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ét sajátság jellemzi modern 
lakásművészetünket. Az egyik: 
az állandóság érzésének hiánya. 
Amit ma elgondoltak, azt a 
holnap már ismét lerombolja. 
Egyik kiállítástól a másikig 
változik az ízlés. Nemhogy több 
nemzedéknek volna szánva, de 

még évtizedekre, söt évekre sem érvényes. Annak 
tudatában, hogy minden művészeti divatot a gyor-
san változó esztétikai jelszavak irányítanak, a 
lakásdivat is esak tiszavirág-életre rendezkedik be. 
Maradandó anyagból készült alkatrészeket alig 
használ; a gipszet, felületes felmázolást, könnyű 
szöveteket, csecsebecséket pedig nem nehéz ináról-
holnapra másokkal felcserélni vagy átformálni. 

A másik irányadó szempont, mely jórészt az 
előbbinek folyománya, a «leegyszerűsítés» elve, az 
irtózás minden elkerülhető ornamentumtól. Jól 
jellemzi ezt az ornamentofóbiát egy német 
élclap képe, melyen a művészi ízlésű modern atya 
nagy papírollóval készül lenyesni fiának kissé el-
álló füleit. «Félre a felesleges ornamentummal» — 
mondja a kép szövege. Mint a lázbetcget, úgy nyug-
talanítja a modern embert lakásában minden, ami 
nem áttekinthető, világos, pormentes, higiénikus. 
Ideálja a szanatórium linoleumpadlójával, egy-
színű sima falfelületeivel, könnyen elmozdítható 
kényelmes, de egyszerű bútorzatával. Legfeljebb 
pár élénk színt, pár festészeti vagy grafikai pillanat-
felvételt enged meg magának a csupasz falon. 

A modern lakásstílus szorosan összefügg egész 
életmódunkkal, világnézetünkkel. Éppen ezért 
stílus. El fog múlni, mint min-
den stílus s lehet, hogy a jövő 
megint az ellenkező végletben, a 
komplikált, problémákkal telí-
tett, cifra dekorációban fogja 
megtalálni üdvözítő, örök érvé-
nyűnek hitt szépséget. 

Ma azonban bátorság kell 
hozzá, hogy valaki a multak 
lakásművészetét szépnek talál-
ja. Különösen áll ez éppen a 
barokk és klasszicista ízlésre, 
melv homlokegyenest ellenke-
zik mindennel, amit ma szép-
nek, jónak, megengedhetőnek 
tartunk. A fejedelmi kastélyok 
és paloták aranyozott, kacska-
ringós, feudális ízű fogadóter-
mei, az örökkévalóság számára 

készült etiquettes berendezésük a lehető leg-
kevésbbé felelhetnek meg a modern ízlésnek és 
megkötöttség hiányának. 

A stuttgarti Hoffmann kiadócég mégis vállal-
kozott a merész kísérletre, hogy éppen ezeket a 
barokk és klasszicista intérieuröket elevenítse fel 
emlékezetünkben. 

A német bútor és belső dekoráció fejlődését 
tárgyaló könyvsorozat keretében most jelent meg 
egy újabb kötet «Farbige Raumkunst der Vergan-
genheit» címen. (Bauformen-Bibliothek, 25. kö-
tet.) Feladatául tűzte, hogy а XVII. és XVIII. 
század díszítő művészetében oly fontos szerepre 
hivatott színt, mely a szokásos fénykép-reproduk-
ciókban nem érvényesülhet, kellőképpen érvényre 
juttassa. Eredeti olajfestmények és vízfestmények 
után készült, a sokszorosítás legmagasabb fokán 
álló nyolevan színes reprodukció, melyet Feulner 
Adolf magyarázó szövege kísér, a berendező mű-
vészet gondosan kiválogatott példáit mutatja be, 
valamennyi kép egyszersmint a csendéletfestés jó 
példája. Némelyik Pieter de Hoochnak vagy Menzel-
nek objektív, a természetet hűségesen követő inté-
rieurképeire emlékeztet. A művészek — W. Reuter, 
Beyerlein, Sehübel, Beckert Gebhard és mások — 
gondosan megfigyelték a fény játékát a falburko-
latok és bútorok aranyozásában, a fényezett fában, 
az üvcgcsillárokban, porcellánban, megfigyelték 
a selyemszövetek és falkárpitok lágy színskáláját; 
képeikben van perspektíva, levegő, mely a néző-
ben felkelti a háromdimenziós tér hatását. Nem a 
művész látománya itt a fődolog, hanem az ábrázolt 
szép intérieur hű visszaadása. 

Megvallom, hogy ha már 
intérieur-képekről van szó, jobb 
szeretem az igazán harmonikus, 
művészi helyiségek képeit, mint 
a csupasz, barátságtalan, nem 
tudni mi okból lefestett, szegé-
nyes szobákét, melyekben sem 
a díszítés, sem a szín, sem a 
térbeliség festői problémái meg-
oldva nincsenek, sőt néha kész-
akarattal figyelmen kívül ha-
gyattak, úgyhogy a meredek 
síkban emelkedő padlón álló, 
kockás kávéruhával leterített 
konyhaasztalon a ferde tányé-
rok, poharak csak a statika 
valamely csodája folytán áll-
hatnak meg. Mert ilyen és 
hasonló képekkel is találkozunk Harangl iy . Jenő : Exlibris. 
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tárlatainkon és a katalógusban azt olvassuk 
róluk, hogy intéricurt ábrázolnak. Fénytelenek, 
görbék, kedélytelenek, mint az ilyen intérieurök 
lakóinak lelke. 

Németország gazdag nagy és kis fejedelmi rezi-
denciákban, kastélyokban, gazdagabb még a 
Louis-stílusok őshazájánál, Franciaországnál is. 
Persze, hogy a francia előkép talált itt utánzásra, 
gyakran francia építészek tervezték a német kasté-
lyokat (Cuvillié, J . de Saint Pierre és mások). 
Olasz mesterek is közreműködtek az építésben és 
díszítésben (Solari, Tiepolo, Zuccalli stb.). De a 
fődologban mégis csak helybeli német munkások 
végezték az építést és díszítést. Maga az építtető 
adta az irányítást és a helyi körülmények, szoká-
sok is befolyásolták a kivitel módozatait. így kelet-
kezett a franciától elütő német barokk és klasszi-
cista stílus, mely még ott is felismerhető, ahol 
tisztán francia szeretne lenni. A stílus nagyon érzé-
keny valami; szándékosan sem megteremteni, 
sem eltüntetni nem lehet. 

A franciák а XVIII. század német ízlésében 
csak a francia ízlés elrontását látják. Pedig a né-
met és a több olasz elemmel kevert osztrák barokk 
művészetben sok erőteljesség és eredetiség van. A 
német fejedelmi várakban és váracskákban annyi 
álmodozó, csaknem nyárspolgárias báj és költészet 
rejlik, amennyit a nagyobb méretekre szabott 
francia palotákban nem találni: hiszen ott nem is 
létezett a sok duodez-fejedelem és kis provinciális 
udvar, mint a német városokban. A müncheni, 
bambergi, würzburgi, ponunersfeldeni rezidenciák 
(Potsdam egészen hiányzik a könyvből), a kis kas-
télyok és kéjlakok, mint a Iudwigsburgi, a sclileiss-
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heinii, az ansbachi, bayreuthi, nymphenburgi stb. 
mindmegannyi gyöngye a barokk, a Louis XVI. és 
az empire díszítő művészetnek. Valamennyinél a 
gazdag formák mellett nagy szerepjutott a színnek. 

Amikor még nem fejlődtek ki az egységes építé 
szeti tervbe foglalt szobasorozatok, a nehéz kora-
barokk bútorzathoz erőteljes, élénk színeket válasz-
tottak. Később azonban a helyiségek díszítésének 
íinomulásával a kísérő színek is tompulnak. A 
nagy fogadótermekben a fehér és arany uralko-
dik, hozzá a szinte előírásszerinti vörös. A külön-
féle célokat szolgáló kisebb helyiségekben azonban 
a színek a bútorzatnak megfelelően a legnagyobb 
raffinériával vannak összeállítva: természetes 
színükben meghagyott vagy szürkés tónusban fes-
tett faburkolatok, arannyal, ezüsttel élénkítve, 
hatásukban még fokozva a tükrök, porcellánok 
ragyogásával vagy kecses festett, tarka panneaux-
kal. Gyakran az egymást kölcsönösen emelő 
komplcmentszínck követik egymást a szobákban: 
kék után sárga, vörös vagy rózsaszín után zöld. 
A klasszicista ízlés eleinte még szintén a pasztell-
színeket kedveli, a zöldesszürkét és a vörösnek, kék-
nek, sárgának világos árnyalatait, mérséklettel 
alkalmazott arannyal vagy ezüsttel. Az empire azon-
ban egyenes vonalú díszítéséhez, nagy síkfelületei-
hez ismét erős, élénkebb színeket szeret használni, 
kéket, zöldet és vöröset. A sárga szín mindenkor 
divat marad, de a rokokó azzal is óvatosabb, mert 
hiszen elsősorban a púderes liajzatú női szépségek-
nek és selyemruhás, parókás uraknak kellett meg-
felelő hátteret teremteni, míg a francia első császár-
ság inkább a ragyogó egyenruhák kellő érvényre-
juttatását tűzte ki céljául. 

Ha a most elhagyatott, csak turistáktól látoga-
tott termek és boudoirok színpompás képét kép-
zeletben benépesítjük egykori lakóikkal, akkor 
értjük meg csak igazán koruk életerős, mosolygó 
művészetét. Nem önkényes próbálkozások ezek a 
régi intérieurök, hanem szükségszerűen a kor 
szelleméből kifejlődött, az élettel szoros kapcsolat-
ban álló alkotások, melyek nélkül viszont a rokokó, 
a Louis XVI., az empire sem lett volna az, ami 
volt. 

Ma már nem lakhatnánk ilyen házakban — 
és ezzel nem mondunk róluk kárhoztató ítéle-
tet, sőt ellenkezőleg. De hogy ezt tudjuk, hogy 
az elmultakat, a külsőségeket nem akar juk ismét 
látszólagos életre kelteni, hogy csodálhatjuk a 
multat, a nélkül hogy utánozni akarnánk vagy 
hogy félnénk tőle: ez mellettünk szól. Mert az 
ellenkező csak gyengeségünknek, stíltalanságunk-
nak jele volna. 

Isten őrizzen, hogy manapság valaki barokk 
vagy empire stílben akarjon berendezkedni. 

Hanem mégis csak szép volt a barokk, az 
empire, mikor még élt. 

VÉGH GYULA 
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