
A legizgalmasabb adalékokat, bennfentes információkat a tanulmányok  
tudós szerzői szemérmesen mindig a lábjegyzetekbe rejtik. A sokoldalú  

építész, grafikus, iparművész Kozma Lajos munkásságáról, különösen az idei  
emlékév kapcsán sokat lehet majd olvasni, de arról csak itt és most, hogy  

a Kozma családnak fel-alá vontatott úszóháza volt a Dunán, hogyan éltek egy 
bemutatószalon jellegű lakásban a tehetséges és csinos Kozma lányok  

és hogyan vészelte át a háborút a család. 

Horányi Éva

ÉPÍTÉSZ NYUGÁGYBAN  
ÉS RAJZASZTALNÁL

Lábjegyzetek Kozma Lajosról

A napozó építész. Kozma Lajos nyugágyban
© Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ – MÉM

24 Belső/Építészet



Kozma Lajost a 20. század eg�ik legizgalma-
sabb alkotójaként tartjuk számon. Kivételes 
tehetsége és szorgalma révén megadatott neki, 
hog� tanult mesterségén, az építészeten túl, 
vag� éppen annak keretei között mindenféle 
művészeti ágban próbára teg�e képességeit: 
rajzolt grafikát, reklámot, kön�vdíszt, terve-
zett textilt, kerámiát, bútort, belső tereket és 
házakat. Len�űgözően gazdag életművének 
dokumentumai nag� számban maradtak fenn, 
közg�űjtemén�ekbe kerültek, tanulmán�oz-
hatók. Mindezek a források jó alapan�a  got 
szolgáltattak az utókor számára, és ennek kö-
szönhetően Kozma életműve, annak il�en-
ol�an fejezetei meglehetősen jól feldolgozot-
tak: több monográfia és számos tanulmán� 
foglalkozott munkásságával. A rendelkezésre 
álló forrásan�ag hián�osságai miatt mégis 
vannak életének ol�an rétegei, amel�ek nehe-
zen áttekinthetők, szinte ismeretlenek. Nem 
ismertek irodája működését dokumentáló 
üzleti kön�vek, iratok – ezért például nag�on 
nehezen göng�ölíthető fel üg�feleinek köre. 
Alig maradtak utána személ�es iratok, se levele-
zése, se naplója, emiatt családjáról, irodájának 
hétköznapjairól alig-alig tudható valami. 
Íg� azok a tulajdonképpen lábjeg�zetbe illő in  -
formációk, amel�ek erre az utóbbi időben külö-
nösen divatossá és népszerűvé vált művészre 
mint magánemberre vonatkoznak, jóformán 
csak morzsánként, a kisszámú g�űjtemén�i 
iratból és a kortársak visszaemlékezéseiből 
szedegethetők össze.

Kozma családja 

Kozma 1884. június 8-án született a Somog� 
meg�ei Kiskorpádhoz tartozó Kaposszéplak 
pusztán, zsidó családban, Fuchs Lajos néven. 
Nag�szülei az Esterház� család birtokán hit-
bizomán�ként 3000 holdat béreltek, azon gaz-

dálkodtak. Édesapja, Fuchs G�ula, a meg�ei 
főispán főkertésze volt. Édesan�ja, Fleiner Ida 
a kaposvári értelmiségi elithez tartozó, hí   res 
műpártoló Fleiner családdal állt rokonság-
ban, akik Rippl-Rónaival és Bernáth Aurél  lal  
is szívél�es kapcsolatot ápoltak. A Fleiner- 
rokonság eg�ik értékes „g�ümölcsévé” lett az 
a villa, mel�et Kozma 1934–35-ben tervezett a 
család számára Zala meg�ei, pókaszepetki bir-
tokukra. Harmincas években tervezett számos 
családi háza között ez az eg�etlen ismert vidéki 
villa, amel� különösen belső tereinek megfor-
málásában lett igen fig�elemre méltó. A háznak 
azonban sajnos már n�oma sincs, nem sokkal 
a háború után a hel�i vadásztársaság, amel�ik 
a területet kezelésébe vette, földig romboltatta.
Kozma, még Fuchs Lajosként 1890–94 között a 
jeles történész, Marczali Henrik által patronált 
marcali elemi iskolába járt, majd Kaposváron 
fol�tatta tanulmán�ait. Apja halála után édes-
an�ja újabb házasságot kötött, s a család G�őrbe 
költözött, ahol a Mag�ar Királ�i Alreál Gim-
názium diákja lett. A gimnáziumi évek során 
kedves tanára, Kovács Zoltán (Kovács Margit 
keramikusművész édesapja) hatására fordult 
érdeklődése mindinkább a művészetek felé. 
1902-ben, abban az évben, amikor Budapest  re 
költözött és beiratkozott a József Nádor Mű -
eg�etemre, nevét Fuchsról Kozmára mag�aro-
sította. 1909-ben nősült. Felesége teljesen férje 
árn�ékában és annak szolgálatában élte életét. 
Nag� műveltségű asszon� hírében állt, aki tulaj-
donképpen Kozma irodájának adminisztratív 
üg�eit intézte. Kozma halála után, úg� tudni, 
valamel�ik nag� állami tervezővállalat (talán  
a KÖZTI) kön�vtárában dolgozott.
Házasságukból két leán� született, a komol� és 
elegáns Erzsébet, becenevén Böde, és az eleven, 
temperamentumos Zsuzsa. Híresen csinos, 
modern és népszerű, élénk társasági életet élő 
leán�ok voltak, számos hódolóval.

Zsuzsa 1928-tól tanult az Iparművészeti Iskola 
belsőépítész szakán, majd Bécsben és Stutt-
gartban is fol�tatott hasonló stúdiumokat. Ezt 
követően hosszú éveken át apja irodájában dol-
gozott rajzolóként, de a harmincas évek végé-
től önálló tervezőként is érvén�esült. Nemcsak 
bútortervezéssel, hanem reklámgrafikával is 
foglalkozott. 1947-ben férjével Ausztráliába 
emigrált, ahol különböző belsőépítészeti stú-
dióknak és reklámcégeknek dolgozott. 
Bár Erzsébet is fol�tatott iparművészeti tanul-
mán�okat, érdeklődése mégis inkább a zene 
irán�ába terelődött, zenetanár lett. Ő volt  
a modellje Pátza� Pál eg� szép, hintázó nőala-
kot mintázó plakettjének és híres szobrának, a 
Dunai szélnek, amel� korábban a Palatinusnál, 
jelenleg a Duna-korzón, az Intercontinental 
szálló előtt áll.
A háború után a Zeneakadémia rektori tit-
kárságán dolgozott, majd ’56 után elhag�ta 
Mag�arországot és szintén Ausztráliában tele-
pedett le. A rosszn�elvek szerint a kivándorlási 
engedél� megszerzése érdekében, „en�he n�o-
másra” adta el, illetve ajándékozta közg�űjte-
mén�eknek apja hag�atékát. 
A lán�ok hosszú ideig eg�ütt éltek szüleikkel, 
szoros, harmonikusnak tűnő kapcsolatban. 
Hétköznapjait a család szorgos munkával 
töltötte, hétvégén azonban eg�ütt indultak 
víkendezni. Sokat kirándultak és sokat evez-
tek a Dunán, előbb csónakjuk, majd motor-
csónakjuk, később eg� Kozma által tervezett 
úszóházuk volt, amit ide-oda vontattak a szép 
partszakaszokon. 1934-re készült el Kozma 
eg�ik legismertebb munkája, Lupa-szigeti kis 
n�aralója. 1932-ben a Helvetia Rt., amel� név 
mögött ug�anaz az építőipari beruházó Fejér 
és Dános cég állt, amel� két évvel korábban  
a híres Napraforgó utcai minta-lakótelep kivi-
telezője volt, átgondoltan parcellázta és köz-
művesítette a kis dunai szigetet, amel� igen  

Kozma Lajos: Terv – családi ház (PótkaszepetkTaszilópuszta), 
1930–40, papír, akvarell, 31 x 46 cm, IMM, Adattár – rajz  

és tervgyűjtemény, ltsz. KRTF 511
© IMM

Kozma Lajos: Nappali a Fleiner család villájában  
(PótkaszepetkTaszilópuszta), 1941

Fotó: Seidner Zoltán, magántulajdon
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hamar népszerű n�aralótelep lett. Itt vásárolt 
például telket Molnár C. Pál festőművész vag�  
a Soros család is. Kozma a Platán sor 8-  as számú 
telekre építette víkendházát. A vízparti, lába-
kon álló csepp kis épület valóban a funkcionális 
tervezés tökéletes példája. Eg�etlen lakóhel�i-
ségből és két kis mellékhel�iségből állt az alig 
30 nég�zetméteres n�araló. Rendkívül prak-
tikus, beépített bútorokkal és szekrén�ág�ak-
kal kialakított belső terével mégis tökéletes 
kén�elmet n�újtott nég�üknek. Kozma maga 
is igen büszke volt erre a kis házra, számos 
hel�en – a nemzetközi szaksajtóban is – pub-
likálták, valamint ennek a képe került elméleti 
munkája, a Svájcban 1941-ben megjelentetett 
Das neue Haus (Az új ház) című kötet címlap-
jára. A házikón azonban viszon�lag hamar, már 
1939 végén túladtak, vélhetően mert Kozmát 
ekkor komol�an foglalkoztatta a kivándorlás 
gondolata. Barátja, Orbán Dezső festőművész, 
akinek Atelier nevű magániskolájában Kozma 
lakásművészetet tanított, nem sokkal korábban 
emigrált S�dne�-be, és lelkesen biztatta Koz-
máékat is, hog� menjenek utána. Erre végül 
nem került sor, a Lupa-szigeti kis ház azonban 
már a híres operaénekes, Walter Rózsi birto-
kába került, aki úg� tűnik, vonzódott az új 
építészeti stílushoz, hiszen 1936-ban Fischer 
Józseffel terveztette meg Bajza utca 10. szám 
alatti kitűnő, modern villáját.
Kozma nem sokkal később, 1940 körül vásárolt 
eg� szintén vízparti, régi parasztházat Verőcén, 
a főutcán. Verőce is népszerű pihenő   hel�e volt 

a korabeli értelmiségnek, köztük sokan köze-
 li kapcsolatban álltak Kozmával, íg� példá  ul 
a Karinth� család, Gorka Géza vag� Giergl 
Kálmán építész, akinek szomszédságában, az 
Árpád út 80. szám alatti épületet vásárolta 
meg. A kétszobás kis Duna-parti házról Rén�i 
Péter újságíró, szerkesztő, aki pál�áját Kner 
Imre mellett kezdte n�omdászként, és n�il-
ván ez a kapcsolat vezette Kozmáékhoz, íg� 
emlékezett: „...a folyó menti magaslatra épült, 
öreg nádfedeles parasztházból alakította át oly 
módon, hogy az eredeti fala és a tető megmarad
tak, csak a víz felőli kis kert felé eső falat cserélte 
fel földig érő, a ház teljes szélességét átfogó üveg
fallal, széttolható táblákkal: a kert pázsitja tel
jesen egy szintben volt a szobák padlójával. Rit
kán láttam azóta is tökéletesebb egybeolvadását 
hagyománynak és modernségnek, természetnek 
és emberi hajléknak.” (Rén�i Péter: A kézműves-
ségtől a konstruktivizmusig. Népszabadság, 1984. 
június 3.) Kozma a háborús éveket ide húzódva 
vészelte át fekete puli kut�ája társaságában, 
hetente csak eg�-két alkalommal utazott Pestre. 
Fennmaradt néhán� Kaesz G�uláéknak írt levél, 
amel�ben kissé panaszosan ír a magán�ról és 
az őt körülvevő túlzott n�ugalomról, ami azon-
ban kedvezett az alkotómunkának. Ekkor már 
keveset tervezett, főleg írással foglalkozott. Eg� 
nag�szabású építészetesztétikai mű kiadására 
készült, vélhetően ennek része az a néhán� feje-
zet, amit az Építészeti Múzeum archívuma őriz. 
Magáról a házról azonban pontosabb informá-
ciónk eg�előre nincs, tervek, korabeli fotók nem  

maradtak fenn, csak eg� biztosító által készí-
tett vag�onleltár, ami viszont rendkívül rész-
letes és szórakoztató: a fiókban lapuló utolsó 
bajuszkötő és térdharisn�a is szerepel benne. 
Ann�i azért mégiscsak kiolvasható belőle, hog� 
eg�-két színes, lakkcsiszolt modernebb búto-
ron kívül elég szerén�en és hag�omán�osan 
volt berendezve – korántsem ol�an modern 
kimódoltsággal, mint a Lupa-szigeti ház. 
És ha már a házaknál tartunk, néhán� szót 
lakásairól, illetve ezzel szoros összefüggésben 
irodáiról.

Otthon az irodában

Kozma egész életében városi bérlakásban élt, 
holott számos g�ön�örű villát épített megbízói-
nak, és – bár valószínűleg megtehette volna –  
sosem tervezett a maga számára családi házat.
Eg�etemi évei után az Erzsébet körút 7. szá-
mú házában lakott, majd Lajta Béla irodájá-
nak munkatársaként a frissen elkészült Nép-
színház utcai ötemeletes bérházba, az ún. 
Harsán�i- házba költözött, ahol Lajta irodája  
is működött. Amikor 1913-ban Budapest Mű-
hel� néven megn�itotta lakberendezési vállal-
kozását – amell�el megalapozta bútortervezői  
hírnevét –, átköltözött annak közelébe, a Vé-
cse� utcába. A Budapesti Műhel� kis kétszintes 
bemutatóterme a Vécse� utca és Szabadság tér 
sarkán álló házban, az ún. Deutsch-palotában 
volt, ami ma banképület. Kozma 1919-ben a 
cég működését kísérő állandó an�agi nehéz-

Kozma Lajos 1941ben Zürichben megjelent Das Neue Haus 
könyvének egyik illusztrációja a Lupaszigeti családi nyaraló volt

Forrás: Kozma Lajos: Az új ház, 1978, Corvina

Kozma Lajos: Terv – Nyaraló vízparti fára téve, 1940es évek, pausz, tus, 
23 x 27 cm, IMM, Adattár – rajz és tervgyűjtemény, ltsz. KRTF 586
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ségek miatt kilépett a vállalkozásból és önálló 
tervezőként fol�tatta praxisát. Ez idő tájt, 1922-
ben költözött Újlipótvárosba, az Újpest rakpart 
4. számú házba, amel� a népszerű, Vidor Emil-
féle ún. Palatinus-házak eg�ike. Az 5. eme-
let 35. számú lakás volt az övé. Fennmaradt 
eg�-két fotó, amel�ek vélhetően ebben a lakás-
ban készültek, a húszas évek végén. Köztük az  
a felvétel, amel� kissé mulatságos módon, az 
Új Építészet fol�óirat halála után megjelenő 
emlékszámának n�itóképeként íróasztalánál, 
pizsamában elmél�ülten dolgozva ábrázolja  
a tekintél�es alkotót. 
1932-ben elhag�ta ezt az épületet is és átköl-
tözött a hídfő túloldalára, a mai Fehér Ház,  
azaz a Képviselői Irodaház hel�én álló épü-
letbe, a Balaton utca 2.-be, amel�et szintén 
a Palatinus Rt. épített 1912–14-ben. Ennek 
tetején műteremlakások voltak, a Balaton 

utcai szárn�ban volt Kozmáé. Ekkor már több 
embert foglalkoztatott, íg� a lakás is nag�obb 
volt – modernista stílusának megfelelő beren-
dezéssel. Mivel otthona eg�úttal irodájának is 
hel�et adott, ahol megbízóit is fogadta, lakása 
afféle bemutatóteremként funkcionált. Ig�e-
kezett magát körbevenni saját tervei alapján 
készült, az aktuális divatigén�ek alapján terve-
zett tárg�akkal. Éppen ezért mindig kínosan 
üg�elt a rendre, mindennek meghatározott 
hel�e volt, a tárg�ak szinte mozdíthatatlanok 
voltak, nehog� zavarossá váljék az összkép. 
Fiatalabb pál�atársa, Granasztói Pál építész, 
várostervező, aki g�akori vendég volt náluk 

– de ekkor még inkább a szép Kozma lán�ok 
kedvéért, mintsem szakmai érdeklődésből – 
íg� emlékezett: Mindegyikük más szobában 
aludt, és mindegyik szoba egyben hálószoba
ként is funkcionált. De ennek nyoma sem volt, 

mert soha semmiféle felesleges holmi nem hevert  
a szobákban, ezek mindig kitakarítva úgy ra
gyogtak, mintha éppen most rendezték volna be. 
Minden darab mindig ugyanazon a helyen állt, 
még a hamutartók és a vázák is, náluk sosem 
kerestek semmit, semmi nem veszett el... Még a 
vi  rágok sem úgy nyíltak itt a vázákban, mintha 
az ő gyönyörűségükre nyílnának, hanem mert  
a lakásnak azon a pontján virágnak kellett 
lennie, az a helye... Szinte nem lehetett tudni, 
valóságos lakáse, vagy annak színes fényképe... 
(Granasztói Pál: Vallomás és búcsú, 1965)
A harmincas évek legvégén Kozma újra köl-
tözött – ezúttal Budára, a Kandó Kálmán és 
a Bem utca sarkán újonnan emelt bérházba. 
A házról nem maradtak fenn építési doku-
mentumok, de eg�re inkább igazolódni lát-
szik, hog� maga a takaros hatszintes épület 
is az ő tervei alapján épült. Ebből a lakásból, 

A kisnyaralók többfunkciós kanapéágya  
mellett az egyik Kozma lány ül

Forrás: Kozma Lajos: Az új ház, 1978, Corvina

Kozma Lajos dolgozószobája a Balaton utcai 
lakásában, 1935 körül, MÉM, ltsz. 103877
© Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi  

Dokumentációs Központ – MÉM

Kozma Lajos íróasztala Kandó utca 6. szám  
alatti lakásában, 1938 körül

© Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi  

Dokumentációs Központ – MÉM

Balra: Kozma Lajos: Iratszekrény, 1930 körül, bükkfa borítás, fenyőfa alap (vakfa), jávorfa borítás, kőrisfa borítás, IMM Bútorgyűjtemény, 
ltsz. 62.1171.1. Jobbra: Kozma Lajos: Íróasztal, 1938–42, diófa, fém, műanyag, IMM Bútorgyűjtemény, ltsz. 57.678.1
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ill. annak irodahel�iségéből származik az a 
né   hán� bútor, amel�ek az 50-es évek végén, 
Kozma Erzsébet ajándékaként az Iparművé-
szeti Múzeumba kerültek. A modern, csővázas 
bútorok Kozma tervei alapján készültek. Az 
íróasztal különösen érdekes: 1933-ban a nag� 
hírű Thonet cégtől Kozma és Kaesz G�ula fel-
kérést kaptak korszerű bútorok tervezésére. Eb - 
ből az eg�üttműködésből született ez a mo  dell, 
a rendkívül praktikus, több irán�ban kihajtha  - 
tó, a tervezőmunkához ideális, linóleumborí-
tású lappal. Az iratszekrén� is fig�elemre méltó: 
a dekoratív „kockás” furnérborítás tulajdon-
képpen eg� mintalap: a különböző fafajtákat 
lehetett kiválasztani ennek alapján.
Ez a szép lakás azonban megsemmisült, a há-
ború alatt találatot kapott és kiégett. Kozma 
azonban óvatos volt és terveit, kön�veit még 
időben különböző barátainál hel�ezte el meg-
őrzésre. Tulajdonképpen ennek a körültekintés-
nek köszönhetjük, hog� munkái jó része fenn-
maradt. A háborús éveket, ahog� említettük, 
Verőcén vészelte át, illetve társbérlőként Bród� 
László Bajcs�-Zsilinszk� út 34. szám alatti laká-
sában. Bród� a nag�nevű Hungária n�omda 
igazgatója volt, amel� pl. a Nyugatot is n�omta, 
felesége pedig Maróti Dóra, a híres Maróti 
Géza iparművész leán�a, akik Kozmával régi 
jó barátságot tartottak fenn. Kozma felesége az 
angoltanárnőjüknél, Erzsébet pedig valakinek  
a feleségeként bejelentve Budán bujkált.
Az ostrom ideje alatt azonban már Bród�ék  
5. emeleti lakása sem n�újtott biztonságot. 
Ekkor társult Soros Tivadarral, Soros G�örg� 

édes apjával, aki víkendszomszédja volt a Lupán. 
Soros kerített eg� Eskü téri (azaz Március 15. 
té  ri) ház pincéjében eg� ablaktalan raktárhel�i-
séget, és rábírta Kozmát, hog� komfortosítsák: 
gondoskodtak a szellőzésről, a világításról, még 
a fol�óvízről és WC-ről is. Minderről Soros ér  - 
   zékletesen beszámol eszperantó n�elven írt Mas
kerado című memoárjában, amel� 2002-ben 
Álarcban címen mag�arul is megjelent.
A háború után végtelenül elszegén�edve – de 
abban az örömteli tudatban, hog� ha 15 értékes 
perzsaszőn�egét nem is, de legalább munkáit és 
kön�veit sikerült átmenteni – Kozma kerített 
magának új lakást, ezúttal a Gellért téren. Iro-
dája ekkor már a Kinizsi utcában, az Iparmű-
vészeti Múzeum és Iskola mellett volt, hiszen 
1946-ban kinevezték az intézmén� igazgató-
jává. Sajnos azonban nem is igazán tudta elfog-
lalni új és rég áhított pozícióját, mert hama-
rosan súl�osan megbetegedett és 1948 őszén,  
64 évesen rákban elhun�t. 

Mester és tanítványai

De hog� ne il�en szomorkásan fejeződjön be  
a történet, kicsit kan�arodjunk vissza még a 
Kozma-irodához, munkatársaihoz. Kozma ott-
hon dolgozott, s bár rendkívül sok megbízása 
volt és nag�on kellett szorgoskodnia, kevés 
embert foglalkoztatott állandó jelleggel. Mindig 
ő maga tervezett, az irodájában dolgozó eg�-két 
fő önálló tervezési feladatot nem oldhatott meg, 
csak a részletek kidolgozásával, rajzok készí-
tésével bízta meg őket. Többn�ire pál�akezdő 

fiatalok voltak, akiknek azonban ol�an biztos 
alapot n�újtott az a néhán� Kozma mellett eltöl-
tött év, hog� egész későbbi pál�ájukra is kihatott 
és a háború után is mindn�ájan érvén�esültek. 
A korai években eg�ütt dolgozott Fábr� Pállal, 
aki 1913-ban végzett az Iparművészeti Iskolá-
ban és később elismert tervezőként dolgozott  

– Kozmáéhoz megszólalásig hasonlatos stílus-
ban. Hosszú ideig, 1928-tól, majd 12 éven át 
volt az iroda rajzolója Gábriel Frig�es. Gábriel 
a háború után a Középülettervező Vállalat 
(KÖZTI) belsőépítészeti szakosztál�ának vezető 
munkatársa lett és számos népszerű lakásbúto - 
ra mellett ol�an teljesítmén�ek fűződnek nevé-
hez, mint a MÉMOSZ-székház belsőépítészeti 
tervezése vag� a Gellért Szálló enteriőrjeinek 
átalakítása az 50-es években. Gádoros (Gonda) 
Lajost, aki a 40-es évek végétől ’57-ig igazgató  ja 
volt a KÖZTI-nek, mestere, Kaesz G�ula aján-
lotta Kozma fig�elmébe, íg� a húszas évek vé -
gén néhán� évig neki dolgozott. De említhetjük  
a ki  tűnő bútortervezőt, Peresztegi Józsefet is, 
aki a 30-as évek derekától már önállóan műkö-
dött, majd 1953-ban ő alapította a Faipari G�ár-
tástervező és Szerkesztő Irodát, ahol a korszak 
legtöbb lakásbútora született. 
Amikor Kozma a 30-as évek elején eg�re több 
épí  tészi megbízást vállalt, kicsit kibővítette 
munka társai körét is. A bútorrajzokat továbbra is  
szakmán�ba rajzoló Zsuzsa lán�a és Gábriel mel-
lé felvett építész és mérnök végzettségű munka-
társakat is, de ők is inkább az engedél�eztetések, 
kivitelezések ellenőrzése körül foglalatoskod  -
tak, semmint valós tervezési feladatokat láttak el. 

Kozma Lajos: Karosszék, 1928, fa,  
selyemgobelin, Székesfővárosi Textilműhely, 
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Az egész iroda működését a hallatlan igén�esség 
és precizitás hatotta át – ezzel n�űgözte le leg-
inkább megrendelőit és n�űgöz le minket ma is. 
Kozma alapos, pedáns, csökön�ös, már-már 
kicsin�es ember hírében állt, aki szinte teljesít-
hetetlen igén�eket szabott a neki dolgozóknak 

– leg�enek azok irodájának munkatársai vag� 
éppen kivitelezői. Éppen ezért évtizedeken át 
szinte ug�anazzal az iparosgárdával működött 
eg�ütt, akiket jóformán maga nevelt ki a saját 
elvárásainak megfelelően. Nem volt erős szavú, 
kemén� főnök, mégis mindenki tartott tőle. Elő-

fordult, hog� eg� lakás teljes padlóját felszedette, 
ha a sarokban észrevett eg� ol�an parkettalécet, 
amel�nek nem szálirán�ban futott az erezete. 
Az eg�ik il�en állandó partnere volt Királ� és 
Komjáth asztalos üzeme Nag�tétén�ben. Tulaj-
donosa, Királ� Ernő a közelmúltban elhun�t 
kitűnő bútortervező, Királ� József nag�bát�ja 
volt. Királ� Jóska, aki serdülőként nag�bát�ja 
üzemében inasoskodott és még volt alkalma 
Kozmával találkozni, íg� emlékezett: Mikor 
megláttuk az ablakból Kozmát közeledni, a fiúk 
összesúgtak: „Vigyázzatok, jön az Isten!”

   

KOZMA KLASSZIK. A Budapesti Műhely  
és Kozma Lajos, Műcsarnok, 
2018. december 2-ig.

KOZMA konferencia a Design Hét 
keretében a Műcsarnokban: 
2018. október 8–9.

   

Irodaotthon: Kozma Lajos pizsamában  
a tervezőasztalnál az Újpest rakparti lakásban

Forrás: Új Építészet, 1949, 2. szám 41. o. (Kozma Lajos-emlékszám)
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KOZMA Konferencia
Műcsarnok, Előadóterem
2018. október 8–9.

Az első nap témája Kozma Lajos rendkívül gazdag és sok-

színű életműve. Az előadások az alkotó pályáját a Lajta 

Béla irodájában eltöltött éveitől a Budapesti Műhelyen 

és jelentős grafikai művek létrehozásán túl az art decóval 

ötvözött ún. Kozma-barokkon át egészen a látványos  

modernista villák, üzletek és bérházak korszakáig köve-

tik végig. A szervezők a második napot a Kozma számára 

mindig nagyon fontosnak tartott szakoktatás témájának 

szentelik. Céljuk a design ízlésformáló és gazdasági érték- 

teremtő szerepének, a művészeti (szak)képzés és a kéz- 

műipari hagyományok jelentőségének hangsúlyozása. Az 

előadók az iparművészeti szakoktatásban a közelmúlt-

ban történt változásokról beszélnek és bemutatják a leg-

frissebb szakmai sikereket, követendő példákat.

Meghívott előadók: Branczik Márta | Csáki Tamás |  

dr. Csengel-Plank Ibolya | Dévényi Tamás | dr. Ferkai  

András | Fehérvári Zoltán | Ferkai Tamás | Halasi Rita 

Mária | Horányi Éva | dr. Horváth Hilda | dr. Katona Júlia | 

Koós Pál | Koronka Lajos | Kovács Szabolcs Gergő |  

dr. Kulányi Erika | Pauló Tamás | Pozsár Péter | Somlai 

Tibor | Szarvas Gábor | Turányi Gábor | Wilheim Gábor

KOZMA KLASSZIK
A Budapesti Műhely és Kozma Lajos
Kiállítás | Műcsarnok Kamaraterem
2018. szeptember 5.  – december 2.

A kiállítás a nemzetközi hírű építész, belsőépítész és  

bútortervező Kozma Lajos alkotói pályájának alaku-

lását meghatározó és hírnevét megalapozó Budapesti  

Műhely működését, illetve Kozma ez időben végzett 

grafikusi-könyvművészi tevékenysége kerül bemuta- 

tásra az Iparművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Magyar 

Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 

Központ és a BKSzC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziu-

ma együttműködésében.

A tárlat kísérőprogramjaként a Kozma Lajos Faipari 

Szakgimnázium több alkalommal kreatív workshopot 

tart a Műcsarnok tereiben. A kísérőprogramokról rész-

letes információt a Műcsarnok honlapján talál.


