél jóval ismertebbek az Anton Schroll & Co.
bécsi kiadó által megjelentetett Budapest uj épületei címû albumok gondosan megkomponált illusztrációi,
amelyek mai szemmel is nagyon magas színvonalat
KOZMA-EMLÉKÉV

képviselnek.10 Az 1920-as évek végén kapcsolódtak
ehhez a szakterülethez a két világháború közötti fotográfia olyan alkotói, mint Seidner Zoltán (1896–
1960), Haár Ferenc (1908–1997) és Escher Károly
(1890–1966). A magukat szinte minden fényképészeti
mûfajban kipróbáló amatôrök ugyancsak nagy hatást
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gyakoroltak a század elején az enteriôr-fényképezésre, és a szubjektív ihletésû felvételeik ekkor már egy
egészen más irányt képviseltek.11 Nekik köszönhetôen
a korábbi szabályok – élesség, szimmetria – kezdték
érvényüket veszíteni, és a magánlakások esetében inkább a tér szubjektív ábrázolása, az otthonosság kifejezése és a hangulati elemek kerültek elôtérbe. A fényképészeti stílus átalakulásának hátterében a polgári
otthonokról vallott felfogás megváltozása állt, és a
fotó ennek lett az egyik kifejezôeszköze.
A hazai képes magazinok, hetilapok és szaklapok a
20. század elején egyre több cikket közöltek a „mûvészi” és a „modern” lakás ismérveirôl, és megkezdôdött a hallgatók átképzése is a komplexebb enteriôrtervezés irányába. A fénykép számukra oktatási segédanyagként szolgálhatott, mint ahogy az építômûvészet fejlôdésének bemutatása sem volt elképzelhetô
jó minôségû képi illusztrációk nélkül. Példák bizonyítják, hogy a fényképészek és építészek, belsôépítészek munkakapcsolata nemcsak egymáshoz idomult,
hanem sokszor hosszú évekre összefonódott. Seidner
Zoltán mûszaki fényképész és Kozma Lajos együttmûködésén keresztül mindez jól nyomon követhetô.12
A Magyar Iparmûvészet idônként már önálló rovatban számolt be az egyes lapszámok képanyagáról, és
a Székesfôvárosi Iparrajziskola fotográfiai szakosztályának megindulása után (1914) még gyakoribbá váltak a fotómûvészettel kapcsolatos cikkek és fényképek
a folyóiratban.13 Ezek minôsége semmi kivetnivalót
nem hagyott maga után, elegendô megnézni Spiegel
Frigyes, Lajta Béla, Vágó László, Alpár Ignác, Kozma Lajos és mások munkáiról készült felvételeket. Az
ilyen típusú felvételek szerzôit ekkor még nem tüntették föl, és az egyik Pécsi-fotót is a Budapesti Mûhelyben álló egyik szekrényrôl csak azért tudtuk azonosítani, mert fennmaradt az eredeti, szerzôi kópiája.14 A professzionális architektúraképeket látva, nem
érezzük jogosnak Nádai Pál állítását az építészeti
fényképezés hazai állapotáról, bár a téma további kutatásokat igényel.
Egyelôre még nincsenek feltárva a hazai mûvészeti
és az építészeti folyóiratok képsokszorosítási és nyomdászati vonatkozásai sem, pedig mûvészeti alkotások
közlése esetén a nézôi befogadással és a mûértelmeKOZMA-EMLÉKÉV

zéssel ezek mind szorosan összefüggô kérdések. A
nagy európai mûvészeti folyóiratok közül a The Studio
is nagy figyelmet fordított arra, hogy a vizuális megjelenés módja – papír, színek, tónusok, nyomtatás – a
lehetô legközelebb álljon az eredeti mûalkotáshoz.15
A hazai mûvészeti lapok ennél szerényebb kivitelûek
voltak, bár a sokszorosításra szánt nagyítások alapján
azért képet lehet alkotni a mûtárgyfotókkal szemben
támasztott követelményekrôl. Az Iparmûvészeti Múzeum fotógyûjteményének16 szecessziós fotóanyaga
szintén azt támasztja alá, hogy jó nyomdai kliséket
csak a tárgyakat tökéletesen interpretáló, a festményeket, iparmûvészeti tárgyakat csillogásmentesen, a
szobrokat, bútorokat és dombormûveket plasztikusan
ábrázoló nagyítások alapján lehetett készíteni. Ehhez
társultak a technikai szempontok, úgymint az élesség,
a megvilágítás, a tónusgazdagság, a helyes papírválasztás. A magas követelményrendszer miatt a mûtárgyfényképezés máig a fotográfia nagy szaktudást
igénylô, önálló ága maradt.
Egyet kell értenünk Sümegi György állításával, aki
szerint Pécsi sokszínû és szerteágazó munkásságában
az általa mûvelt mûfajok közül egyiket sem célszerû
elnagyoltan kezelni.17 Máig úttörô jelentôségû a mûvész habán kerámiákról készített sorozata 1927-bôl, és
Ifj. Weinwurm Antal és Társa hirdetése a Magyar Iparmûvészetben, 1932-ben / Advertisement by Antal Weinwurm
Jr. & Co. in the Journal Magyar Iparmûvészet (1932)
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Pécsi József:
Az Árkay Aladár által
tervezett Babocsay-villa
(Budapest VI.,
Andrássy út 127/a) /
József Pécsi:
The Babocsay Villa
designed by Aladár
Árkay (127/a Andrássy
Avenue, Budapest, VI.)
archív fotó, forrás:
Budapest uj épületei:
homlokzatok,
részletek, kapuk,
elôcsarnokok és
udvarok (1. köt.),
Anton Schroll
& Co., Bécs,
1906–1910 között

képész életének és pályafutásának részleteit még nem
sikerült feltárni.9 A századelô épületfotográfiái közül
ennél jóval ismertebbek az Anton Schroll & Co.
bécsi kiadó által megjelentetett Budapest uj épületei címû albumok gondosan megkomponált illusztrációi,
amelyek mai szemmel is nagyon magas színvonalat
KOZMA-EMLÉKÉV

képviselnek.10 Az 1920-as évek végén kapcsolódtak
ehhez a szakterülethez a két világháború közötti fotográfia olyan alkotói, mint Seidner Zoltán (1896–
1960), Haár Ferenc (1908–1997) és Escher Károly
(1890–1966). A magukat szinte minden fényképészeti
mûfajban kipróbáló amatôrök ugyancsak nagy hatást
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gyakoroltak a század elején az enteriôr-fényképezésre, és a szubjektív ihletésû felvételeik ekkor már egy
egészen más irányt képviseltek.11 Nekik köszönhetôen
a korábbi szabályok – élesség, szimmetria – kezdték
érvényüket veszíteni, és a magánlakások esetében inkább a tér szubjektív ábrázolása, az otthonosság kifejezése és a hangulati elemek kerültek elôtérbe. A fényképészeti stílus átalakulásának hátterében a polgári
otthonokról vallott felfogás megváltozása állt, és a
fotó ennek lett az egyik kifejezôeszköze.
A hazai képes magazinok, hetilapok és szaklapok a
20. század elején egyre több cikket közöltek a „mûvészi” és a „modern” lakás ismérveirôl, és megkezdôdött a hallgatók átképzése is a komplexebb enteriôrtervezés irányába. A fénykép számukra oktatási segédanyagként szolgálhatott, mint ahogy az építômûvészet fejlôdésének bemutatása sem volt elképzelhetô
jó minôségû képi illusztrációk nélkül. Példák bizonyítják, hogy a fényképészek és építészek, belsôépítészek munkakapcsolata nemcsak egymáshoz idomult,
hanem sokszor hosszú évekre összefonódott. Seidner
Zoltán mûszaki fényképész és Kozma Lajos együttmûködésén keresztül mindez jól nyomon követhetô.12
A Magyar Iparmûvészet idônként már önálló rovatban számolt be az egyes lapszámok képanyagáról, és
a Székesfôvárosi Iparrajziskola fotográfiai szakosztályának megindulása után (1914) még gyakoribbá váltak a fotómûvészettel kapcsolatos cikkek és fényképek
a folyóiratban.13 Ezek minôsége semmi kivetnivalót
nem hagyott maga után, elegendô megnézni Spiegel
Frigyes, Lajta Béla, Vágó László, Alpár Ignác, Kozma Lajos és mások munkáiról készült felvételeket. Az
ilyen típusú felvételek szerzôit ekkor még nem tüntették föl, és az egyik Pécsi-fotót is a Budapesti Mûhelyben álló egyik szekrényrôl csak azért tudtuk azonosítani, mert fennmaradt az eredeti, szerzôi kópiája.14 A professzionális architektúraképeket látva, nem
érezzük jogosnak Nádai Pál állítását az építészeti
fényképezés hazai állapotáról, bár a téma további kutatásokat igényel.
Egyelôre még nincsenek feltárva a hazai mûvészeti
és az építészeti folyóiratok képsokszorosítási és nyomdászati vonatkozásai sem, pedig mûvészeti alkotások
közlése esetén a nézôi befogadással és a mûértelmeKOZMA-EMLÉKÉV

zéssel ezek mind szorosan összefüggô kérdések. A
nagy európai mûvészeti folyóiratok közül a The Studio
is nagy figyelmet fordított arra, hogy a vizuális megjelenés módja – papír, színek, tónusok, nyomtatás – a
lehetô legközelebb álljon az eredeti mûalkotáshoz.15
A hazai mûvészeti lapok ennél szerényebb kivitelûek
voltak, bár a sokszorosításra szánt nagyítások alapján
azért képet lehet alkotni a mûtárgyfotókkal szemben
támasztott követelményekrôl. Az Iparmûvészeti Múzeum fotógyûjteményének16 szecessziós fotóanyaga
szintén azt támasztja alá, hogy jó nyomdai kliséket
csak a tárgyakat tökéletesen interpretáló, a festményeket, iparmûvészeti tárgyakat csillogásmentesen, a
szobrokat, bútorokat és dombormûveket plasztikusan
ábrázoló nagyítások alapján lehetett készíteni. Ehhez
társultak a technikai szempontok, úgymint az élesség,
a megvilágítás, a tónusgazdagság, a helyes papírválasztás. A magas követelményrendszer miatt a mûtárgyfényképezés máig a fotográfia nagy szaktudást
igénylô, önálló ága maradt.
Egyet kell értenünk Sümegi György állításával, aki
szerint Pécsi sokszínû és szerteágazó munkásságában
az általa mûvelt mûfajok közül egyiket sem célszerû
elnagyoltan kezelni.17 Máig úttörô jelentôségû a mûvész habán kerámiákról készített sorozata 1927-bôl, és
Ifj. Weinwurm Antal és Társa hirdetése a Magyar Iparmûvészetben, 1932-ben / Advertisement by Antal Weinwurm
Jr. & Co. in the Journal Magyar Iparmûvészet (1932)
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szignált fotónagyításai bizonyítják, hogy úgy elôtte,
mint utána sem hagyott fel az enteriôr-fényképezéssel.18 Ebbe a sorba illeszkedik bele a Budapesti Mûhely üzlethelyiségének a fotódokumentálása 1914-ben.
Nagy valószínûséggel gondolhatjuk, hogy Pécsi alkalmazott fotográfiái elsôsorban ismertsége és társadalmi kapcsolatai révén, illetve a szûkebb megrendelôi kört kiszolgálva készülhettek. Kozmával már az
1910-es évektôl kezdve együtt dolgozott, elôször Pécsi fényképezett Kozmának (1914), majd 1921-ben
Kozma készített a számára címlaptervet az egyik aktalbumához. Ezenkívül szecessziós stílusú szigneteket
is tervezett a fényképésznek.19 Jó példája a hazai és
nemzetközi alkotómûhelyek közötti kapcsolatoknak,
hogy A fényképezô mûvészete címû könyvének címlapja Dagobert Pechének, a Budapesti Mûhely nemzetközi analógiájaként ismert Wiener Werkstätte egyik
mûvészének a munkája.20
Kozma felkérésének idején, 1914-ben, Pécsi már
önálló mûteremmel rendelkezô, képzett fényképész:
1908 és 1910 között végezte el a müncheni fotográfusképzôt (Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck und Gravüre). TaKOZMA-EMLÉKÉV
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Kozma Lajos: Pécsi József cégének szignetje /
Lajos Kozma: Signet of József Pécsi’s studio
1921, forrás: Magyar Grafika, 1921
(Magyar Fotográfiai Múzeum, Pécsi József-hagyaték,
Kecskemét)

nulmányai befejezése után, 1911-ben azonnal megnyitotta elsô mûtermét Budapesten, elôször a Baross
utcában, és az év második felében már a belvárosi
Kígyó utca 4–6. szám alatt dolgozott. 1916-ban ismét
mûtermet váltott, és átköltözött a Medgyaszay István
által tervezett art deco stílusú Dorottya utcai épület
felsô emeletére.21
A két mûvész – Kozma és Pécsi – pályájának véletlenszerû egybeesése, hogy éppen a Budapesti Mûhely
alapításakor (1913) kezdték meg a fotográfus közremûködésével az Iparrajziskola fotográfusok szakosztályának felállítását. A Magyar Iparmûvészet a mûvészeti közéletet érintô fontos eseményként számolt be
errôl az új intézményrôl.22 A fotómûtermek berendezése tekintetében szintén Pécsi pályájának elején történtek alapvetô változások. A korábbi, kulisszaszerû
színpadi hátterek egyre nagyobb ellenérzést váltottak
ki a 20. század fordulóján a természetesebb és modernebb környezet híveibôl. Pécsi, mint a szecesszió
korának fényképésze, soha nem lett híve az olcsó és
igénytelen papírmasé bútoroknak, és csak a minôségi
drapériákat és bútorokat tartotta méltónak a mûvészi
portréhoz, ezt az igényességet a külföldi tanulmányai
során is elsajátította.23 A modern mûvészet hatására
idôvel eljutott a sokkal tisztább és puritánabb tárgyias fényképezésig, bár magánemberként továbbra is
régi és antik berendezési tárgyak közegében élt.
Hogy pontosan miért választotta Kozma Lajos a
25 esztendôs Pécsit, arra az egyik lehetséges magyarázat a közös kulturális és társadalmi háttér, valamint
a fiatal fényképész egyre közismertebbé váló fotómûvészeti tevékenysége és mûvészethez való viszonya.
Az sem lehet mellékes körülmény, hogy a Budapesti
Mûhely fotódokumentációjának keletkezése idején
Pécsi pályája már meredeken emelkedett fölfelé, és
kiállító mûvészként is egyre ismertebbé vált. 1910ben együtt állított ki a Magyar Amatôrfényképezôk
Országos Szövetségének (MAOSZ) elsô nemzetközi
fényképkiállításán (1910. június–július) müncheni
tanárával, Frank Eugene Smithszel (1865–1936), aki
világszerte a festôi fotográfia egyik legnagyobb mesterének számított.24 1913-ban elnyerte a német fényképészszövetség legmagasabb díját, a Rudolf Dührkoop-érmet, és több külföldi fényképészeti társaság –
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mint a London Salon of Photography, a Royal Photographic Society, a Süddeutscher PhotographenVerein – választotta a tagjai sorába. Erre az idôre esik
Bárczy István fôpolgármester megbízása is, hogy szervezze meg a fent említett Iparrajziskola keretein belül
a korszerû fényképészoktatást. A kurzusok 1914-ben
kezdôdtek, és sokáig ez volt Magyarország egyetlen
felsôfokú oktatási intézménye a fotográfia területén.
Nem sokkal ezután jelent meg a fényképészeti szakkönyvnek tekinthetô A fényképezô mûvészete, és 1916ban kezdett el tanítani a Dorottya utcai mûtermében
is, ahol magyar és külföldi diákok tucatjait képezte.
Magániskoláját azonban már a Baross utcai, illetve a
Kígyó utcai mûtermének idôszakában, 1911-ben elkezdte hirdetni, illetve mûködtetni.25 1932-ben újabb
elismerés érte, amikor megkapta a Magyarország
aranykoszorús mestere címet.26 A környezô országok
fotómûvészei közül pályafutását legutóbb František
Drtikol cseh fotográfussal állították párhuzamba,
mivel mindketten a késô szecessziótól és a festôi fotográfiától jutottak el az 1920-as évek avantgardizmusáig.
A szakirodalom rendre visszatérô hivatkozása, hogy
a Dorottya utcai mûteremlakása – vagy annak egy
KOZMA-EMLÉKÉV

része – Kozma-bútorokkal volt berendezve, jóllehet
minden kétséget kizáró bizonyítékot a teljes szakirodalom sem ismer.27 A feltevések alapja egy nitrát filmkocka, illetve annak felirata: „Mûterem részlet II. Kozma Lajos enteriôrje”.28A felvétel valóban egy modern
gardróbot ábrázol, de a fotográfus régi bútorokkal
berendezett lakásáról fennmaradt fényképek alapján
elképzelhetetlen egy ilyen szintû stíluskeveredés egy
lakáson belül. Inkább az tûnik valószínûnek, hogy ez
inkább egy Kozma által tervezett modern lakásról
készített saját felvétele.
„Izlésének disztingváltságában van az ereje. Képei képek a szó legjobb értelmében” – olvasható „arcképezômûvészetérôl” a Magyar Iparmûvészet 1916-os évfolyamának Krónika rovatában. A portréihoz hasonlóan
az enteriôrképeit is a finom különbségek és a részletek kidolgozása jellemzik. Funkcionalista lakásokban
a modern építészet stílusjegyeihez alkalmazkodva erôs
kontrasztokkal és merész beállításokkal kísérletezett,
amint azt a rádiógyáros Erdôdy család nappalijáról
közölt képei mutatják (építész: Molnár Farkas), látható rajtuk a mobilizálható tárgyak áthelyezésének és
kiretusálásának a gyakorlata is.29
A Budapesti Mûhely kiállítótermeiben némi visszafogottság érzékelhetô, bár igyekezett a szokásos atmoszférateremtéssel feloldani a helyszín személytelenségét. A megfelelô (kiegyenlített vagy kontrasztos)
világítás mellett a legnagyobb hangsúlyt az enteriôrökkel harmonizáló kulisszák olykor már-már színpadias elrendezésére helyezte. A kanapéra „dobott”
drapériákkal, virágokkal, vagy a bútorokon látható
könyvekkel, szobrokkal és egyéb tárgyakkal a polgári
lakások otthonosságát próbálta megteremteni.
A kiegészítôk felhasználásának módja nagyon közel
állt a portréfényképezésrôl vallott nézeteihez, és többször is írt arról, hogy csak megfelelô mûvészetismeret és ízlés birtokában lehetséges összhangba hozni a
modellt a környezetével: „Óvakodjunk a rossz alakú és
mûvészietlen régiségektôl, amelyek gyakoriak és képeinken csak értékcsökkenést jelentenének.”30 Munkája során
értelemszerûen a bemutatandó tárgyakra fókuszált, és
kevésbé a terekre. Ágyak és kanapék esetében a szimmetrikus beállítást alkalmazta, tárgyegyüttesek felvételekor pedig inkább az oldalnézetet, hogy témáját
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szignált fotónagyításai bizonyítják, hogy úgy elôtte,
mint utána sem hagyott fel az enteriôr-fényképezéssel.18 Ebbe a sorba illeszkedik bele a Budapesti Mûhely üzlethelyiségének a fotódokumentálása 1914-ben.
Nagy valószínûséggel gondolhatjuk, hogy Pécsi alkalmazott fotográfiái elsôsorban ismertsége és társadalmi kapcsolatai révén, illetve a szûkebb megrendelôi kört kiszolgálva készülhettek. Kozmával már az
1910-es évektôl kezdve együtt dolgozott, elôször Pécsi fényképezett Kozmának (1914), majd 1921-ben
Kozma készített a számára címlaptervet az egyik aktalbumához. Ezenkívül szecessziós stílusú szigneteket
is tervezett a fényképésznek.19 Jó példája a hazai és
nemzetközi alkotómûhelyek közötti kapcsolatoknak,
hogy A fényképezô mûvészete címû könyvének címlapja Dagobert Pechének, a Budapesti Mûhely nemzetközi analógiájaként ismert Wiener Werkstätte egyik
mûvészének a munkája.20
Kozma felkérésének idején, 1914-ben, Pécsi már
önálló mûteremmel rendelkezô, képzett fényképész:
1908 és 1910 között végezte el a müncheni fotográfusképzôt (Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Chemigraphie, Lichtdruck und Gravüre). TaKOZMA-EMLÉKÉV
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nulmányai befejezése után, 1911-ben azonnal megnyitotta elsô mûtermét Budapesten, elôször a Baross
utcában, és az év második felében már a belvárosi
Kígyó utca 4–6. szám alatt dolgozott. 1916-ban ismét
mûtermet váltott, és átköltözött a Medgyaszay István
által tervezett art deco stílusú Dorottya utcai épület
felsô emeletére.21
A két mûvész – Kozma és Pécsi – pályájának véletlenszerû egybeesése, hogy éppen a Budapesti Mûhely
alapításakor (1913) kezdték meg a fotográfus közremûködésével az Iparrajziskola fotográfusok szakosztályának felállítását. A Magyar Iparmûvészet a mûvészeti közéletet érintô fontos eseményként számolt be
errôl az új intézményrôl.22 A fotómûtermek berendezése tekintetében szintén Pécsi pályájának elején történtek alapvetô változások. A korábbi, kulisszaszerû
színpadi hátterek egyre nagyobb ellenérzést váltottak
ki a 20. század fordulóján a természetesebb és modernebb környezet híveibôl. Pécsi, mint a szecesszió
korának fényképésze, soha nem lett híve az olcsó és
igénytelen papírmasé bútoroknak, és csak a minôségi
drapériákat és bútorokat tartotta méltónak a mûvészi
portréhoz, ezt az igényességet a külföldi tanulmányai
során is elsajátította.23 A modern mûvészet hatására
idôvel eljutott a sokkal tisztább és puritánabb tárgyias fényképezésig, bár magánemberként továbbra is
régi és antik berendezési tárgyak közegében élt.
Hogy pontosan miért választotta Kozma Lajos a
25 esztendôs Pécsit, arra az egyik lehetséges magyarázat a közös kulturális és társadalmi háttér, valamint
a fiatal fényképész egyre közismertebbé váló fotómûvészeti tevékenysége és mûvészethez való viszonya.
Az sem lehet mellékes körülmény, hogy a Budapesti
Mûhely fotódokumentációjának keletkezése idején
Pécsi pályája már meredeken emelkedett fölfelé, és
kiállító mûvészként is egyre ismertebbé vált. 1910ben együtt állított ki a Magyar Amatôrfényképezôk
Országos Szövetségének (MAOSZ) elsô nemzetközi
fényképkiállításán (1910. június–július) müncheni
tanárával, Frank Eugene Smithszel (1865–1936), aki
világszerte a festôi fotográfia egyik legnagyobb mesterének számított.24 1913-ban elnyerte a német fényképészszövetség legmagasabb díját, a Rudolf Dührkoop-érmet, és több külföldi fényképészeti társaság –
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mint a London Salon of Photography, a Royal Photographic Society, a Süddeutscher PhotographenVerein – választotta a tagjai sorába. Erre az idôre esik
Bárczy István fôpolgármester megbízása is, hogy szervezze meg a fent említett Iparrajziskola keretein belül
a korszerû fényképészoktatást. A kurzusok 1914-ben
kezdôdtek, és sokáig ez volt Magyarország egyetlen
felsôfokú oktatási intézménye a fotográfia területén.
Nem sokkal ezután jelent meg a fényképészeti szakkönyvnek tekinthetô A fényképezô mûvészete, és 1916ban kezdett el tanítani a Dorottya utcai mûtermében
is, ahol magyar és külföldi diákok tucatjait képezte.
Magániskoláját azonban már a Baross utcai, illetve a
Kígyó utcai mûtermének idôszakában, 1911-ben elkezdte hirdetni, illetve mûködtetni.25 1932-ben újabb
elismerés érte, amikor megkapta a Magyarország
aranykoszorús mestere címet.26 A környezô országok
fotómûvészei közül pályafutását legutóbb František
Drtikol cseh fotográfussal állították párhuzamba,
mivel mindketten a késô szecessziótól és a festôi fotográfiától jutottak el az 1920-as évek avantgardizmusáig.
A szakirodalom rendre visszatérô hivatkozása, hogy
a Dorottya utcai mûteremlakása – vagy annak egy
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része – Kozma-bútorokkal volt berendezve, jóllehet
minden kétséget kizáró bizonyítékot a teljes szakirodalom sem ismer.27 A feltevések alapja egy nitrát filmkocka, illetve annak felirata: „Mûterem részlet II. Kozma Lajos enteriôrje”.28A felvétel valóban egy modern
gardróbot ábrázol, de a fotográfus régi bútorokkal
berendezett lakásáról fennmaradt fényképek alapján
elképzelhetetlen egy ilyen szintû stíluskeveredés egy
lakáson belül. Inkább az tûnik valószínûnek, hogy ez
inkább egy Kozma által tervezett modern lakásról
készített saját felvétele.
„Izlésének disztingváltságában van az ereje. Képei képek a szó legjobb értelmében” – olvasható „arcképezômûvészetérôl” a Magyar Iparmûvészet 1916-os évfolyamának Krónika rovatában. A portréihoz hasonlóan
az enteriôrképeit is a finom különbségek és a részletek kidolgozása jellemzik. Funkcionalista lakásokban
a modern építészet stílusjegyeihez alkalmazkodva erôs
kontrasztokkal és merész beállításokkal kísérletezett,
amint azt a rádiógyáros Erdôdy család nappalijáról
közölt képei mutatják (építész: Molnár Farkas), látható rajtuk a mobilizálható tárgyak áthelyezésének és
kiretusálásának a gyakorlata is.29
A Budapesti Mûhely kiállítótermeiben némi visszafogottság érzékelhetô, bár igyekezett a szokásos atmoszférateremtéssel feloldani a helyszín személytelenségét. A megfelelô (kiegyenlített vagy kontrasztos)
világítás mellett a legnagyobb hangsúlyt az enteriôrökkel harmonizáló kulisszák olykor már-már színpadias elrendezésére helyezte. A kanapéra „dobott”
drapériákkal, virágokkal, vagy a bútorokon látható
könyvekkel, szobrokkal és egyéb tárgyakkal a polgári
lakások otthonosságát próbálta megteremteni.
A kiegészítôk felhasználásának módja nagyon közel
állt a portréfényképezésrôl vallott nézeteihez, és többször is írt arról, hogy csak megfelelô mûvészetismeret és ízlés birtokában lehetséges összhangba hozni a
modellt a környezetével: „Óvakodjunk a rossz alakú és
mûvészietlen régiségektôl, amelyek gyakoriak és képeinken csak értékcsökkenést jelentenének.”30 Munkája során
értelemszerûen a bemutatandó tárgyakra fókuszált, és
kevésbé a terekre. Ágyak és kanapék esetében a szimmetrikus beállítást alkalmazta, tárgyegyüttesek felvételekor pedig inkább az oldalnézetet, hogy témáját
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több nézôpontból lehessen látni. Amikor csak egy
bútort emelt ki, akkor a háttér kiválasztása különösen
fontos szerepet kapott. A jellegzetes Kozma-székek
esetében egyedül a padlóra és a falra vetülô árnyékok
játéka az egyetlen kiegészítô látványelem, és így tudta
a figyelmet a bútor formájára és díszítményeire irányítani. Mûvészi portréknál ugyanakkor kifejezetten
tartózkodott attól a megoldástól, hogy modelljét
ilyen közel helyezze a háttérhez, mert az arra vetülô
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árnyék éles sziluettjét zavarónak tartotta.31 Máskor
szélesre húzott függönyt használt háttérként, és így
készítette el a különbözô tárgyakból álló, csendélethez hasonló enteriôrfotóit. „A nemesebb anyagok függönyszerû drapírozásával […] kitûnôen jelezhetjük az
elôkelô enteriôr hangulatát ” – írja 1926-ban a mûvészi
fotográfia kapcsán.32 Visszatérô eleme az eszköztárának, hogy egyes darabokat – szobor, váza, csipke, drapéria és könyv kombinációja – vándormotívumként
többször is felhasznált a mûvészi hatáskeltés eszközeként. Pécsi szecessziós enteriôrfotográfiáit ezek a
portréfestôk által is kedvelt díszítôelemek teszik egyedivé és felismerhetôvé. Képeinek elemzésekor azonban nem feledhetjük azt sem, hogy fotómûvészként ô
ekkor még a festôi fotográfia elkötelezett híve és képviselôje.
Pécsi nem teremtett új mûfajt az enteriôrfényképeivel, de azok stílusa és megközelítési módja teljes
szinkronban állt a mûvészetével. Szavaival élve „rövidre szabott interpretálással”, vagyis a környezet kizárásával és a tárgyára koncentrálva dolgozott, legyen
a témája enteriôr vagy mûvészeti tárgy. Képzettsége,
technikai tudása és szakirodalmi tájékozottsága is
kellô alapot nyújtott az ilyen típusú feladatok magas
színvonalú elvégzésére. Kozma mûhelyének végigfényképezésekor az elsôdleges feladat az volt, hogy
úgy adjon átfogó képet az üzlethelyiségrôl és annak
lakásberendezési tárgyairól, mint hogyha a nézôt a saját otthonában kalauzolná végig a fényképész. Mivel
azt is be kellett mutatnia, hogy Kozma egyedi tervezésû bútorai miért olyan különlegesek, nagy figyelmet fordított arra, hogy a bútorok faragásai, sarkai,
peremei, esztergált lábai és meghatározó díszítményei jól kivehetôk legyenek, és kellô fényt kapjanak.
Ugyanezt a célt szolgálták az olyan típusú részletképek, mint az egyik kanapé szépen ívelt karfája, vagy
az a mód, ahogyan a látszólag jelentéktelen kiegészítôkkel szinte varázsütésre megteremtette a hely hangulatát.
Említettük már, hogy milyen nagy érzékkel rendezte el és világította meg a dekorálásra szolgáló textíliákat. Az egyik felvételén a padlóra omló selyemfényû bársonydrapériát olyan esztétikusan fényképezte
le, hogy annak elhelyezkedése és látványa még na-
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a figyelmet a bútor formájára és díszítményeire irányítani. Mûvészi portréknál ugyanakkor kifejezetten
tartózkodott attól a megoldástól, hogy modelljét
ilyen közel helyezze a háttérhez, mert az arra vetülô
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árnyék éles sziluettjét zavarónak tartotta.31 Máskor
szélesre húzott függönyt használt háttérként, és így
készítette el a különbözô tárgyakból álló, csendélethez hasonló enteriôrfotóit. „A nemesebb anyagok függönyszerû drapírozásával […] kitûnôen jelezhetjük az
elôkelô enteriôr hangulatát ” – írja 1926-ban a mûvészi
fotográfia kapcsán.32 Visszatérô eleme az eszköztárának, hogy egyes darabokat – szobor, váza, csipke, drapéria és könyv kombinációja – vándormotívumként
többször is felhasznált a mûvészi hatáskeltés eszközeként. Pécsi szecessziós enteriôrfotográfiáit ezek a
portréfestôk által is kedvelt díszítôelemek teszik egyedivé és felismerhetôvé. Képeinek elemzésekor azonban nem feledhetjük azt sem, hogy fotómûvészként ô
ekkor még a festôi fotográfia elkötelezett híve és képviselôje.
Pécsi nem teremtett új mûfajt az enteriôrfényképeivel, de azok stílusa és megközelítési módja teljes
szinkronban állt a mûvészetével. Szavaival élve „rövidre szabott interpretálással”, vagyis a környezet kizárásával és a tárgyára koncentrálva dolgozott, legyen
a témája enteriôr vagy mûvészeti tárgy. Képzettsége,
technikai tudása és szakirodalmi tájékozottsága is
kellô alapot nyújtott az ilyen típusú feladatok magas
színvonalú elvégzésére. Kozma mûhelyének végigfényképezésekor az elsôdleges feladat az volt, hogy
úgy adjon átfogó képet az üzlethelyiségrôl és annak
lakásberendezési tárgyairól, mint hogyha a nézôt a saját otthonában kalauzolná végig a fényképész. Mivel
azt is be kellett mutatnia, hogy Kozma egyedi tervezésû bútorai miért olyan különlegesek, nagy figyelmet fordított arra, hogy a bútorok faragásai, sarkai,
peremei, esztergált lábai és meghatározó díszítményei jól kivehetôk legyenek, és kellô fényt kapjanak.
Ugyanezt a célt szolgálták az olyan típusú részletképek, mint az egyik kanapé szépen ívelt karfája, vagy
az a mód, ahogyan a látszólag jelentéktelen kiegészítôkkel szinte varázsütésre megteremtette a hely hangulatát.
Említettük már, hogy milyen nagy érzékkel rendezte el és világította meg a dekorálásra szolgáló textíliákat. Az egyik felvételén a padlóra omló selyemfényû bársonydrapériát olyan esztétikusan fényképezte
le, hogy annak elhelyezkedése és látványa még na-
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gyobb hangsúlyt adott a mellette lévô szekrénynek.
A kép dramaturgiája szempontjából természetesen az
is elképzelhetô, hogy csak az ablak alatti ürességet
akarta valamiképpen ellensúlyozni.
A Budapesti Mûhely fotósorozatában a mûvészi képalkotás valamennyi általa fontosnak tartott jellemzôjét felfedezhetjük. Írásai alapján számára a tónusgazdagság, az élesség-életlenség és a megfelelô világítás
alkalmazása jelentette a „képszerûség” és a mesterségbeli tudás fokmérôjét. Mivel a korabeli technika
segítségével az eredeti színeket csak a fekete-fehér
tónusértékekkel tudták pótolni, dokumentatív szempontból sem volt érdektelen egy fénykép tónustartománya. Egy évvel a halála elôtt – 1955-ben – a következôket olvasta fel az egyik elôadásán: „Bármely mûfajhoz is tartozzon a fénykép, súlyt kell helyezni a tónusok
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szép, lépcsôzetes felépítésére, amihez csak a leggyakorlottabb mesterek bírnak kellô érzékkel”.33
Az Alkotmány utca és a Vécsey utca sarkán álló
épületrôl teljes összkép nem készült, csak a mûhely
homlokzatáról és bejáratáról maradtak fenn felvételek. Már-már szürreális hatást kelt az a viszonylag
kisméretû és sötét tónusú felvétele, amely frontálisan
és szemmagasságból mutatja be a mûhely homlokzatát. A felvétel szembetûnô érdekessége, hogy a bejárati ajtó teljesen sötétbe burkolózik a mély ajtófülkében. Ennek tökéletes ellentéte az elsô emeleti szint
nyugalmat árasztó, szimmetrikusan komponált jelenete: a félköríves ablak mögött csipketerítôvel letakart
asztal áll, kétoldalt gondosan redôzött, világos színû
függönyökkel. Az ablakfülke berendezését ugyanezzel az asztallal belülrôl is lefényképezte, a külsô és a
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szép, lépcsôzetes felépítésére, amihez csak a leggyakorlottabb mesterek bírnak kellô érzékkel”.33
Az Alkotmány utca és a Vécsey utca sarkán álló
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kisméretû és sötét tónusú felvétele, amely frontálisan
és szemmagasságból mutatja be a mûhely homlokzatát. A felvétel szembetûnô érdekessége, hogy a bejárati ajtó teljesen sötétbe burkolózik a mély ajtófülkében. Ennek tökéletes ellentéte az elsô emeleti szint
nyugalmat árasztó, szimmetrikusan komponált jelenete: a félköríves ablak mögött csipketerítôvel letakart
asztal áll, kétoldalt gondosan redôzött, világos színû
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Repró: Iparmûvészeti Múzeum, Adattár, Budapest

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

belsô kép így alkot egységet. A külsô fôbejárat fülkéjének esetében Pécsi láthatóan igyekezett elkerülni a
konvencionális megoldásokat, és a félig nyitott ajtó
látványával próbálta megtörni a kép statikusságát. A
kapubejáró dekoratív peremének megvilágítása azonban nem sikerült tökéletesen.
A fotósorozat külön értéke, hogy fennmaradtak a
nagyításokat hordozó eredeti kartonok, hátoldalukon
Pécsi pecsétjével: Pécsi József / Budapest / Kígyó u. 4-6
/ Telefon / –. Az elôlap szintén szignált, és a nagyítások alatt valószínûleg a szerzô – vagy Kozma – ceruzás szignói és a készítés dátuma – 1914 – látható. Mivel az eredeti negatívok nem maradtak fenn, így nem
tudjuk, hogy a képek méretei hogyan viszonyulnak a
negatívokhoz. A nagyítások méretei néhol szokatlanok, ilyen a mûhely homlokzatát ábrázoló sötétbarna
színû nagyítás, ennek mérete: 18,5 x 9 centiméter. A
„faltól falig” kompozíció arra enged következtetni,
hogy a nagyítást utólag vágták „méretre”. A Budapesti
Mûhely mintaszobáinak képei közül jó néhány nyomtatásban is megjelent. A fényképész nevének mellôzése érdekes jelzése annak a gyakorlatnak, hogy milyen
következetesen választották el egymástól a mûvészi
és nem mûvészi – dokumentatív, illusztrációs – fotográfiákat a sajtóban a képek funkciója szerint.34
Pécsi pályafutásának egészét figyelembe véve a Budapesti Mûhely fotói nem csupán szakmája technikai
vetületeit tárják föl. Mivel ezek a képek a szecessziós
korszakának számos jellegzetességét – dekorativitás,
a Pécsire jellemzô arányérzék és jó stílus – magukon
viselik, nem tekinthetjük az épület- és mûtárgyfotóit
pusztán a mûvészete melléktermékeinek. Képeinek
általános jellemzését 1931-ben Hevesy Iván a következôképpen foglalta össze: „[…] képeiben újra és újra
valami hûvös tartózkodást, valami túlokos önmérsékletet

Pécsi József: A Magyar Könyv- és Reklámmûvészek Társaságának kiállítása az Iparmûvészeti Múzeumban 1930-ban /
József Pécsi: Exhibition of the Society of Hungarian Book and Advertising Artists at the Museum of Applied Arts, Budapest (1930)
1930, archív fotó (Iparmûvészeti Múzeum, Adattár, Budapest)
érzünk. Legmerészebb, legmodernebb megoldásaiban is
azt látjuk, hogy mily gonddal vigyáz képeinek elôkelô csiszoltságára, kellemes, tetszetôs és szalonképes voltára.”35
Kozma és Pécsi kapcsolata a mûhely felszámolása
(1919) és a cég átalakulása után sem szûnt meg, ennek
példája a magyar könyv- és reklámmûvészek 1930-ban
rendezett kiállítása az Iparmûvészeti Múzeumban.
Ezen a rendezvényen mindketten a tanítványaikkal
együtt állítottak ki, és a paravánokról Pécsi József is
készített fényképet.
CSENGEL-PLANK IBOLYA
fotótörténész, az Országgyûlési Múzeum
fotógyûjtemény-vezetôje
KOZMA-EMLÉKÉV

Jegyzetek
1. Pécsi József: A fényképezô mûvészete. Mûmellékletekkel. A Fény,
Budapest, 1916 (a továbbiakban: Pécsi 1916), 14., 2. kiad.:
1928, 3. kiad.: 1999.
2. Pécsi József: Különfélék. Összegyûjtött írások a fotográfiáról.
Szerk. Gera Mihály – Dr. Tóth Piroska. Intera, Budapest,
1999 (a továbbiakban: Pécsi 1999); Pécsi 1916. Ezúton
köszönöm Albertini Béla fotótörténésznek, hogy A fényképezô
mûvészete címû kötet megjelenési idejével kapcsolatos kritikai
észrevételeit megosztotta velem. Véleménye szerint
elképzelhetô, hogy a kötet tényleges kiadási dátuma 1917.
A téma azonban további kutatást igényel.
3. Magyar Fotográfiai Múzeum (a továbbiakban: MFM), PécsiJózsef hagyaték, 1. doboz; Beke László: Pécsi József
születésének 100. évfordulójára. In: A fénykép varázsa

2 0 18 / 7

37. oldal

Pécsi József: A Budapesti Mûhely Lakásberendezô Vállalat
bemutatótermének Kozma Lajos által tervezett fôbejárata,
Budapest / József Pécsi: Main entrance
of the showroom of the Budapest Workshop Interior Design
Company, Budapest, designed by Lajos Kozma
1914, archív fotó (MMA – Magyar Építészeti
Múzeum és Mûemlékvédelmi Dokumentációs
Központ, Budapest)
KOZMA-EMLÉKÉV

2 0 18 / 7

36. oldal

Repró: Iparmûvészeti Múzeum, Adattár, Budapest

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

belsô kép így alkot egységet. A külsô fôbejárat fülkéjének esetében Pécsi láthatóan igyekezett elkerülni a
konvencionális megoldásokat, és a félig nyitott ajtó
látványával próbálta megtörni a kép statikusságát. A
kapubejáró dekoratív peremének megvilágítása azonban nem sikerült tökéletesen.
A fotósorozat külön értéke, hogy fennmaradtak a
nagyításokat hordozó eredeti kartonok, hátoldalukon
Pécsi pecsétjével: Pécsi József / Budapest / Kígyó u. 4-6
/ Telefon / –. Az elôlap szintén szignált, és a nagyítások alatt valószínûleg a szerzô – vagy Kozma – ceruzás szignói és a készítés dátuma – 1914 – látható. Mivel az eredeti negatívok nem maradtak fenn, így nem
tudjuk, hogy a képek méretei hogyan viszonyulnak a
negatívokhoz. A nagyítások méretei néhol szokatlanok, ilyen a mûhely homlokzatát ábrázoló sötétbarna
színû nagyítás, ennek mérete: 18,5 x 9 centiméter. A
„faltól falig” kompozíció arra enged következtetni,
hogy a nagyítást utólag vágták „méretre”. A Budapesti
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és nem mûvészi – dokumentatív, illusztrációs – fotográfiákat a sajtóban a képek funkciója szerint.34
Pécsi pályafutásának egészét figyelembe véve a Budapesti Mûhely fotói nem csupán szakmája technikai
vetületeit tárják föl. Mivel ezek a képek a szecessziós
korszakának számos jellegzetességét – dekorativitás,
a Pécsire jellemzô arányérzék és jó stílus – magukon
viselik, nem tekinthetjük az épület- és mûtárgyfotóit
pusztán a mûvészete melléktermékeinek. Képeinek
általános jellemzését 1931-ben Hevesy Iván a következôképpen foglalta össze: „[…] képeiben újra és újra
valami hûvös tartózkodást, valami túlokos önmérsékletet

Pécsi József: A Magyar Könyv- és Reklámmûvészek Társaságának kiállítása az Iparmûvészeti Múzeumban 1930-ban /
József Pécsi: Exhibition of the Society of Hungarian Book and Advertising Artists at the Museum of Applied Arts, Budapest (1930)
1930, archív fotó (Iparmûvészeti Múzeum, Adattár, Budapest)
érzünk. Legmerészebb, legmodernebb megoldásaiban is
azt látjuk, hogy mily gonddal vigyáz képeinek elôkelô csiszoltságára, kellemes, tetszetôs és szalonképes voltára.”35
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Utóhatások
Egy mai belsôépítész vallomása Kozma Lajosról
Somlai Tibor:
Akvárium Klub, büfé,
Budapest /
Tibor Somlai: Snack
bar. Akvárium Klub,
public entertainment
venue, Budapest
2014

 Kozma Lajos mûveihez több nagyon fontos élményem kapcsolódik. Horányi Évával, az Iparmûvészeti
Múzeum Bútorgyûjteményének fômuzeológusával a
2006-os Kozma-kiállítás elôkészítésén dolgoztunk.
(Az új ház. Kozma Lajos modern villái. Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest, 2006. november 24. – május 13.
Rend. Horányi Éva – a szerk.) Korábban eszünk ágá-

ban sem volt arra gondolni, hogy a Molnár Farkas
által 1932-ben tervezett Budapest II., Hankóczy utca
3/a szám alatti egykori Balla-villa belsejét nem maga
Molnár alkotta, hanem egy másik, nála több mint tíz
évvel idôsebb építész-iparmûvésszel terveztették meg.
Horányi Éva archív fényképek elemzése alapján mégis
erre jutott! A dolog fordítva nézve is meglepô. Kozma
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