
Korszerű lakás — modern berendezés

A lakás szellemi funkcióiból adódó berendezési problémák

Az ember ősidőktől meglevő igényé, egy olyan tér birtoklása, mely védelmet
nyújt a természeti hatások ellen és bizonyos szeparáltságot biztosít számára a társa-
dalmon belül is. Durván ezt elégítette ki a mindenkori lakás, visszatükrözve a társa-
dalmi fejlettséget, kultúrfokot és technikai felkészültséget is. A történelem folyamán
a lakással szemben támasztott igény - párhuzamosan az életforma fejlődésével - nagy
változáson ment keresztül. Az igények fejlődése és kielégíthetőségük mindig elent-
mondó tendenciaként élt. Ez az ellentmondás minden korban megtalálható, és meg-
oldásaként jöttek létre az igényeket megközelítő települések, lakások. Az állandó vál-
tozás mellett nagyfokú stabilitást jelentett az ember biológiai állandósága. Az ebből
eredő követelmények alig változtak az írott történelem folyamán. Még a XX. század
embere is önmaga előképét találhatja meg a görög városállamok és Róma polgárainak
a lakáshoz, környezethez való biológiai viszonyában. A középkori transzcendentális
világkép törése után a reneszánsz és barokk kultúrákon át ez napjainkig élő és nyo-
mon követhető momentum.

Az ember életének nagy részét az építészek által biztosított zárt kubusban élte
és éli le. Ezzel a belső térrel, az épülettel szemben kialakult már szinte a barlang-
lakástól kezdve egy szellemi spirituális igény is. A lakás otthonná változtatása és
díszítése minden történelmi kor emberének alapvető kívánalma volt, és az ma is.
Funkciójában anyagi és szellemi tartalom egymással egybeolvadó szétválaszthatatlan
egységet alkot.

Az ember településeinek külső képével, arányrendszerével és épületeinek belső
kialakításával, berendezésével egyaránt kifejezte korának szellemiségéé, s mintegy saját
magát is. Az építészek iparosból művészekké lettek. A kor teljes technikai felkészült-
ségének kihasználásával, a kánonok és az individuális törekvések művészi egyeztetése
volt feladatuk. Ezt a szerkezetekben és a külső-belső kiképzésben egyaránt megvaló-
sították, hiszen a belső és külső is ugyanazon gondolatokat hivatott kifejezni. Külön-
választásuk mindig művészietlenséget, a spirituális funkció felborulását, kielégítetíen-
séget okozott. Különválasztásuk nemcsak indokolatlan, hanem lehetetlen is, hiszen
egymásba folynak. Míg egyik esetben egy bizonyos alakzatról, mint enteriőr beszt
lünk, ugyanaz az alakzat egy más eset-ben exteriőr is lehet a szemlélő helyzetétől füg-
gően (pl. egy utca vagy tér városépítészeti vonatkozásban). A szemlélet egy bizonyos
komplex volta, bár nem tudatosari, de minden korban érvényesült. Az építész termé-
szetszerűen nem fejezte be feladatát a kubus felépítésével - aminek arányrendszerével,
a terek kapcsolásával már nagyvonalakban ki tudja fejezni korát -, hanem folytatta
munkáját a külső és belső ornametika, sőt a belső berendezés kialakításában is. Ez
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középületek, a társadalom közösségi funkcióit betöltő épületek esetén tennészetes fo-
lyamat, hiszen az építész az itt kifejezendő társadalmi mondanivaló tudója volt. Más
a helyzet a lakásoknál, ahol a korszellemen túl, elég nagyfokú individuális tartalmat
is kifejezésre kell juttatni. A történelmi korokban ezt a feladatot is az építész látta
el. Kialakította a főúri lakosztályok enteriőjét, a nagypolgári lakások belsejét is úgy1,
hogy ezzel mind a kor spirituális igényeit, mind a konkrétan benne lakó szellemi
követelményeit kielégítette és a belső és külső között semmiféle törés nem volt. A
kapitalizmusban a kisebb pénzű rétegek mindenben utánozni, másolni próbálták a
vezető rétegek kultúráját, hasonlítani akartak hozzájuk, s létrejött egy fals - a bent-

lakóval csak nagyon kevés szellemi kapcsolatot tartó - kispolgári lakás. A meglevő
szellemi tartalom is csak a másolás, az utánzás okait fejezte ki. A lakás gazdájának
hitelképességét igazolta, állandó vendégvárásra1, reprezentálásra volt berendezve.
Ugyanekkor a profithajsza és a lakás jövedelmezőségének növelése a dolgozó töme-
gek lakáskultúráját igen mély szintre süllyesztette. A szocialista társadalom kiépülése
kezdetén nagyvonalakban ilyen helyzetből indult.

Korunk egyre intenzívebb és igazabb megjelenítése közvetlen környezetünkön,
az épületeinken több-kevesebb, elsősorban eszmei jellegű tévedés után ma már jó úton
jár. Középületeink belső kialakítása töretlen. A szocialista és a szocializmust építő
társadalmak mindenütt, nálunk is, nagy erőfeszítéseket tesznek dolgozóik egyik leg-
alapvetőbb igényének, a saját lakásnak a biztosítására. Hogy ez milyen formában
történjék arról még viták folynak, és addig isi, míg a vita a Ferenczy által is javasolt
KOM. KOLL* vagy esetleg egy másik oldal, vagy egy, a mindkét sémát egyesítő
legszerencsésebb megoldás javára eldől, addig is sok új lakóházat, lakótelepeket épí-
tünk. Az épületek műszaki átadásával a társadalmi tevékenység véget ér, az építész
egy üres, fehérre meszelt teret ad át a lakóknak. így keletkezhetett az a gyakori eset,
hogy a modern, a kor-szellemet mindenben kifejező épületek homlokzatai mögött íz-
léstelenül, giccsesen berendezett sejtek keletkeztek.

* Ferency Károly Életforma és lakáskérdés című cikkében említi a KOM. KOLL-t. A
cikkel kapcsolatosan hosszabb vitát közöltünk a Jászkunság 1963—64. évfolyamában. (Szerk.)
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A munkásosztályt a dolgozókat Marx és Engels után még sokáig tanítani kellett
saját osztályakaratának felismerésére. Most az ízlésben kell forradalmi változást vég-
rehajtani, ízlést kell adni mindenkinek, hogy a korszellemet ki tudják egészíteni
individuális igényeikkel és ne értetlenül álljanak az új lakás üres falai között. Értet-
lenül, majd dühösen, mert régi, öröklött és sajátjutnak vélt életkeretüknek nem meg-
felelő. Egy olyan ízlést kell adni, ami biztos elméleti alapokon áll, hiszen sehol sem
annyira könnyű eltévedni, divathóbortok rabjává válni, mint a modern avant-garde
és az azutáni művészetekben.

A lakásnak tehát egy materiális és egy spirituális funkciót kell kielégítenie. Ma-
teriálisán véd az esőtől, széltől, hidegtől, a természet különböző hatásaitól. Ezt az
építészek által megvalósított szerkezetek már eleve biztosítják. A mai lakásban pihe-
nünk, alszunk, társalgunk, olvasunk, dolgozunk stb. Ezek is materiális funkciók és
mind teljesen elkülönülő tevékenységek, amiket a lakáson belül más és más helyen
bútorokkal és berendezésekkel oldunk meg. Ezek mind könnyen feltárható és meg-
különböztethető rendeltetési egységei a lakásnak. Konyhában csak ritkán jut eszébe
aludni valakinek és a társalgóban sem szokás főzni. Az egyes részek kapcsolatait,
megoldási formáit, a lakás helyes közlekedési rendszerét, az alkalmazandó bútorok
helyes típusait már mind többé-kevésbé kikísérletezték. A bútorok választéka egyre
bővül és ezzel a választás nehézsége a lakás tulajdonosára hárul, aki ízlése, egyéni-
sége szerint választ jól, vagy rosszul.

Képzőművészeti, iparművészeti termékek, növények megválasztásában, kötetlen-
ségük, sokféleségük miatt, a bútorokénál sokkal több baj van. Ezek a tárgyak az épí-
tészet társművészeteként foghatók fel. A közös munka során az építész méltán vár-
hatja el a üársművészektől művészi szemléletük azonosságát. Egy építészeti együttes
jóságának ez alapvető feltétele. Különösen ha a régi szekrények, asztalok helyett a
beépítettség hatását keltő összefüggő szekrényfalakat, varia-rendszereket használunk,
ahol a részek egymáshoz és az egészhez való viszonyban, a foltok arányrendszerében
korunk esztétikai felfogásának és a bentlakó egyéni szemléletének összefüggésben kell
kifejeződnie.

A ma lakása az emberért és nem általában, hanem elsősorban a benne lakóért
van. A lakás a társadalom legkisebb sejtjének, egy családnak az otthona: a család
kényelmét szolgálja. A mai lakásban nincs szükség talmi kacatok behordására. Laká-
sunkkal nem kell bizonyítanunk a társadalom hierarchiájában elfoglalt helyünket.
Bátran adhatjuk magunknak igazi énünket és ezt a soha nem volt lehetőséget valóban
ki kell használjuk - saját magunknak. Lakásunkat nem dekorálnunk kell, hanem a
velünk mély, belső kapcsolatban levő tárgyakkal, alkotásokkal kell kiegészítsük a
gyárilag készült bútorok ipari, esetleg uniformisnak tetsző, hatását. Lakásunknak
nyugalmat, harmóniát kell árasztania. Otthonunknak hangulata van, hangulatában
kifejeződik a kor, amelyben élünk és az ember, aki kezenyomát rajta hagytâ , aki ben-
ne él. Miből adódik mai lakásunk alaphangulata, ami megkülönbözteti az összes
többi korok lakásaitól? Ez a más minden előzőkhöz képesti változás nem választható
el az új társadalmi formációktól, amiben élünk. Ezt a társadalmat mi csináljuk, a
társadalom az egyedek összessége. A társadalom ízlése, a korízlés szintén az egyes
ízlésekből tevődik össze és természetesen előre is mutat, hiszen a társadalom menetét
a fejlődő, törekvő rétegek sokkal erősebben befolyásolják, mint a visszahúzó konzer-
vatív elemek. Így tehát lehetséges, hogy a kor kívánalma és az egyes emberek ízlése.,
lakáskultúrája között ellentét van. Ez azonban nem antagonisztikus, a társadalom
fejlődése során állandóan megoldódik és egyben újra is keletkezik. Ez által bizto-
sítva magát a fejlődést is. Látható tehát, hogy az egyéni és társadalmi ízlés között
állandó törvényszerű különbség van, de az is világos, hogy ez csak az egészen kon-
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zervatív visszahúzó, a társadalomba nem beilleszkedni tudó rétegnél jelenthet törést
a külső (a társadalma megtestesítő) és a belső (az egyént kifejező) tartalom és forma
között.

Egy épület alaphangulatát, főbb arányai, arányrendszere, a nyílások raszterei, a
függőlegesek és vízszintesek egymásmelletisége, az alá- és fölérendeltség adják. Az
ornametika, a társművészeti alkotások csak színezik, aláfestik a hangulati összhatást.
Önálló szerepet csak az esztétikai élmények utolsó állomásaiban kapnak, hiszen egy
épületet egészen messziről, kontúrokban kezdünk látni, s a részletfínomságok csak
folyamatosan, a megközelítés függvényében bontakoznak ki. Nagy enteriőrökben ez
szintén így történik. A kis, maximum 5-6 méteres oldalhosszúságú lakásbelsőinkben
azonban egészen más a helyzet. A bútorok alkotta váz, az arányrendszerek, az alá-
és fölérendeltségi viszonyok itt is döntő jelentőségűek és szinte determináló jellegűek
is. Az egyes részletek, a képzőművészeti, iparművészeti alkotások, növények azonban
közvetlen belépéskor az együttes szemlélésének első pillanatában is önálló, sőt vezető
motívumok lehetnek. Egyes belső építészeink, az építészettel való analógiára hivat-
kozva, a lakberendezésben nem tartják kívánatosnak a képek, díszítő elemek önálló
életét. Hivatkozva a hierarchiában elfoglalandó helyükre. Ez azonban, az analógia
helytelen alkalmazása miatt, téves. Egy táblakép, esetleg egy karc vagy kerámia lehet
a lakásnak hangsúlyos, sőt szinte fő helyre kerülő esztétikai eleme. Lehet, ha a lakók-
kal olyan szellemi kapcsolatban áll, hogy szinte „oltárkép"-nek tekintik, teljes azonos-
ságot vállalnak vele, mi több, ezt hangsúlyozni, kiemelni is akarják. A díszítő ele-
mekkel való szellemi kapcsolat, a nem közvetlen materiális funkció tartalmának fog-
ható fel. Azok dekorativitása talán a formával egyenértékű. így természetes, hogy
rn/ighatározó jellegű a szellemi kapcsolat léte, és az is, hogy a tartalom csak meg-
felelő formában, kellő dekorativitással fejeződhet ki, hiszen dekoratív volta hívja
fel tartalmára a figyelmet. Egy nagy amfora, egy színes falikép formájának külön-
legességével, nagyságával, érdekes színességével már eleve dekoratív hatású, képes
tehát arra, hogy a figyelmet maga felé irányítsa. Egy kisebb méretű, esetleg nem túl
színes régi, besárgult, repedezett kép, vagy egy kis szobor, esetleg teljesen elveszhet
a lakás többi berendezési tárgya között, bizsunak, vitrintárgynak hathat, s ezzel nem-
hogy nem emel, de ront a lakás hangulaán. A sok hasonló intenzitású esztétikai súly
bántóan hat, ezen próbálunk rendszerezéssel, ritmussal segíteni. Az egyes elemek hatá-
sait egymás erősítésére összefogni, s ezzel egy nagyobb, az egyedeknél erősebb inten-
zitású esztétikai súlyt is teremteni, s így feloldani a kis összetevő részek egyhangú-
ságát. A lakás falfelületeinek kis mérete miatt a díszítő elemek ritmusa csak nagyon
nehezen oldható meg zsúfoltság keltése nélkül (hiszen a ritmust három egységnél
kezdjük érezni). Erre gondolva csábító lenne kimondani, hogy a lakás díszítése csak
eleve megfelelő dekorativitással rendelkező színes, tarka tárgyakkal oldható meg.
S ha van szellemi közösség velük, az egy többlet, egy feltétlen pozitív tényező.

Sem egyik, sem másik oldal önkényes kiragadása nem lenne azonban helyes, hi-
szen ez a tartalom és forma dialektikáját sértené. Szintetikus látásunk nem is enged
meg ilyen tévedéseket. Ha egy nem kellő dekorativitású tárggyal van szellemi kap-
csolatunk, azt is mindenképp behozhatjuk a lakásba, hiszen nekünk élményt jelent
minden újabb és újabb átélése. Kapcsolatunk egyre mélyül, egyre inkább a lényegre
tör és később talán már csak nehezen tudnánk elképzelni életünket nélküle. Adjunk
azonban igazat a dekorativitás követelőinek is annyiban, hogy ezt a tárgyat, a ked-
venc szobrot, képet helyezzük olyan helyre, adjunk neki olyan teret), ahol hatását
intenzíven ki tudja fejezni. (A sötét képnek világos hátteret adjunk, vagy fordítva,
nagy szabad falfelületet, esetleg még külön világítási effektusokat is használhatunk.)
A kis szobrot ne a sarokba állítsuk, vagy a vitrinbe tegyük, hanem a variafal kellően
meggondolt és kiválasztott helyére, ahol nincs a közelben konkurens, esetleg kis kon-
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zulra állítjuk s így fejezzük ki dekoratív módon a vele való szellemi közösségünket.
Lakásunk így sem műgyűjtő raktárrá, sem életünk üres dekoratív keretévé nem válik.

Vannak a lakásban olyan tárgyak, amik gyakori gúnyos bírálat tárgyai. Tenger-
partról összeszedett kavicsok, földről felvett faágak és mindenféle kacattá degradált
dolgok, amikhez a házigazda esetleg jobban ragaszkodik mint kétes értékű, ajándékba
kapott csecse-becséihez vagy képeihez. Valóban csak a divathóbortot követi-e aki
ilyesmikhez kötődik?

Állandóan megcsodáljuk a természet formáinak logikáját. Ezek a formák nem
tartalom nélküliek. Tartalmuk saját magukban vannak. Az Iparművészeti Főiskolán
a hallgatók hosszú stúdiumokat folytatnak úgy, hogy a levelek kinövéseit figyelik az
ágakból, az ágak egymáshoz kötődését, törzsből való kiágazásaikat-, a gyökerek víz-
kulturákban való szétfutását, vagy kavicsok, csigák vonalait figyelik', rajzolják. Formai
tökéletességük szinte nem is vitatható. Ha szellemi közösségünk is meg van ezekkel
a természeti tárgyakkal, ha tudatosan, s nem véletlenül kerülnek a lakásba, akkor
ott helyük is van.

A külső fokozatosan megy át a belsőbe. Ha van rá lehetőségünk minél nagyobb .
felületeket megnyitunk, behozzuk a természetet a lakásba. A természettel való kap-
csolatunk sokoldalúbbá válásával azonban egy befelé forduló tendencia is érvényesül.
A kis, utcára néző ablakokon kukucskáló ember éppoly kényelmetlenül érezheti
magát, mint az üvcgkalitkában szinte az utcára kitett társa. A természet élménye nem
mindenütt hozható be a lakásba direkt módon. A hagyományos kapcsoló elemek -
- városi beépítésénél csak az ablak - az urbanizáció hiányosságaiból és létéből fa-
kadó, a lakástól idegen elemeket is vonhatnak be belső atmoszférájába. Mindez vo-
natkozik különösen az egy-két szintes beépítésre, mert hiszen magasabbról már a
panorámában gyönyörködünk, a részletek nem is jutnak el hozzánk. így azután a
magasabb szinten levő lakásokban és az alacsonyan fekvőkben is valami saját zöldet
igényel az ember. Ez lehetett célja a kispolgári lakások sok apró kaktuszainak, vagy
a háziasszony csipketerítőjére tett cserepeinek is. Ma azonban általában nem tűrjük
meg a részletek elaprózódását, arról nem is beszélve, hogy a lakásban ezekből a ter-
mészetélmény mindig hiányzik. A kis, poros cserepekben tartott szobanövények és a
természetben élő szerencsésebb társaik között minden kapcsolat megszűnt. Hogyan
állíthatnánk hát ismét helyre a törést? Itt is csak a természetesség vezethet. Ahol van
lehetőség, a legjobb megoldást egy úgynevezett zöld szoba létesítése adja. Ez egy
kisebb, vagy nagyobb, teljesen vagy csak részben körülépített zöld területi, amire az
összes nappali tartózkodási helyeket nagy üvegfelületekkel megnyitjuk. Ez megadhatja
a természet egy különálló, de magának a természet jól gondozható, rendbentartható
darabjának élvezhetöségét. A lakásban lakók ezt a „zöld szobát" saját igényeiknek
megfelelően alakíthatják, szobaként kezelhetik. Ültethetnek a természetes talajba köz-
vetlenül növényzetei, mely részlegesen, vagy egészen is boríthatja a felületet. Ez kis
átalakításokkal a felépült családi házaknál, különösen a derékszög alaprajz esetén
jól megoldható. Üj, saját erőből való építésnél pedig szinte többletköltségek nélkül
ad. egy a mainál sokkal használhatóbb lakásmegoldást. Többszintes magas házaknál
ez az átriumszerűen kiképzett udvarrész természetesen nem kivitelezhető forma, és
itt a földből való elszakadás bizonyos mértékben a természettől való elszakadást is
jelenti az urbanizáció természetes folyományaként. Itt az a cél, hogy a szétdarabolt,
külön-külön és mesterségesen éltetett vegetációt egy blokkba tömörítsük. Ezzel a
növények életfeltételeit is megkönnyítettük, gondozásuk könnyebbé vált, hatásukban
erősen közeledtek a természetes felé. Az átadott lakásban az építész gyakran hagy
télikertre szánt helyet. Ez legyen is télikert, ne pedig cserepek halmaza. Használjuk
ki a társadalomtól kapott anyagi többlettel biztosított lehetőségeket. Növényeink
alacsonyan legyenek, közel a padlószinthez, hiszen soha nem tudhatjuk reálisan elfo-
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gadni a magasan, kis rudak végén növő hatalmas zöld vegetációt. Virágtartónk
mindig a természet egy kis darabját hozza a lakásba. Az alakított és természetes
környezetünk közötti összhang tökéletessége, szétválaszthatatlansága egyik alapfel-
tétele életünk természetes menetének. Ahol a városiasodás miatt az ember olyan mér-
tékben kénytelen környezetét átalakítani, hogy az eredetiből már szinte semmi sem
maradhat meg, legalább lakásainkban, életünk legintimebb és így szinte legfontosabb
terében teremtsük meg ezt az egységet.

Lakásunk hangulati egységének biztosításában nagy jelentősége van az egész ott-
honi légkörét szinte meghatározó nagy, összefüggő falfelületek helyes színezésének.
A legújabb színdinamikai kutatások már többé-kevésbé kiderítették az egyes színek
hatásait. A színek hullámhosszainak függvényében máshogyan reagálunk az egyes
fényingerekre. Így természetesen a lakás különböző funkciójú helyein a színezésnek is
változnia kell. Mivel a. színek hatnak ránk, elősegíthetik pihenésünket, ugyanúgy hasz-
nálhatjuk őket), mint a díványt vagy a fotelt. Az otthon derűs hangulatot árasztó
légkörét világos színekkel kelthetjük fel. A sokáig kifogásolt színnélküliséget; azonban
újabban a külsőben is, a belsőben is egy harsogó, sokszor nem kiegyensúlyozott tar-
kaság váltotta fel, pedig a kevéssel való sokatadás mindig igaz, de leginkább a színek
területén. A helyes tehát a belső színességének, vidámságának megtartása mellett egy
olyan esztétikai egyensúly keltése, mely a színeken kívül mást is érvényesülni hagy.
A színek nemcsak dinamikailag, hanem tartalmilag is legyenek helyesek. Kiemelhet-
nek lakásrészeket, amikre nagyobb eszmei hangsúlyt kívánunk tenni, és csendben
hagyják azokat a részeket, amelyek a bentlakók értékítéletében másodrendűek. A
színek, kontrasztok hatásaikban nagy felfokozó erő van, nem szabad tehát ezeket
üresen, cél nélkül alkalmazni. A színeknek azonban önállóan is lehet spirituális sze-
repe. Köztudott, hogy egyes színekre, egy-egy kultúrtájon belül állandó jelentéstarta-
lom rakodott (lila - gyász, piros - szerelem). Az ilyen tartalmat a lakberendezésekbe
általában nem lehet átvinni. A piros huzatú fotel vidám ugyan, de szerelmet még
nem jelent. Ezzel ellentétben jelenthet a fehéren hagyott fal esztétikai kiállást, vissza-
térést az alapokhoz - hangulatában emlékeztethet a parasztházak „tiszta szobái"-nak
falaira, ha erre tudatosan törekszünk. így szín színdinamikai felhasználásán, a konk-
rét anyagi funkcióján túl), a hozzákötődő emóciók kapcsán, szellemiséget, tartalmat is
kifejezhet.

A lakberendezés esztétikájában az elmondottakon kívül, sőt talán azok előtt is
meghatározó módon vesznek részt a legnagyobb tömegű, az alaphangulatot nagyban
befolyásoló, sőt kialakító bútorok, a materiális funkciókat kiszolgáló berendezési tár-
gyak. Ezeknél a meghatározó elem szintén a tartalom. Az a tartalmuk, hogy a szék-
ben ülünk, az ágyban fekszünk stb. Itt az eddigi vizsgálatok elsősorban ennek a funk-
ciónak mind jobb kiszolgálására vonatkoztak. Így azután egészen új, meglepő és szo-
katlan formájú berendezési tárgyak keletkeztek a hagyományostól egyre inkább külön-
böző külsővel. Ezek a formák általában a már előbb említett funkcionális kutatások
eredményei. Szokatlanságukat hamar megszokjuk, különösen, ha előnyeiket élvezni
tudjuk. Garnitúrában való vásárláskor nem jelentkezhetnek nagy esztétikai problé-
mák. Ezeket összeállítóik általában már megoldották. Probléma azonban a garni-
túrának, mint egésznek a kiválasztása. Ezeket átlag-szobanagyságra méretezték és
hazavíve szobánkban zsúfoltságot, vagy túlzott tágasságot okozhatnak', amivel eszté-
tikai értékük, komponáltságuk is romlik. Az egyes darabok kiválasztásánál, az egyes
funkciók kihagyása a materiális követelmények kielégítetlenségét okozhatja, még gyak-
rabban az egyes elemek „ütik egymást", nem azonos esztétikai rendnek tagjai, ezzel
a darabok különálló szépsége és saját mgaában meglevő értékei is elveszhetnek.

Biztos, kifinomult ízléssel gyakran állítjuk a régi és új formákat lakásbelsőben
is egymás mellé. Hiszen újat akaró, mai szemléletünk ragaszkodik a múlt értékeihez
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is s ennek tudatos megjelenítése a lakásban egyenes következménye lehet a bentlakó
szellemi igényeinek. Az új és a régi egymásmellettisége azonban soha nem lehet bi-
zonytalan1, latolgató. Az új az, ami dominál, a régi pedig mintegy még jobban alá-
húzza az újban levő formai szépségeket. Más esztétikai rendje kicsit megbontja talán
az állandóan újban élő és azt lassan megszokó természetesnek vevő arányérzéküket,
esztétikai reagálásunk élesebb, határozottabb lesz. A múlt és a ma eszmeiségét egymás
mellett élvezhetjük és átélésük az esztétikai izgalmon kívül tartalmi asszociációval
szerencsés esetben az újjal való azonosulás legmélyebb fokáig is elvezethet. A múlt
behozatalának a lakásba mondhatni csak spirituális oka van, így ezt általában nem
materiálisán is használt tárgyakkal célszerű elérni. Az építészetben még a legegysze-
rűbb belső kiképzésnél is determináló jellege van a kornak, a kultúrtájnak, az ember-
nek. A három fenti tényező egyensúlya adja az elérhető tökéletességet. Ma azonban a
belső használati tárgyak az ipari jellegből és az intenzív állandó és gyors kapcsola-
tokból adódóan egyre inkább határokon felüli kozmopolita jelleget kapnak. Ezt már
mindannyian természetesnek vesszük, hozzászoktunk praktikusságukhoz. Minden jó
tulajdonságuk mellett mégis hiányzik belőlük valami. A csak modern szériabútorokkal
berendezett lakás valahogy az áruházak bemutató, mintaszobáinak hatását kelti. Meg-
szoktuk, hogy egy életen keresztül rengeteg kacatot, feleslegeseti, régi tárgyat cipelünk
magunkkal kényszerből, mert nem tellett újra. Most azonban, hogy minden új lett
lakásunk túlon túl is pillanatnyinak látszik. Távlatot adhatnak, a tudatos visszatérést
jelképezhetik lakásunkban az antik darabok. Nem múltba fordulást, hanem jövő-
keresést jelentenek. Az állandó változás kifejezésével adhatnak különös értéket a je-
len viszonylagos stabilitásának, „levegőt" hozhatnak lakásunkba.

A lakás belső kialakításának tehát egy materiális és egy spirituális tartalmat kell
kielégítenie. Elsősorban a spirituális rész érdekelt, ezt azonban a sok összefüggés, a
kéc fogalom együtt jelentkezése miatt sok helyen lehetetlen volt önmagában vizsgálni.
A spirituális, a nem anyagi természetű funkció kielégítésével a dekorációnak felfog-
ható berendezési tárgyak létjogosultságánál elsődlegesnek tartom a belső tartalmi
kapcsolat meglétét és kicsit természetesnek, hogy az korának szülöttje, a kor kifejező
eszközeivel adja magát. A dekorativitást is fontosnak tartom, úgy gondolom azonban^
hogy az építészetben is gyakran használt eszközök valamelyikével, ha az első két fel-
tétel meg van, s ha esetleg magában is nem volna elég dekoratív érték - minden tárgy
dekoratívvá tehető s bekerülhet a modern enteriőrbe. Szerettem volna komplexitásra
törekvő szemléletünket tőlem telhetőén a lakások belső díszítésének kialakítására is
alkalmazni és megnézni, hogy ennek következetes alkalmazása milyen tanulságok le-
vonását teszi lehetővé.

TÓTH ZOLTÁN
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