
A M E R I K A I L U X U S S Z O B Á K 

ki a filmek vásznán keresztül 
pillant be az amerikai gazda-
gok életébe, rendesen csak tet-
szetős sablonokat talál. Van egy 
átlagos amerikai elegancia, mely 
ép oly sima, kifent és kiborot-
vált módon nyilatkozik meg az 
emberek arcán, mint a lakás, 

az öltözködés, vagy a klubélet szokásaiban. 
Aki viszont az életen keresztül pillant bele az 
amerikai lakásiparba: egy igen erős tendencia 
érvényesülését látja, amelyet a csinos csomago-
lású uniformizálás elvének lehetne nevezni. Francia 
királyi hálószobák fent, rugóra járó fotel-ágyak 
lent, történelemimádás a gazdagoknál, rideg üzleti 
hűvösség a clerk-maneknél, ez az, amit minden 
útszéli pillanatfelvétel az amerikai életről hirdet. 
Amerikának nincs ízlése, szokták mondani azok, 
akik iparművészetét egyáltalán nem, vagy csak 
a nagyárúházak árjegyzékeiből ismerik. Ame-
rika ? «Business.» «Rágógummi.» «öt pennys ro-
mantika a lakásban» — mondják az ú j felfedezők 
egy kézlegyintéssel. 

A valóság pedig az, hogy a szertelen hóbortok 
és a szolgai másolások Amerikája régen meghalt. 
Az a nemzedék, mely a párizsi Faubourg St. An-
toine asztalosmesterénél megrendelte a versaillesi 
királyi íróasztalok pontos mását, berakással, bronz-
csecsemőkkel és szúrágással együtt — az arany-
golyók csatájában rég visszavonult. Akik ma van-
nak a fronton: finomízlésű műértők, vagy kitűnő 
ösztönű régiségvásárlók. A los-angelesi alhamb-
rák, a hollywoodi tróntermek, a palm-beachi in-
dián-főnök-sátrak — ezek nem ők. Amerika, a 
gazdag, jól szituált, Európát járt és kulturában 
megfinomodott Amerika épp úgy kifejlesztett ön-
maga számára egy lakásbeli luxusízlést, mint 
ahogy vannak technikai reprezentáns-formái az 
autó- és lokomotív-iparban, mint ahogy van 
könyvtári, tudományos laboratóriumi, vagy zenei 
életének kifejezőformája. Senki sem fogja mai 
értelmünk szerint lemosolyogni a felhőkarcolókat, 
csak azért, mert sokszor vétenek építészei a kor-
szerűség elve ellen. És senki sem mondhatja, hogy 
az amerikai luxus-ipar az európai hadigazdagok 
uniformisában jár, csak azért, mert a film-szceni-
kusok kényelmesek. 

Ha megpróbáljuk rekonstruálni azt, amit Ame-
rika az utolsó negyedszázadban a maga saját cél-
jaira a belső architektúrában teremtett, itt is 
etappe-okat fogunk felismerni. Azt a modern 
mozgalmat, mely az 1900 év táján indult el 
Európából, hogy meghódítsa a világot, Amerika 

öt évvel később ismerte meg. Morris-szék és Chip-
pendale-szekrény, öreg tölgyfából való ebédlő és 
Dufréne-féle hálószoba — hol régies angol purita-
nizmus, hol stílusoktól elrugaszkodó modernizmus, 
ez volt a latin és angol-szász barátság gyümölcse. 
Mindenki, aki átjött Európába, apostola lett annak 
az ízlésnek, melyet itt látott. Vérmérséklete és az 
őt ért sugallatok szerint válogatott az o l d с u -
r i o s i t y s l i o p-ok műipara, vagy a világ-
kiállítások arany-szalonjai között. Az amerikai 
beviteli statisztika azt mutatja, hogy 1004-ben 
még csak négymillió dollárt fizettek ki európai 
bútorokért, húsz évvel később pedig huszonnégy-
millió dollárt. Az utolsó öt évről, sajnos, nincs 
statisztikám. De kétségtelen, hogy az amerikai 
vagyonosodás azóta sem esett vissza s vele együtt 
az sem, amit oly jellemzően neveznek odaát «a bí-
rás szenvedélyé »-nek. 

Csak éppen a szenvedély iránya változott meg. 
Amerika a luxus-iparban is kezdi megvalósítani 
az ősi elvet: Amerika az amerikaiaké. Az ó-világ-
ból vett művészi forma közkincs lett a világon és 
Amerika itt is a legegyszerűbb módot választotta: 
nem a tojást importálja, hanem a tyúkokat. Te-
heti, mert övé a bírásnak a szenvedélye mellett a 
bírás minden egyéb feltétele is. A hajók, melyek 
a háború után zongorákat és valódi Rembrandto-
kat szállítottak Európából, úszó kiállításokat is 
hoztak a fedélközön. De vendégszereplő ipar-
művészeket is. A francia «Ile de France» az ő káp-
rázatos berendezésével éppúgy úszóügynök volt, 
mint a bécsi Hoffmann, a berlini Bruno Paul és 
még vagy két tucat német lakásberendező vitrinjei, 
házi-barjai és boltfelszerelései. A század első 
tizenöt évében az angol country-romantika és a 
francia «style nouveau» képviseli odaát a modern 
szellemet. De a legyőzött Németország lassan és 
szívósan a maga színeit, Werkbund-formáit és 
asszonyi toalett-örömeit is be tudja csempészni a 
newyorki Fiftli-Avcnue életművészei közé. Valami 
ahhoz hasonló jelenség megy itt végbe, mint a 
reklámgrafikában. Amerika, a nagyméretű pro-
paganda világszirtje, sorra szívja magához a né-
met és osztrák reklámművészeket, hogy finomságot 
tanuljon tőlük. Az óriás szállodák, a modern közle-
kedőeszközök és a boltberendezés született zse-
nijei pedig a németek és osztrákok hiperraífinált 
egyszerűségét szeretik meg, erre az erjesztő-gom-
bára van szükségük. 

Mindezeket előre kell bocsátani, ha meg akar-
juk érteni a mai amerikai lakás luxusberendezé-
sét. Ebben a szóösszetételben a luxus egyáltalában 
nem a szó rosszabbik értelmét akarja kiemelni. 
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Ez a luxus nem a parvenűség, nem is a hivalkodó 
cifraság jelzője. Egyszerűen azoknak az osztályok-
nak igényére utal, amelyek a kézműipari terme-
lést értékelni tudják, a színt, a finom anyagot, 
a nagy kényelmet föléje helyezik a tiszta célszerű-
ségnek és tágas, téres lakásukban egyéniségüknek 
megfelelő, személyiségükre szabott otthont terem-
tenek maguknak. 

Tévedés azt hinni, hogy ez a lakás ne volna 
ízig-vérig amerikai. Ez azt jelenti, hogy minden 
kozmopolita érdekessége mellett is van benne 
valami a inay-flowerok utódainak játékos romanti-
kájából, de van valami az irodabútorok gördülé-
keny hidegségéből is. A luxuslakásban mindig lesz 
egy tükör, amelyben megcsillan a pálmafák 
lombja, vagy egy szökőkút szivárványa, de mind 
több az olyan bútor is, amelyik a falba illeszkedik, 
gombnyomásra terül, fordul, kerekeken gurul, 
vagy fémlábakhoz simul, egyszóval technikai 
szerkezetében a népszerű mérnöki szellem ural-
mát hirdeti. Azt lehetne mondani: a gazdag ame-
rikai lakáson háromféle alkotó teszi össze a tudo-
mányát : a mérnök, a bútortervező és a díszítő. 
A masinizmus földjének bútorasztalosai kigondol-
ták a tömegek számára a mindenfajta összerak-
ható, csapható, növelhető és kombinálható bútor-
formákat. Ez a példa megtermékenyítette az 
európai iparművészek elitejét. Ezek azután a hajó-
és szállodaberendezéseken, klubok és fínoin bol-
tok belső termem megmutatták a dolognak hat-
ványozott eleganciáját. És így jutott a bérlakások 
mérnöki ötletessége mint drága keverék, mint ízes, 
parfűmös cocktail vissza a felsőbb tízezrekhez. 

Hogy közben yankee-karaktert kapott, azt min-
den bútordarabon észre lehet venni. Mikor öt-hat 
évvel ezelőtt a német Bernhard Lucián az ő túl-
finomult neobarok-ízlésével jelentkezett az ame-
rikai gazdagok magánpalotáiban, sikere csak 
mérsékelt volt. Mágikusan kevert színei, kissé 
bujálkodó bútorformái, a német kereskedelmi 
tanácsosoknál jól beváltak, de odakünn túlfűsze-
resen hatottak. A hangot, melyen a német meló-
diát közvetíteni kell, Franki Paul találta el, aki 
szintén bécsi és berlini iskolázottsággal vándorolt 
ki az Óceánon túlra. De ő nemcsak párizsias svun-
got lesett el közben, hanem exotikus világokból is 
gyűjtött mézet. Hosszú ideig utazott s dolgozott 
Japánban. Amiket ott a szublimált és friss hangu-
latok nyújtottak, azt híven megőrizte. Kert és 
színház, öltözetek és hímzések, elegáncia és egy-
szerűség lassan megérlelték az őjmaga egyéniségét. 

Amerikában ma ő a legtöbbre tartott lakás-
berendező. Főiskolai tanár, egyetemi előadó, szín-
házi díszletek tervezője, — egy egész sereg rajon-
gója és utánzója van. Nemcsak dollármilliomosok-
nak tud nyújtani. Európai szemmel nézve is érde-
kesek a bútorai. De a mi számunkra az a leg-
érdekesebb benne : hogyan keresi ki s emeli tuda-
tosan magasrendűvé a technikai bravúrt. A to-
ronyház, ez a tipikus amerikai építőforma, mint 
valami elixis, ott bujkál minden bútorában. író-
asztal, vagy könyvszekrény, tálaló- és állólámpa, 
mind érezteti ezt az injekciós-tűn kapott amerikai 
vitalitást. Székeket és ülőbútorokat merész kombi-
nációkban szerepeltet, néha zsámolynak, vagy 
puszta matrácnak tűnnek fel, olyan alacsonyan. 
De egy könyvszekrényt olykor a falmagasságig 
tornyosít fel, minden szimmetria nélkül össze-
kombinált dobozokból. A szobában lezajló játék 
— a horizontális ülőbútorok és a vertikális szek-
rénybútor-aszimmetrikus játéka — elevenné teszi 
az egészet. Szándékosság van benne, de nem 
keresettség. 

Egész sereg tervezőművész munkái mutatják 
be amerikai bútorkiállításokon, hogy az ízlésnek 
milyen hatóerői működnek odaát. Mindenütt a 
térnek nagy tisztelete, a bútort alkotó kubusoknak 
merész, de koncentrált összefogása, mindenütt a 
tektonikus szellem a régibb festőiség helyett. 
Még a magyar nevű Kárász Ilonka is ennek a fe-
gyelmezett építőszellemnek jegyében dolgozik, bár 
egy keresett parasztos primitívség is fellelhető az 
ő tervezésein. Ma még nem sok az amerikai lakás-
berendező, aki modern ízlésben dolgozik. S neveik 
után ítélve inkább indigénák, mint vérbeli ame-
rikaiak. De tévedés volna azt hinni, hogy soká 
késhet ennek az öntudatos munkának az ered-
ménye. Valamiféle amerikai luxusstílus van ki-
alakulóban. Ennek semmi köze sincs az annyira 
keresett régi mammut-bútorokhoz, a koloniális 
asztalosok ódon, nehézkes építményeihez. Ez az 
amerikanizmus a mai gazdag yankeevel tart ér-
zelmi közösséget. Fürge, mozgékony, kicsit hiú, 
egy-egy percre szentimentális is, de csak női dol-
gokban, különben pedig komplett és egészséges. 
Eszakamerikai. 

NÁDAI PÄL 

F e n t : Székely m o t í v u m o k , lépcsős szegélyvonal . 
L e n t : Bolgár m o t í v u m o k , larkas togas szegélyvonal . 
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