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AUTÓ ÉS LAKÁS
ÍRTA NÁDAI PÁL
z otthonok jóléte az állam mentális suttogást, a jelszavakba burkolt
talpköve. — Egy a m e r i k a i érzelgősséget, de még jobban szereti a
elnök mondta egyszer egy pöffögő automobil füstjét,
választási körútján. Ez a
És mivel a dolgokat odaát szeretik vilámondás mély igazságot gosan látni, a Good Furniture Magazin
fejez ki, pregnáns rövid- a lakásberendezők szaklapja mindjárt száséggel. Tudják és hiszik mokkái is megmagyarázza, hogy milyen
is mindenütt, de követni — sajnos — nem arányban veri az automobil a lakást. Tehát
mindenütt követik. Elsősorban pedig magá- 4 : 1 a Ford-kocsik javára. Pontosabban
ban Amerikában nem követik áz amerikai szólva: az elmúlt évben másfélbillió dollárt
elnök jelmondatát.
költöttek odaát mindenféle bútorokra, szövePedig Amerika tudvalevően a korlátlan tekre és egyéb lakásberendezési tárgyakra, de
lehetőségek hazája. Ha Amerika vagy csak éppen négyszerannyitautomobilokra.Tehát,
az egyesült államai egy napon a fejükbe aki vesz két ágyat, egy mosdót, egy asztalt
vennék, hogy mindazt a hasznosat, szépet pár székkel és egy gépszőnyeget, annak
és okosat, amit az európai lakásépítők a szomszédja nem vesz ugyan egy,darab
egy évszázada kitaláltak, meg fogják való- bútort sem, de vesz egy autót. És ezt
sítani, olyan mintakertvárosokat, munkás- cselekszi az északi, a déli és keleti, meg
ligeteket, lakásparadicsomokat építhetné- nyugati szomszédja is. Innen van a 4 : 1
nek, hogy menten új képet öltene az emberi az autók javára. Négy ember túrázik,
művelődéstörténete. Ha Amerika egy napon versenyez s sportol, töff-töffözik, az ötödik
népszavazással elhatározná, hogy mindazt — ők azt mondják — bolond, pedig bea pénzt, melyet lakossága egy éven át filmre, rendezkedik.
boxra, meccsekre és egyéb vasárnapi szóHa mindez Amerikának pusztán belügye
rakozásokra fordít, csak egyetlenegy éven volna, akkor a megfordított Monroe-elv
át szüneteltetné és adókban beszedve, ezt alapján nyugodtan továbbhaladhatnánk
az összeget a lakásberendezések javítására e tény felett. De ami rideg, számszerű
fordítaná, akkor olyan otthonművészetet valóság odaát, az hovatovább könyörtelen
ültetne el a sivár üzletemberek világában, valósággá fog válni itt is. Talán csak az
hogy csodájára járhatna az európai ipar- arányszám kedvezőbb itt, de nem a percent
művészet is. Ha A m e r i k a . . . de minek a fontos, hanem a lényeg,
folytassuk. Amerika nem fogja elhatározni
Ez a lényeg pedig az emberi kultúra
sem ezt, sem azt,, Amerika a szabadság érdeklődési területének nagy eltolódását
klasszikus földje. És inkább el lehet vonni jelenti. Kötelességünk felismerni, hogy a
az emberektől a napi szódawhisky adag- világ haladása, a technika száguldása, az
jukat, mint belenyúlni
iram, mellyel a mérmerészen és eredeti
nöki tudomány úrrá
módon a családi élelesz városaink, üzetükbe. Az Egyesült
meink, építészetünk,
Államok
kormánya
m u n k a t e m p ó n k és
tehát — legalább
lélekzetvételünk felett,
egyelőre — mit sem
m i n d e z megváltozfog tenni a régi elnöki
tatta a kultúrált emjelmondat megvalósíberiség alaphangulatása érdekében. Home
tát is a világrenddel
sweet home, kedves,
szemben. A gyorsaszépenhangzó szavak
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ság, melynek hordoaz amerikai fülnek is,
zója és jelképe a sok
mely szereti a szentiféle láthatatlan enerHaranghy J e n ő : Ex libris.
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gia, a benzinrobbanástól a levegő elektromos hullámáig, nemcsak külső életünket
bolygatta meg, de belsőnket is. Száz év előtt
indult el Stephenson lokomotívja lassú döcögéssel s e száz év alatt szinte fejtetőre állított mindent a közlekedés. A társadalomnak
lehet a támasza, talpköve a jó erkölcs, az
otthon, a tiszta lakás, de a társasélet mégis
az utazás, közlekedés, szórakoztató mozgás
ezernyi lehetősége közt hullámzik. Az államélet, a magasabb rezon, az emberi fajfenntartás emelkedettebb szellemű belátása

lomtól fűtött, feszült energiáktól mozgatott
világba született bele, azt mondja, hogy ő
„aktivista", ezen éppúgy nem szabad elmosolyodni, mint hogyha az olasz fascio
politikája is tömegei mozgatására használja
fel a „tettek propagandáját". Igenis: panta
rhei, minden mozog, az egész világ mozog,
ahogy a görög bölcs mondta. E mozgásnak pedig van egy mozdulatlan központja:
a lakás, és egy feszítőereje: az autó.
Nem véletlen tehát, ha az amerikai számvetéssel egyidejűleg mi is e két ellentétes

Haranghy Jenő : Ex libris.

mind az egyén nyugodt életébe s ennek
keretébe, a családba helyezi bizalmát,
Család pedig egyenlő: háztartással, lakással, nyugalommal, hittel, szépséggel. De
mindezzel szemben száz év óta az együttélésnek megvan az ő hatalmas centrifugális ereje. Vasút, autó, országutak, sport,
repülő, mind el akarja távolítani onnan az
embert, ahova apái és nagyapái még gyökeret eresztettek. Egy nyugalmi, statikai
világrendből mozgási, kinematikai világrend lett és ezt a lelki vágyat éppúgy nem
lehetne többé az emberiségből kiirtani, mint
ahogy nem lehetne máglyára dobni az
értelmi szerzőket, a nemzetközi hálókocsikat, a Pullmannokat, Fordokat és egyéb
mérnököket, akik e világot olyanná teremtették, amilyen. S ha a fiatal festőnövendék,
aki tizennyolc évvel ezelőtt egy örök izga-

világot állítjuk szembe: a lakást, az őskonzervatívet és az autót, az idők radikálizmusát. Ha pedig e ténymegállapításhoz
eljutottunk, azt is mindjárt hozzá kell tennünk, hogy bárcsak annyit fejlődött volna
intenzív szépségeiben a lakás, mint az
automobil. Igaz, itt össze nem mérhető
fogalmakkal van dolgunk. De sejtésünkkel
mégis érezzük, hogy az emberi otthonok
jólétmennyisége, szépségköbtartalma egyre
fogy, míg az autófejlődés és közlekedőtechnika vonala merészen feltörő
egyenes. Az autó, melyben a német vagy
angol gyáros írógépeivel, iratrendezőivel
száguldoz, az autó, melyben a nászutaspár szalonostul, villanykonyhástul és fürdőszobáival szalad át a Szaharán, a stílusbútorokkal ékes gyorsvonatokig és a narancsligetes luxusgőzösig, — nem ők-e ipari

r

reprezentánsai a mai bútorfejlődésnek is?
A német iparművészek legjobbjai dolgoznak
azon, hogy egy-egy Óceánjáró számára
T pontos, jóvonalú, célszerű kabinbútorokat
j tervezzenek. De ez csak szórványos betola" kodása építésznek a mérnöki zónába. Evvel
szemben áll a nagy igazság, hogy immár
Európában is mérnöki konstrukcióvá válik
jórészt mindaz, ami előbb építészeti, építőművészeti és iparművészeti formaalkotás
gyümölcse volt: árúcsarnok és iroda, bank
és szálloda, hall és konyha, sőt — minek
szépítsük — rövidesen a falbavájt hálószobabútor és a földbesüllyesztett fürdőszoba is inkább mérnöki, mintsem lakástervezői elgondolás alapján fog készülni,
Félszeg gondolat volna, ha az iparművészet ezzel az érzülettel, ezzel a mozgástechnikai vággyal szembe akarna helyezkedni. Csak szépen, okosan számolhat
vele. Látszóan talán nincs ellentét a kettő
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GOBELIN-KIÁLLÍTÁS
AZ IPARMŰVÉSZETI M Ú Z E U M B A N

z Iparművészeti Múzeumban nemrég nyilt meg a 32
darabból álló falkárpit-kiállítás. A kiállítás csakis a
f ő v á r o s területére szorítkozott, de még itt sem lehetett mindent megszerezni,
amire teljesség szempontjából szükség lett
volna. A tulajdonosok egy része méltánylást érdemlő okokból vonakodott értékes
gobelinektől — habár csak rövid időre is —
megválni. így például a falba beillesztett
falkárpitok leszerelése sok nehézségbe ütközött volna. De meg több kárpit kiállítására a Múzeum csarnoka sem nyújtott
volna elegendő helyet.
Jóllehet ezúttal nélkülöznünk kell a kiállításon több kiválóan értékes és jellegzetes darabot, pl. Andrássy Gyula gróf és
Baumgarten Nándor dr. gótikus gobelinjeit, az esztergomi egyházmegyei múzeum
Ipolyi-féle gobelin-sorozatát, a miniszterelnöki palota Boucher-gobelinjeit stb. A kiállítás érdekes betekintést enged magángyűjteményeink falkárpitállagába és sok
| élvezetet nyújthat a látogatónak előkelő
X stílusával.
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közt: o t t h o n m ű v é s z e t és autóláz közt,
ámde valóban az esztétikai érdeklődésnek
két ellenkező pólusát jelentik. Jó bútorműves korszak, jó lakásberendező korszak
mindig az volt, amelyikben az emberek
társasélete a házaik falán belül játszódott
le. S amelyikben a szellemi élet kristályosodási pontja az otthon volt. De bizonyos,
hogy a világ már á t é l t i d ő s z a k o k a t ,
melyekben a technika láza, az új felfedezések mámora elnyomott esztétikai
és erkölcsi értékeket s a világ csakhamar
ámulva tért jobb belátásra. Mikor pedig
be lesz fejezve a levegő, a sarkvidék,
az őserdők és sivatagok meghódítása, mikor
az emberek a felhők fölé, a felhőkarcolók
pedig az ég felé fognak nőni, akkor a
belátás visszapottyan a földre s annak
is a legszebb pontjára, amelyet elfeledett, elhanyagolt egy időre: a meleg és
jó otthonokba...
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A gobelinszövés, mely a láncfonalak közé
kézzel illeszti be a sokszínű gyapjú- vagy
selyemfonalat, már az ókorban ismeretes
volt; különösen Egyptomban gyakorolták
azt, hol a római uralom alatt szokásossá vált
temetkezési mód számos gobelin-szövetet
mentett meg az utókor számára. Ezek az
ú. n. kopt-szövetek (a „kopt" szó a görög
„Aigyptioi"elferdítésébőllett„Quibt"elnevezésből ered) a későbbi gobelinszövés technikájának ősei. Az Iparművészeti Múzeum
gazdag textilgyűjteménye érdekes példákat
állít ki a kopt-szövetekből, melyek még a
görög és keleti stílusok vegyülékét mutatják
(III—VI. század).
Ezektől a l e g r é g i b b ókeresztény szövetektől a tulajdonképpeni gobelinig nagy
űr tátong. Bár vannak adatok arra, hogy
a szövésnek ezt a módját a középkorban
Európában is gyakorolták és hogy az nem
ment soha feledésbe, a legrégibb európai
gobelinszövések fennmaradt példái csak a
XIV. századig nyúlnakvissza.amikoriselsősorban Páris, Arras és Brüsszel termelték a
legszebb gobelineket; ezt az iparágat később
maguk számára sokáig kisajátították, úgy
hogy egész világrészünk csaknem kizárólag
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