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A LONDONI ROYAL AUTOMOBILE-CLUB. 
London kellős közepében, a legforgalmasabb s egyúttal legelőkelőbb útvonalak egyi-

kén, — hiszen az angol trónörökös, a walesi herceg palotája, a Marlborough House is ott 
van — a Pall-Mal nevű úton, világhírű, százados múltra visszatekintő clubok tőszomszéd-
ságában emelkedik a legfiatalabb valamennyi között, a Royal Automobile-Club, kőből való 
most még fehér, mintegy hatvannyolc méter hosszú homlokzata. Nem úttörő az építészet 
terén ; nem akar új formákkal hatni, nem vesz tudomást arról, hogy milyen gondolatokat, 
eszméket igyekeznek megvalósítani a világban, most, az építészek légiói. Ebben az épü-
letben sem kívül, sem belül nyoma síncsen a modern áramlatoknak ; mindenestül a multak 
nyelvén szólal meg. Lehet, hogy ez az élet kohójában forrongó áramlatokból való tudatos 
elszigetelés hiba, mert a mozgás az élettel egyértelmű ; mégis eléggé érthető oly nemzetnél, 
aminő az angol, mely a hagyományokhoz, tehát a múlthoz való ragaszkodásban legelői 
jár a világ összes nemzete közt, szívesen teszem hozzá, szerencséjére, mert ekként nem 
végez mindenféle hangzatos jelszavak cégére alatt romboló munkát, megőrzi a szerves 
és egészséges haladáshoz nélkülözhetlen tekintélyt, mely a higgadt megfontolást is magá-
ban foglalja, nem dönti meg saját bálványait, nem pusztítja el a súlyos megpróbáltatások 
alkalmával annyira szükséges hitet, lelkesedést a saját fajának, vérének nemzeti és világ-
történelmi hivatásában. A club intézőségének talán azért sem kellett a modern architektúra, 
mert az ilyen épületeknek még nincsen történetük, bennük még nem laktak nemzedékek, 
amelyek hazájuk sorsát vagy a világ sorját intézték vagy irányították volna. Mikor egy 
nemzet azt tartja, hogy négy nemzedék multával születik meg a családban az első gentle-
man, akkor a művészet, mely csak tegnapelőtt jött a világra, nem gyakorolhat rá vonzást, 
aminthogy általában, az angolok saját bevallása szerint, náluk a modern művészet csődöt 
mondott s lekerült a napirendből. 

A minket most érdeklő épület stíljének hazája Franciaország, jobban mondva Párís, 
körülbelül Jacques Ange Gabriel művészeti légköre. Mint ilyen, előkelő, nyugodt s kivált 
a tömegek elosztását illetőleg, valamint a tagozást s a nyílásoknak a tömör falfelületekhez 
való viszonyát tekintve, igen sikerültnek mondható. Mewes és Davis E. Keynes Purchase 
építészek tervei után készült í908-ban. 

A tömérdek londoni club között ez testesíti meg a elubtechníka legutolsó és összes 
vívmányait: valóságos organizmus, mely magábafoglal mindent, amire Clubtagnak szük-
sége van vagy lehet, akár van autója, akár nincs, de főleg az előbbi esetben. Tapasz-
talatból állítom ezt, miután legutóbbi londoni tartózkodásom alkalmával egy hónapra 
megválasztott tiszteletbeli tagja voltam a clubnak. Egyébként, hogy némi fogalmat adjak 
berendezésének nem mindennapi voltáról, megemlítem, hogy a club ügyeível 24 bízottság 
és ennek Í4 alosztálya foglalkozik. Ennekelőtte Í5 évvel alakult az automobilizmus fej-
lesztésére Í63 taggal; számuk jelenleg a 6000-et meghaladja. Szövetséges viszonyban van 
Angliában 40 vidéki automobil, 39 autocíklísta, külföldön pedig Í0 rokontermészetű club-
bal. Szóval, afféle vílágközpont azok részére, akik a sport fennebbí ágaival foglalkoznak. 
A tagsági díj londoni tagok számára évi 8, a vidéki tagok számára 5 guinea, azaz 
200, illetőleg Í20 korona és Í2 guinea, vagyis körülbelül 300 korona beíratásí díj. Ennek 
ellenében a tagok használhatják a club összes helyiségeit és kényelmi berendezéseit, 
amelyekről alább kivonatosan lesz szó s ezenfelül még egy sereg egyéb kedvezményben 
részesülnek, aminők a garage, a club hetilapja, motorvezetésben való kítanítás, köny-
nyítések a vámkezelésnél külföldön, jogi tanács stb., stb. 

Belépve s körüljárva a különféle helyiségeket, az alagsortól az ötödik emeletig, 
önkéntelen eszünkbe jut ez az ősrégi jellegzetes angol mondás: „Cleanliness is next to 
godliness" (a tisztaság szomszédja a boldogságnak), továbbá, hogy a híres keleti kénye-
lem tulajdonképpeni hazája ez a nyugotí szigetország. 

Az előcsarnokban a szolgaszemélyzet s ezenkívül, mintegy a club jellegére utalva, 
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a kisebb-nagyobb útitáskák egész garmadája várja utazásra kész gazdáját. Jobbra nyílik A londoni 
az idegenek számára fenntartott váróterem, balra a hölgyek váróterme, amelyből egy A u t o m*j j j le 
hátsó, rövidebb végén a Carlton Gardens és a St. James's Parkba tekintő terrászra nyíló, C l u b 
28 m. hosszú, íí'5 m. széles étterembe jutunk, ahol a clubtagok hölgyrokonaíkkal és 
hölgyísmerőseíkkel együtt étkeznek. Innét ugyancsak jobbra haladva a szintén kertekre 
nyíló, hangversenyek tartására, színi előadásokra, felolvasásokra, vagy egyéb összejöve-
telekre alkalmas nagyterembe jutunk. Hossza 53, szélessége Í2 m. Végül az előbb említett 
ebédlővel párhuzamos, nagyságára nézve azzal egyforma, cikkünkhöz mellékelt képen ís 
látható terembe érünk, mely a tagok közös olvasó- és írószobája. Ennek tőszomszéd-
ságában vannak a ruhatár, a telefonfülkék, egy szoba, ahol az ember gépíróknak diktál-
hat, és a liftek egyike. A főbejárattal szemben, az épület közepét, egy tojásdad alaprajzú, 
kétemeletes magasságú, oszlopos, felülről vílágitott vestíbul foglalja el, rácsos erkéllyel, 
az első emelet magasságában. Méretei 22 m. a i6 méterhez. 

Az első emeleten van a két tanácsterem, a szövetséges egyletek tanácskozóterme, 
az útiterveket kidolgozó, utazásokat előkészítő és menetjegyíroda, a pénztár pénzváltóval, 
a titkári hivatal, a könyvtár, a páncélszoba, a bíllíárdterem és a kártyaszobák. A másodi-
kon irodák és egy kisebb ülésterem foglalják le az utcára nyíló szárny legnagyobb részét, 
míg a fennmaradt terület kisebb-nagyobb szobákra és lakosztályokra oszlik, melyeket a 
clubtagok mérsékelt összegekért lakásul kibérelhetnek. Hálószobáért hat, előszobából, nap-
pali-, háló- és fürdőszobából álló lakosztályért pedig tízennyolc koronát fizetnek naponta, 
beleértve a kiszolgálást, világítást, fűtést és a fürdőt. Azoknak, akik csak hálószobát 
bérelnek, egy nagyobb és egy kisebb társalgó áll rendelkezésre. 

Harmincnyolc hálószoba alkotja a harmadik emeletsort. Négyszögűek, hosszúkásak, 
hogy a különféle ízléseket kí lehessen elégíteni. Ugyancsak hálószobákat, számszerint 
negyvenet találunk a negyedik emeleten, míg az ötödiken, az épületnek mintegy fele 
kiterjedésében, a szolgaszemélyzet alvóhelyíségeí foglalnak helyet. Ugyanitt van a fény-
képészeti műterem : egy terem felvételek készítésére, három sötét kamara, egy-egy terem, 
ahol másolni, illetőleg nagyításokat csinálni lehet, ahhoz értő egyén segítségével, ha szük-
ség van rá. 

A clubhelyíségek többi része az első és az ennél is mélyebb második alagsorban 
található, ahová kétszárnyú lépcső vezet le a földszintről. Az elsőben vannak az illem-
helyek és tágas mosakodóhelyíségek, a fodrász, továbbá a konyha, éléskamrák, ezüst-
kamara, jégverem, borospince, edénykamra s minden egyéb, az ellátással kapcsolatos 
helyiség. A második, ez alatt lévő alagsor a kazánháztól s az alkalmazottak étkezőjétől 
és konyhájától eltekintve, úgyszólván kizárólag a tagok testi ápolásának van szentelve. 
A hét, fürdővel kapcsolatos öltözőszoba mintegy a bevezetés. Az öltözőből a clubtag, ha 
kedve tartja, teljesen felszerelt tornaterembe mehet, ahol gyakorlatokat végezhet, vagy a 
vívóterembe; szobatenníszt is játszhat a következőben, vagy végül a céllövészetben gya-
korolhatja magát egy 23 méter hosszú folyosóban, ahol kifeszített dróton villamos erővel 
röpítík kí a végpontra a céltáblákat, ahonnét azokat minden lövés után megtekintés cél-
jából ugyanilyen úton vissza lehet hozatni. 

Kövessük már most a clubtagot a túlsó oldalra, ahol először egy teljesen berendezett 
úgynevezett török fürdőben találja magát. Itt levetkőzik az ott rendelkezésére álló szolgák 
segítségével s a frígídáríumba lép, ahol addig időzik, amíg le nem hül. Innét a 43° C. 
hőfokra hevített tepídáríumba, majd onnét az 56 fokos kalídáríumba s végül a 80° meleg 
lakoníkumba jut, amelynek szomszédságában szakavatott egyének végzik a massage 
munkáját . Aki akar, még gőzfürdőt ís vehet, vagy mellette, a különféle rendszerű zuhanyok 
hatásának teheti ki magát. Akik jobb szeretnek egyszerre lehűlni, azt ís megtehetik a 
szomszédszobában lévő nagy medencében. Ezek után visszatérhet a frígídáríumba, ahol 
kávét és egyéb fríssítő italokat vehet magához, vagy pedig a nem messze lévő kényelmes 
nyugágyak egyikét foglalhatja el s behúzva a függönyöket alhatik, vagy meggyújtva a 
feje fölött lévő lámpást, tetszésszerinti ideig olvashat. Az imént leírt fürdők és a test-
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A londoni gyakorlatoknak szánt helyiségek közé van beékelve a clubnak, bátran mondhatni, csodája : 
Royal a 2 u s 2 oda . A terem hossza 32 m., szélessége Í5 m., a közepében lévő vízmedence méretei 
Club*11 23 m. a 9 m.-hez. Képét mellékelve találja az olvasó. 

Az udvar felőli oldalán három félkörű, üveges kíszökelléssel bíró, hosszúkásnégy-
szögű terem mennyezetét huszonnyolc dór oszlop tartja, melyek píkkelyszerü mustrába ren-
dezett, darabos, sokszínű üvegmozaikkal burkolvák. A mennyezet fehér ; hornyolatába 
világítótestek vannak láthatatlanul elhelyezve; ha ezeket meggyújtják, a mennyezet izzani 
látszik. Az oszlopok között római stílű bronzcsillárok lógnak ; alattuk a padlón pedig bronz-
tríposok állanak, lobogó láng formájára csínált ízzótestekkel. A terem padlója fehér márvány ; 
ugyanabból az anyagból való a medence, melynek fenekét három hullámos menetű fekete 
márványcsík díszíti. Bronzkorlátok állanak a lejárólépcsők előtt. A vívóterem felőli rövidebb 
végén a teremnek találjuk a trambulínokat. E helyiség méreteit, arányait, tér- és színhatását 
illetőleg rendkívül szép és kivilágítva gyönyörű látvány. Szerintem ez a clubnak 
nemcsak legművészibb, de egyetlen igazán a művészi alkotás erejével ható része. Mert a 
többi, bár előkelő, sőt kifogástalan, nemesen mértékletes, anyagban elsőrendű, munkában 
kifogástalan, hatásos, ahol ilyennek kell lennie, kedélyes és intim, ahol ezt az érzést 
kell ébresztenie, mégis, az uszoda artísztíkus kválításaíval nem állja kí a versenyt, bizo-
nyára azért, mert történeti stíl választásától megkötöttség következett, mely eleve hatá-
rokat szabott az egyéni képesség megnyilatkozásainak. A nyilvános ebédlő XV. Lajos, 
a tagok ebédlője William Chambers (Í720), a hozzá csatlakozó szobák és a könyvtár 
Adam (Í728—Í792) stíljében készültek: ilyen közülmények között a tervezőművész lele-
ményessége alig érvényesülhet. 

Nagyon érdekes még a földszinti nagy olvasó- és dohányzóterem mennyezete, mellyel 
kapcsolatot igyekeztek teremteni a mostani s a hajdan e helyütt állott épület között, ne-
hogy annak emléke az új építkezés folytán megsemmisüljön ; afféle angol ; „emlékezzünk 
régiekről". Annak előtte ugyanis e helyt a War Office (hadügyminisztérium) állott, mely-
nek tanácstermét I. György király idejéből származó faragott kaszettás, domborművekkel 
ékes mennyezet díszítette. Ennek hű mása a mostani mennyezet. Az ajtók ís ugyanabban 
a teremben volt ajtók másai. 

Ami azonban nekem mégis a legjobban tetszett, aminek legjobban megörültem, 
mikor ott jártam, az az, hogy ennek az igazán nagyszerű clubnak managerje, vezetője 
magyar ember: a pozsonyi születésű Prüger Károly hazánkfia. Egyéni értékét kifejezi 
a munkakör, melyet reája bíztak. Az ő szeretetreméltó előzékenységének köszönjük a 
clubra vonatkozó fényképeket s az egyéb e cikkelyben felhasznált részletes adatot. 

Végül még egyet, jellemzően angolt, de ezt szószerinti fordításban adom. A club 
egyik ismertetésében ezeket olvassuk a nyilvános ebédlő leírásával kapcsolatosan: „em-
lékeztetjük a tagokat arra, hogy a kiszolgáló pincérek a club szolgái, éppúgy, mint 
mindazok, akik bármely minőségben a tagok segítségére vannak s hogy ezeknek semmi 
körülmény között borravalókat elfogadniok nem szabad . . . Ez, rendes viszonyok között 
természetesen általánosan elfogadott szabály ; de e clubban annyi a szokatlan körülmény, 
hogy meg lehetne bocsátani a tagoknak, hogy merő megszokásból öntudatlanul borravalókat 
osztogatnak a pincérnek, fodrásznak vagy fürdőszolgának, holott bárminő borravaló elfoga-
dása az illetőnek azonnal való elbocsátását vonná maga után". 

Hol tartunk mi ezektől az ideális állapotoktól 1 RADISICS J E N Ő . 
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A hímzés 

145. 

145. V E L E N C E I H Í M Z E T T MISEMONDÓRUHA 
A XVIII . S Z Á Z A D E L E J É R Ő L . 

C H A S U B L E B R O D É E DE V E N I S E . 
C O M M E N C E M E N T DU XVIII« S I È C L E . 



4 » 



148. H Í M Z E T T F R A N C I A 
O L T Á R T E R Í T Ő I 6 0 0 - B Ó L . 

C O U V E R T U R E B R O D É E 
F R A N Ç A I S E V E R S , 1600. 


