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LENGYELGÉZA: A BÉCSI MAGYAR HÁZ 
politika minden évben egyszer-kétszer aktuálissá teszi a bécsi magyar 
házat, mi azonban éppen arra szeretnők felhívni a figyelmet, hogy 
politika nélkül is önmagában, mennyi érdekeset rejt magában ez az 
épület azok számára, akik letűnt korok művészi emlékei iránt érdek-
lődnek. — A bécsi újságok R e g i e r u n g s p a l a i s címmel szokták 
emlegetni ; a magyar elnevezés kétségen kívül jobban illik hozzá. 
Palotának mondani kissé túlzás, főképpen a környéken, az ódon bécsi 
belvárosban lévő palotákkal összehasonlítva, nem is szólva a Burg 

hatalmas épületeiről, amelyek néhány száz lépésnyire terpeszkednek. Egyszerű, régi és 
régies bárok úriház ez, de elég nagyúri ház — egyebek között a Kindsperg, majd 
gr. Sinzendorf, Althan, a gróf Strattmann család volt mintegy másfél századdal ezelőtt 
a tulajdonosa (1693). Később gr. Windischgrätz Józsefé volt a kettős palota, akitől 
1746-ban a királyi udvari kancellária vette meg s azóta a magyar ügyeket intézik benne. 

Külseje a régi, jó és becsületes ízlésről beszél. Mária Teréziára emlékeztet szolid és 
arányos homlokzatán kívül sok megmaradt bútordarabja, a finom boltívű kapubejárók, 
a dús erkélyrácsok : olyan berendezési tárgyak, amelyek között egy-két múzeumi darab 
is akadna. 

A keskeny, csendes Bankgasse, amelyben a magyar ház s benne a magyar delegáció 
helyisége és az őfelsége személye körüli minisztérium van, az előkelő Herrengasse 
egyik mellékutcája, a Burg, a Ring, az Opera közvetlen közelében, de azért minden 
forgalmon kívül, szóval nagyon alkalmas arra, hogy elvonulva kontempláljanak benne 
a magyar miniszterek, mielőtt áthajtatnak, vagy átsétálnak a Burgba, az audienciára. 
A homlokzatnak érdekes és értékes díszei az erkélyek remekművű rokoko-stílusú ková-
csolt vasrácsai és az első kapu fölött a II. emeleten megerősített rézből domborított 
magyar koronás címer. Két teljesen egyforma s egyformán szép architektonikus díszű 
kapuja van az épületnek. Az innenső előtt egy-egy kocsi vagy autó vár miniszterjárás 
idején — ez vezet a miniszteri szobákhoz, a király személye körüli miniszter lakásához. 
A másik, többnyire teljesen elhagyatott, csendes — ez a király személye körüli minisz-
térium és egyúttal a delegációnális helyiségek feljárata. Amint mondottuk, eredetileg 
főúri lakásnak szolgált, de sokszor átépítették; mai homlokzata 1784-ből való, amikor 
alaposan átalakították, az innenső részt a magyar, a túlsó részt az erdélyi kancellária 
számára. Ősi rendeltetése ma is meglátszik rajta. Csupán az első emelete kényelmes, 
szellős, tágas és világos, tehát az a hely, 
ahol lakni, fogadni, reprezentálni szokás, 
míg a földszint bolthajtásos, sötét, a felső 
emelet szűk, nyomott: csupán cselédeknek, 
alkalmazottaknak szánt. A régi urasági 
lakás helyén van ma is a király személye 
körüli miniszter lakása, teljesen felszerelve, 
berendezve, ellátva minden jóval, de lakat-
lanul. A helyiségeken sokat változtattak, 
építettek, hogy a modern igényeknek is 
megfeleljenek, néhány szoba azonban meg-
maradt úgy, ahogyan a tizennyolcadik szá-
zad végén, Mária Terézia korának ízlése 
szerint berendezték. Könnyűk és bájosak 
ezek a termek. Egy kis zöldtapétás budoár 
például, múzeumba való, szeszélyes, ara-
nyozott bútorokkal, amelyeken épen, érin-
tetlenül maradt meg még a kárpitozás is. 
Az ajtók ragyogófehérre lakkozottak, fe-
lettük művészi dombormű. Mindenütt egy S o m o g y i pász to rművésze t . P u s k a p o r o z o t t tUkörfa. 
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megelégedett, nem nagylendületű, de jóízlésű kor embereinek kezenyoma. Itt van pél-
dául az úgynevezett pozsonyi terem, Mária Terézia pozsonyi koronázását ábrázoló 
hármas olajképével, a fehér, az arany és a vörös pompás harmóniájával. Egy konzolon 
aranyozott bronz gyertyatartók teljesen hibátlan, pompás, nagyértékű régi darabok. 
A magyar ház kincsei közé tartozik egy szép gobelin is, Mária Terézia ajándéka. Azelőtt 
harmadmagával volt, a másik kettőt azonban elvitték a budavári miniszterelnöki palo-
tába. A pompás, üveggyöngyös csillárokat minden nehézség nélkül alakították át vil-
lanyra. Eredetileg száz meg száz gyertya lobogott bennük ünnepélyes alkalmakkor, 
fantasztikus fénnyel. Némely szobának, így a miniszteri dolgozószobának bútorzatát 
már teljesen kicserélték. Érintetlenül maradt meg azonban mindenütt egy szép és hasz-
nos berendezési tárgy: a hófehér és aranyozott cserépkályha. Egész kis múzeumot 
lehetne itt összeállítani belőlük. Csaknem mind más alakú. Vannak kerekek és vannak 
négyszögletüek. Vannak a padozattól csaknem a mennyezetig érők és vannak kicsik, 
sárgarézlábakon állók, pántokkal összeszorítottak ; de mind pompás darabja a régi 
kályhásművészetnek, ragyogó, fehér mázzal, rokokó, Louis XVI., sőt Napoleon ízlésű 
díszítésekkel, sok drága aranyozással. 

A miniszteri lakásból közvetlenül is át lehet jutni a delegációk helyiségeibe. Egy szép, 
kisebb ülésterem a bizottságoknak, és a plenáris-ülések számára egy nagyobb, amely 
szűk, kopott, magán viseli a különböző átalakítások nyomait. Három részből áll. Fent 
egy emelvény az elnökség és a kormány számára, középen a delegátusok ülőhelyei, 
hátúi pedig egy ballusztráddal elkerített kis hely a hallgatóságnak. A budapesti ország-
házban lévő delegációs helyiségekkel összehasonlítva, szegényes és lehetetlenül kicsi 
szoba ez, ahol mozgalmasabb üléseken valóban arcuk verejtékében fürödve tudtak csak 
dolgozni jegyzők, sztenográfusok és újságírók. Régi, de vedlett és kimustrált, meg új 
bútorok váltakoznak itt, a terem díszének vannak szép bárok részletei, de a dekoráció 
nem egységes, mert több helyiségből nagy nehezen alakították át a hatablakos, önmagá-
ban véve tehát elég nagy, de rendeltetéséhez teljesen elégtelen szobát. 

A Bécsbe járó magyarok többnyire csak ezt a részét ismerik az érdekes és több-
nyire igen csendes háznak s alig sejtik, az elhagyatott és elzárt termekben a régi bécsi 
magyar világnak mennyi szép emléke rejtőzik. Nem igen árulják el ezt a király személye 
körüli minisztérium hivatalos helyiségei sem, amelyek különben kicsiny helyen elférnek. 
Az épület többi részében van a minisztérium államtitkárának és tanácsosának lakása, 
aztán néhány kisebb fogadó-, háló- és dolgozószobából álló lakosztály, amelyek a 
hivatalosan Bécsbe utazó magyar miniszterek rendelkezésére állanak. Ezek bútorai 

már egészen újak — rézágyak és hatalmas 
íróasztalok —, itt nem beszél már semmi 
a kancellária, a testőrök, a száz éve letűnt 
kor embereiről. Most már többnyire frakk-
ban, aktatáskával kezükben járnak a vastag 
szőnyegeken a király elé járuló kegyelmes 
urak, akik oly gyorsan váltják fel egymást. 
Van egy kisebbfajta szoba a házban, amely-
nek első pillanatra megdöbbentő intim neve 
az, hogy: k r ip ta . A kriptában azonban nem 
elesett államférfiak hamvai vannak össze-
gyűjtve, hanem az összes à l a t e r e mi-
niszterek arcképei. Melankolikus hangulatot 
keltő hely, nem annyira a kíváncsi láto-
gatók, mint inkább nagy politikusok szá-
mára, akik dagadó önérzettel, tömérdek 
tervvel és reménnyel szállanak meg első-
ízben a magyar házban, aztán, mire hozzá-
szoknának, nem marad egyéb nyomuk, 
mint egy rendjeles arckép a „kriptában". S o m o g y i p á s z t o r m ű v é s z e t . P u s k a p o r o z o t t tUkörfa. 
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