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hatszögletû burkolatát kellett valahogy megoldanom.
Egy negyedköríves gipszkarton fallal vettem körbe,
amitôl az egész tér is otthonosabbá vált, mert sokkal
kellemesebb egy íves felület mellett elhaladni. A kör -
íves fal ötletét a Kozma által tervezett Budapest II.,
Berkenye utcai egykori Magyar-villa nyugati hom lok -
zatából kiugró emeleti félköríves rész adta. Koz mát
annak idején kritizálták, mert öncélúnak és meg té -
vesztônek találták ezt a megoldást, amely azt a ha tást
kelti, mintha félköríves lépcsôházat rejtene magában.
Valójában arról volt szó, hogy Kozma nem akarta,
hogy a rendkívül nagyvonalúan tervezett emeleti la -
kás 12 méter hosszú nappalija a nyugati oldalon egye -
nes fallal érjen véget, mert az szerinte nagyon sablo -
nos lett volna, ezért íves záródást tervezett. Az Ipar -

mûvészeti Múzeum Adattárában fennmaradt eredeti
tervekbôl tudjuk, hogy erre az íves felületre Kozma
egy abba simuló, ívelt üvegû ablakot is tervezett. Ezt
le is gyártották, de az építtetô lánya, akivel még volt
alkalmam beszélgetni, az építés során meggondolta
magát, és lemondta az íves ablakot.
Kozma munkássága iránti rajongásomat az is táp lál -

ta, hogy a szüleim jóban voltak az építész több meg -
bízójával is, így az elôbb említett Magyar Klárával, és
Goÿ Andorral is, akinek 1942-ben a Budapest XII.,
Dobsinai utca 23. szám alatti házat tervezte. A 2006-

K O Z M A - E M L É K É V 2 018 / 7 4 1 . o l d a l

Lajos, a nemcsak itthon, de fôleg a német nyelv terü -
leten addigra már igazán ismert építész-iparmû vész
elvállalta a nála jóval fiatalabb kollégája által ter ve zett
villa belsôépítészeti kialakításának megterve zé sét.
Gyakorló belsôépítészként ezt a Kozmára jel lem zô
alkalmazkodni tudást tartom ars poeticámnak. Koz -
ma az 1920-as évek végétôl teljesen elkötelezett híve
és terjesztôje lett a modernizmusnak, de talán a pá -
lyá ja elejét jellemzô Budapesti Mûhely-korszak utó -
hatásaként a nagyon visszafogott, modern belsôkben
is meg tudta találni a praktikum és az esztétikum meg -
felelô arányát. Olyan egyszerûnek tûnô, de gyakran

rafinált megoldású bútorokat tudott alkotni, amelyek
nagyon jól és könnyen használhatók, mégis szemet
gyönyörködtetôk.
Ez a fajta gondolkodás hatott rám akkor is, amikor

a közelmúltban az Ybl Miklós tervezte Várkert Kioszk
(1882, eredetileg szivattyúgépház és kávéház, ma Ybl
Budai Kreatív Ház néven rendezvényközpont és ká -
véház – a szerk.) belsô tereinek felújításán és átala kí -
tá sán dolgoztam. Magamnak is elég furcsa bevallani,
de még ebben a teljesen kortárs munkámban is Koz -
ma Lajos mûveinek az ihletését éreztem. A Várkert
Kioszkban a liftnek a korábbi átalakításból ott ma radt
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kás 12 méter hosszú nappalija a nyugati oldalon egye -
nes fallal érjen véget, mert az szerinte nagyon sablo -
nos lett volna, ezért íves záródást tervezett. Az Ipar -

mûvészeti Múzeum Adattárában fennmaradt eredeti
tervekbôl tudjuk, hogy erre az íves felületre Kozma
egy abba simuló, ívelt üvegû ablakot is tervezett. Ezt
le is gyártották, de az építtetô lánya, akivel még volt
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os Kozma-kiállítás tanulmánykötetében írtam errôl a
családi házról (Kozma Lajos modern épületei. Szerk. Ho -
rányi Éva. Terc, 2006, 186–193. o. – a szerk.), ame lyet
leginkább a mértéktartó modern szóval lehetne le ír -
ni. Rendkívül érdekes, hogy a modern külsô el le nére,
valószínûleg az építtetô kívánságára, a fogadó szobák -
ba Kozma neobarokk stílusú bútorokat helye zett. Az
is az építtetô kívánsága lehetett, hogy a férfi háló szo -
bát viszont egyszerû, modern vonalú bútorok kal ren -
dezték be. Ez az éles kettôsség egy lakáson belül egy -

ál talán nem volt ritka. Kozma Budapest II, Herman
Ottó út 10. szám alatti, összességében lenyûgözôen
modern egykori Klinger-villájában a nôi hálószoba
fehér neorokokó-art deco berendezést kapott, mert
feltehetôleg a ház asszonya ezt kívánta. A szintén Koz -
ma által a Márkus család számára átalakított Buda -
pest II., Veronika utcai lakás elôszobája és hallja még
chinoiserie-art deco stílusú, a nappali már minden
ízében modernista volt. 
Hasonló példákat ismerünk más korabeli építészek

és belsôépítészek mûveibôl. A Bán Sándor által 1937-
ben tervezett Villányi úti egykori Juhász-villában a je -
len legi tulajdonos által mintaszerûen felújított, il let ve
rekonstruált földszinti enteriôr eredetileg egé szé ben
véve egységesen modernista volt. Ugyanakkor a fér fi-
dolgozószoba Hidegh Dezsô tervezte, nagyon ele gáns,
karakteres berendezése, különösen annak faragott dí -
szítése inkább Kozma egykori mesterének, Lajta Bé -
lának a világát idézi. Kozma különlegesen hosszú utat
járt be a szecessziótól a neobarokkon át a mo der niz -
musig. Ezt megrendelôinek egy része is tudta, nyil ván
ezért is kértek tôle olykor a modernista korszakában
is olyan arany-fehér színezésû bútorokat, amelyek az
1910-es, 1920-as évek Kozma-bútorait idézték. Koz -
ma mûveit nézve mindig nagyon tetszett, ahogy rend -
kívül egyedülálló módon keverte egyazon helyiségen
belül a furnérozott és a színes lakkcsiszolt bútorokat.
Erre jó példa az a Rómer Flóris utcai, eredetileg 19.
századi kétlakásos villa, amelynek a 20. századi át -
épí tését Hajós Alfréd, a belsôket pedig Kozma Lajos
ter vezte. Itt az egyik helyiségben az egyik oldalra pi -
ros-fehér lakkcsiszolt felületû bútorokat helyezett, a
szo ba túloldalán pedig diófurnérozott alacsony és ma -
gas könyvszekrények sorakoztak. Bátran alkalmazta
és variálta a bútorokon a színeket, gyakran festette a
szekrényajtókat és bútorfrontokat piros-sárga-kék
szí nûre. Kozma gyakran alkalmazta a „lebegô polco -
kat” is. A terhelés ellenére is behajlás nélkül, a falak
mentén szinte absztrakt síkokként lebegni látszó pol -
cok sorát a rakodófelület aljába alig láthatóan besüly -
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feltehetôleg a ház asszonya ezt kívánta. A szintén Koz -
ma által a Márkus család számára átalakított Buda -
pest II., Veronika utcai lakás elôszobája és hallja még
chinoiserie-art deco stílusú, a nappali már minden
ízében modernista volt. 
Hasonló példákat ismerünk más korabeli építészek

és belsôépítészek mûveibôl. A Bán Sándor által 1937-
ben tervezett Villányi úti egykori Juhász-villában a je -
len legi tulajdonos által mintaszerûen felújított, il let ve
rekonstruált földszinti enteriôr eredetileg egé szé ben
véve egységesen modernista volt. Ugyanakkor a fér fi-
dolgozószoba Hidegh Dezsô tervezte, nagyon ele gáns,
karakteres berendezése, különösen annak faragott dí -
szítése inkább Kozma egykori mesterének, Lajta Bé -
lának a világát idézi. Kozma különlegesen hosszú utat
járt be a szecessziótól a neobarokkon át a mo der niz -
musig. Ezt megrendelôinek egy része is tudta, nyil ván
ezért is kértek tôle olykor a modernista korszakában
is olyan arany-fehér színezésû bútorokat, amelyek az
1910-es, 1920-as évek Kozma-bútorait idézték. Koz -
ma mûveit nézve mindig nagyon tetszett, ahogy rend -
kívül egyedülálló módon keverte egyazon helyiségen
belül a furnérozott és a színes lakkcsiszolt bútorokat.
Erre jó példa az a Rómer Flóris utcai, eredetileg 19.
századi kétlakásos villa, amelynek a 20. századi át -
épí tését Hajós Alfréd, a belsôket pedig Kozma Lajos
ter vezte. Itt az egyik helyiségben az egyik oldalra pi -
ros-fehér lakkcsiszolt felületû bútorokat helyezett, a
szo ba túloldalán pedig diófurnérozott alacsony és ma -
gas könyvszekrények sorakoztak. Bátran alkalmazta
és variálta a bútorokon a színeket, gyakran festette a
szekrényajtókat és bútorfrontokat piros-sárga-kék
szí nûre. Kozma gyakran alkalmazta a „lebegô polco -
kat” is. A terhelés ellenére is behajlás nélkül, a falak
mentén szinte absztrakt síkokként lebegni látszó pol -
cok sorát a rakodófelület aljába alig láthatóan besüly -

K O Z M A - E M L É K É V 2 018 / 7 4 3 . o l d a lK O Z M A - E M L É K É V 2 018 / 7 4 2 . o l d a l

�
Somlai Tibor: 
Belvárosi Színház,
ruhatár, Budapest /
Tibor Somlai:
Cloakroom. Inner City
Theatre, Budapest
2004

Somlai Tibor: Budai villa, szobabelsô / 
Tibor Somlai: Room interior. Villa, Budapest 
2012

Fo
tó
: S
om
la
i T
ib
or

Fo
tó
: S
zé
ke
ly 
Pé
te
r



K O Z M A - E M L É K É V 2 018 / 7 4 5 . o l d a l

lyesztett és a falba elég gyakran bekötött tartóele mek -
 kel oldotta meg.
Keresztapám egyik legjobb barátja Kozma általá nos

építési vállalkozója volt. Ô mesélte, hogy ha Kozma
észrevette, hogy a parkettát nem megfelelôen rakták
le egy általa tervezett lakásban, akkor fel sem merült,
hogy „hagyjuk, majd egy szép szônyeggel eltakarják”,
hanem ellentmondást nem tûrve azonnal felszedette
és újrarakatta azt. Újabban nagyon sok, két világhá -
ború közötti bútorra igyekeznek rásütni, hogy Koz -
ma tervezte, pedig ezek hitelessége gyakran kérdéses.
Néhány jó kezû kortárs, például Gróf József, Kaesz

Gyula, Kóródy György sokszor nagyon hasonló, egye -
di ízû bútorokat tervezett. Azokról a darabokról le het
biztosan elmondani, hogy Kozma-bútorok, amelyek -
nek netán fennmaradt a rajza az egykori megbízónál,
valamilyen közgyûjteményben, vagy van róla valami -
lyen más, hitelt érdemlô adat, a legbiztosabb, ha an -
nak idején Kozma neve alatt publikálták. Kozmával
kapcsolatban érdekes adalék jó néhány bútorának át -
menetisége. Ismerek egy Budapesti Mûhely címké vel
ellátott szekretert tôle, amelyen az intarzia a korszak -
ba illeszkedô puttószerû figurákat mutat, a bútor tes -
te szögletes téglatest, ugyanakkor a plasztikus rátett
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Részletek Kner Imrének az eredetileg a Gutenberg
Jahrbuch 1930. évi folyamában a 298–328. oldalon,
Mainzban megjelent tanulmányából, melyet Haiman
György fordított, és magyarul a Magyar Grafika 1990,
XXXIV. évfolyam 6. számának 17–26. oldalán jelent
meg. A részleteket és az illusztrációkat Kiss Éva
mûvészettörténész válogatta.

� Ez a tanulmány egy olyan ember könyvmûvészeti
tevékenységét mutatja be, akit külföldön, különösen
Németországban, elsôsorban építészként ismernek.
Könyvmûvészeti munkásságát egy személyiség kisu -
gárzásaként kell értékelnünk. Egy mûvész életmûvét

más módon nem is becsülhetjük fel, amikor saját ko -
rába és környezetébe állítjuk, hogy megteremtsük az
igaz és igazságos megítélés alapjait. Annak azonban,
hogy Kozma személyiségét különös nyomatékkal
hangsúlyozzuk, fontos oka van. Elsônek azt a tényt
említjük, hogy Kozma, mint ma csak kevés mûvész,
mindig arra törekszik, hogy a legjelentéktelenebb
munkának is, amit saját szempontjai szerint végez het,
valamennyi vonatkozását kikutassa, és mind a kon cep -
ciót, mind a kivitelt ugyanolyan intenzitással valóra
váltsa. Sohasem vizsgálja a feladatnak a ráfordított
idôhöz és energiához való viszonyát. Amennyire ért
a technika, a gazdaságosság és a gyakorlati használ ha -
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díszítés lapokból van kivágva. Hasonló átmenetet mu -
tat egy nagy, szintén a Budapesti Mûhely-idôkbôl szár -
mazó, cégjelzéssel is ellátott háromajtós szekré nye.
Amikor az eredetileg Domány Ferenc által 1938-

ban tervezett egykori Broadway mozi legutóbbi át -
ala kítását terveztem Belvárosi Színházzá, nagy gond -
ban voltam, hogy milyen székeket tegyek az öltö zôk -
be és a színésztársalgóba. Végül az 1936-ban épült
nyaralónkban lévô farugós Kozma-szék adta az ihle -
tet, amelyhez hasonlót annak idején ô is alkalmazott
az egyik általa tervezett utazási irodában. A szék szer -
kezetét kis módosításokkal lemásoltattam egy szék -

gyár tóval a szükséges példányszámban, és narancs és
almazöld színûre festtettem. Jól bevált a mindennapi
színházi használatban.
Nem adok igazat Kozma kortársának, Granasztói

Pál építészeti írónak abban, hogy a Kozma által ter -
vezett otthonokban semmit sem lehetett elmozdítani
anélkül, hogy a tárgyak gondosan kiszámított har -
mó niája ne sérült volna. Véleményem szerint Kozma
enteriôrjei sok, Bauhaus-elvek szerint kialakított bel -
sôvel szemben élhetôek és dekoratívak. 

SOMLAI TIBOR
belsôépítész
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Kner Imre: Kozma Lajos mint könyvmûvész
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