
mutatja a jelzett karakterváltozást. Fegyelmezett 
rend, áttekinthetőség, nyugodt ritmus van ebben, 
nagyvonalú és mégis intim hatások. Igaz, közben 
ott van a bécsi iskolából jól ismert sakktábla-
motívumok díszítőstílusa is. De ez mindenütt jól, 
értelmesen hangsúlyozza a síkok és a függélyes 
tagozatok ritmikáját. Kísérőzene, melynek az a 
funkciója, hogy az építészetet aláhúzza. Még 
crősebben szembeszökik ez a szerkezeti erő a 
nagyváradi csendőrkaszárnyán, mely szinte szer-
kezeti készségével hat. 

Utána következett az ostrom utcai villa. Itt 
már az építészet kemény, elszánt vonalakkal és 
síkokkal tör fölfelé. A lírai oldalt, a diszítőstílust 
szinte csak befelé, a lakóknak mutatja. Kintről 
nézve nem akar semmi mást adni, mint igény-
telenül nemes lakóházformát. Minden homlokzat-
hatás, minden pittorcszkség eltűnik s nincs más, 
mint finom anyagba öntött házmodcll. Ugyancsak 
architektonikus a kert, a tetőkert, az egyes tera-
szok elosztása. A szükséges fegyelem iskoláját 
a fasori kaszinóépületen tanulta meg. Itt szinte 
bravúrosan* csillogtatja meg ezt a képességet s 
átviszi minden építő- és díszítőanyagra. 

Azután nagy városépítészeti s reprezentáló 
középületek foglalkoztatják Vágó Józsefet. Stí-
lusa egyre inkább a monumentális felé tör. 
Olyan feladatok adódnak számára, melyek Európa 
legjobb építészcinek versengését keltik fel. Rep-
rezentálni kell egy korban, mely nem ismer 
pompát. Időtlen és szinte nemzetközi jelleget 
adni palotáknak, melyek a háború utáni erőt, 
összefogást pátosz nélkül fejezzék ki. Ezeken a 
feladatokon egy bizonyos kiegyenlített nyugalom 
mutatkozik, mely a strukturát és a díszt kellő har-
móniába hozta. A líra túltengése megszűnik s 
helyüket a szerkesztés, az építészeti biztonság s 
azon belül egy szükséges mértékre szorított 
díszítőkedv foglalja cl. Az építész nem ridegen 
s nem érzelmesen szól, hanem a szép formák 
egyszerű határozottságával. 

Mért mondottuk, hogy a budai villa egy 
keményívclésű-pályának egyik jelentős kis állo-
mása. Nemcsak két kor mosódik össze benne. 
De egy építőpályának, egy féríiéletnek két kor-
szaka is. Tizenkét év elteltével, a világtörténelem 
robogó vonatáról nézve — egy kis őrház. Magá-
nyos, finom, idilli kis őrház. 

a m ú z e u m i s z ö v e t s é g b u d a p e s t i 
k ö z g y ű l é s é n e k e r e d m é n y e i 

Nemzetközi Múzeumi Szö-
vetség 24-ik közgyűlése szep-
tember hó 16—21. között 
folyt le Budapesten szokatla-
nul nagy érdeklődés mellett. 
A szövetség 150 választott 
tagjai közül mintegy hetve-
nen vettek részt az ülés-
szakon; közöttük nem ke-

vesebb mint tíz nemzet volt képviselve, úgyhogy 
a szövetség nemzetközi jellege a világháború óta 
először domborodott ismét ki teljes mértékben. 
Most már a franciák és belgák is részt óhajtanak 
venni a régi, német alapítású szövetkezet mun-
kásságában, melynek az egész világra kiterjedő s 
a múzeumok szempontjából rendkívül fontos tevé-
kenységét az új szervezkedések nem pótolhatják. 

A budapesti ülésszak hivatalos programmja és 
a tanácskozások eredményei azoknak bizalmas 
jellegénél fogva nem közölhetők. De a nem szoro-
sanvéve hivatalos rész, mely az évi összejövete-
leknek fontos, talán legfontosabb részét képezi 
s mely főleg a közgyűlés helyén lévő köz- és 

magángyűjtemények és nehezen hozzáférhető mű-
kincsek tanulmányozását foglalja magában, ugyan-
csak sok érdekeset nyújtott a szövetség tagjainak. 
A külföldi tudósokat, kiknek túlnyomó nagy része 
német, természetesen különösen vonzza az olyan 
ország tanulmányozása, melynek műkincseit nem, 
vagy csak könyvekből ismerik. A szövetség tagjai 
közül néhányan már jártak ugyan Magyarorszá-
gon, még többen figyelemmel kísérték a magyar 
régészeti és műtörténelmi irodalmat és ebből sok 
alapos ismeretre tettek szert a magyar műkin-
csek tekintetében, de csak kevesen ismerték igazán 
gyűjteményeinket, sőt egyes magángyűjteményt, 
az esztergomi kincstárt, vagy éppen a szent koronát, 
a koronázási palástot és annak Pannonhalmán 
őrzött mását egyikük sem látta. Ezért általános 
volt a meglepetés a szegénynek híresztelt Magyar-
ország műkincseinek gazdagsága felett. Egy-
hangúlag beismerték a múzeumdircktorok, hogy 
olyan sokaságát az archeológiai és különösen a 
népvándorláskori műkincseknek, mint Budapest, 
egyik más város sem képes felmutatni, talán az 
egy Londont kivéve; de Magyarország, mint 
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VI,ó-UtCAB 

Vágó József : Villa az Ostrom-utcában. Nézet a kert lelól. Kis kert i ház, ugyanott . — Gartenansicht einer Budapester Villa. 
Dazugehöriges Gartenhaus. — Villa et pavlllon de jardin. 
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Vágó József : Ostromutcal villa. Erkély a park leié. V szobrokat Beek (>. Fülöp és Vedres Márk, a bronzrácsot Kulcsár 
Sándor készttette. — Erkel- aul der Gartenseite. — Détall de la fa<;ade du jardln. 
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Vágó József : Ostromutcai villa. Kis bronzkapu a kert felé. Készítette Kulcsár Sándor . — Kleines Gartentor . Bronzé. — 
Por té du jardin. Bronzé. 
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Vágó József : Ostromutcai villa. Tornácrészlet. Fehérmázas grés-oszlopok (Zsolnay), fényezett tölgyfamennyezet. — Loggia. 
Saulén aus glasiertem Grés, Decke polierte Eiche. — Loggia. Colonnes en givs, plaíond de hois de chéne. 
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Vágó József : Ostromutcai villarészletek: Ebédlóablak, mázas grés (Zsolnay). Terrasz-korlá t ; lépcsőházi körablak. — Details 
der Aussenseite der Villa. Fenster des Speisezimmers, Terrassenbrüstung, Stiegenhaustensler. — Kncadrement de tenétre 

en grés. Balustrade du balcon. Oeil-de-boeuf. 
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Váffó József : Ostromutcai villa. Kandalló a hallban. Szürke márvány és kovácsolt vas. — Marmorkamin in der l)iele. — 
Cheminée en marbre . 
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Vágó József : üstromutcai villa. Kandalló az íiriszobábán. Feliéi* és sárga márvány. — Kamin lm Ilerrenziniiner. Weisser 
und gelber Marmor. — Cheminée en marbre blanc et jaune. 
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Vágó József: Ostromulcai villa. Fürdőszoba üvegmozaik fülkével. A kar tonokat Kernstok Károly, a mozaikmunkát 
Miksa készítette. — IJaderaum. Glasmosaik und Marmorverkleidung. — Baignoire et panneau en mosaíque. 
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Vágó József : Ostromutcai villa. A]tó az előszobában. Az aranyozott bronzrácsot Kulcsár Sándor készítette. — Vorzimmer-
tür. — Por té de l 'antlcliambre. 
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ifjWEW/UŜÍÍÍ 
VI,ó á w 

Vágó Józsei : Ostroinutcai villa. Tulipános láda, iaragva és festve. Tulipános láda, iényezett tölgyfa kovácsolt vasalással. — 
Gesehnitzte und bemaltc Trulie. Polierte Eiclientruhe mit geschmiedeten Besclilágen. — Bahuls sculptés. 

202 



Vágó József : Ostromutcai villa. Színes bőr-intarziával borított szivar- és konyak-szekrényke. Készítette: Tull Ödön. 
Alatta faragott tölgyfaláda. — Zigarren- und Likörschrankclien mit Ledermosaikverkleidung. — Cabinet décoré de cuir 

incrusté. Bálint sculpté. 
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Vágó .Józset: Ostromutcai villa. Stukko-mennyezetdiszek. Faragot t és iényezett tölgylamennyezet. — Iletails von Stukko-
decken. Detatl einer geschnitzten und polierten Eicliendecke. — Détails de plaionds en stuc et foois de chéne. 
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az ilyen régiségek dús lelőhelye nagy előnyben 
van mindazon országok felett, melyek csak eset-
legesen jutnak az ilyen tárgyakhoz, holott nálunk, 
azok a helyszínén rendszeresen gyűjtve, nagy 
haszonnal tanulmányozhatók. 

Mély benyomást tett az érdeklődőkre néprajzi 
múzeumunk is, mely a maga nemében szintén 
páratlan. Szépművészeti és iparművészeti mú-
zeumaink, úgymint kisebb közgyűjteményeink 
ugyancsak európai színvonalon állanak és szépen 
fejlődnek, de óriási nehézségekkel kell meg-
kűzdcniök, hogy világhírű külföldi testvércikkel 
versenyezhessenek: egyrészt hiányzik az év-
századokra visszanyúló, uralkodók és gazdag 
városok kincsesházaiból táplált mult, másrészt 
a mai szegénység nem engedi, hogy múzeumaink 
a multak mulasztásait újabb beszerzésekkel pótol-
ják. Ez utóbbi hiányon a magángyüjtőink tevé-
kenysége van hivatva némileg segíteni. A kiváló 
és mindenkor áldozatkész magyar műgyűjtők 
közül Hatvany Józsefné báróné, Herzog Mór 
Lipót báró és Wolfncr Gyula vendégül látták a 
szövetség Budapesten időző tagjait és alkalmat 
nyújtottak nekik gyűjteményeik alapos meg-
szemlélésére. Más magángyűjtemények válogatott 
darabjai az Iparművészeti Múzeumban voltak 
ez alkalomból kiállítva. Mindez a gyűjtemény, 
nemkülönben az eszterházai hercegi kastély, 
melyet az ülésszak befej ezéseül együttes kirándu-
láson tekintettek meg, dc legfőképpen az eszter-
gomi főegyházmegyei kincstár és múzeum nagy 
mértékben érdekelte a külföldi múzeumigazgató-
kat, akik csak afölött sajnálkoztak, hogy a mű-
kincsek tanulmányozására oly rövid idő állott 
rendelkezésre. Néhányan még az ülések befeje-
zése után is több napon át maradtak Budapesten 
és többen kilátásba helyezték, hogy hamarosan 
visszatérnek Magyarországra. Számos fénykép-
felvételt készíttettek az itteni műkincsekről és 
gyűjtötték az adatokat, melyek tudományos fel-
dolgozásban a külföldi szakirodalmat fogják gazda-
gítani. 

De mindennél nagyobb jelentőségű volt s való-
sággal szenzációszámba ment a szent koronának 
és koronázási jelvényeknek a szövetség tagjai 
által történt megtekintése. Magyar tudósok már 
több ízben vizsgálták meg a szent koronát, kezdve 
Révay Pétertől (1613). Ipolyi Arnold, Pulszky 
Ferenc, Czobor, Radisics és számos magyar 
író ismertette; legújabban Divald Kornél szá-
mos felvételt is készített a korona egyes rész-
leteiről. Külföldi tudósok azonban inindezideig 
nem jutottak a korona közeli megtekintéséhez. 
Az utolsó koronázás alkalmával a koronázó 
templomban ki volt ugyan téve közszemlére, dc 

itt sem volt meg a lehetősége az ereklyeként 
őrzött korona beható megszemlélésének. Most 
a «Szent Korona és koronázási jelvények gond-
viselésérőlo alkotott törvény 10. §-ának 4. pontja 
kifejezetten megengedi a szent koronának «a tudo-
mányos kutatás előmozdítása céljából» való be-
mutatását, aini az illetékes tényezők hozzájáru-
lásával és jelenlétében, megfelelő külsőségek kö-
zött szeptember 18-án a királyi palota márvány-
termében meg is történt. Mint látványosság is 
felejthetetlen benyomást tett a jelenlevőkre az 
évezredes magyar királyi korona meglátása, amint 
az alabárdos őröktől körülvéve, vörös bársony 
párnáján ott nyugodott az ünnepies trónterem 
csillárjainak ragyogó fényében, nem csak a királyi 
hatalom, hanem a magyar nemzet, történelmi 
multunk és nemzeti egységünk jelképe gyanánt. 
Az idegenek most értették csak meg igazán ennek 
a szimbólumnak nagyszerű jelentőségét és sokan 
irigyeltek érette. Voltak, akik a szent grált emle-
gették, de még a vallásos miszticizmustól távol-
állók is tisztelettel hajoltak meg a szent korona 
kultusza előtt, mely messze túl a geográfiái és 
politikai fogalmakon egy nemzet egységes akaratá-
ból fakad. 

De nagyszerű látványosságtól eltekintve, a szá-
raz tudományos megállapításoknak is hasznára volt 
a korona legutóbbi megvizsgálása. A tudósok kö-
zött ugyanis mindezideig voltak olyanok, akik az 
irodalomban közölt adatok alapján nem látták 
tisztázottnak a szent korona régibb, felső részének 
keletkezési korát. Kondakovv, Dalton, Diel és 
Molinier későbbinek hitték, mint a 10-ik század 
vége, amivel megdőlt volna a hagyomány, mely 
szerint a koronának felső része azonos volna 
a II. Silvester pápa által István királynak az 
ezredik esztendőben ajándékozott koronával. Maga 
Marc Rosenberg, a középkori zománcművészct 
kitűnő ismerője, 1916-ban megjelent tanulmányá-
ban sürgeti a korona eredetét illetőleg még 
fennálló homálynak m ű t ö r t é n e t i úton való 
eloszlatását. Ez most végre megtörtént. A leg-
kiválóbb külföldi szakértők mint Falke, Gold-
schmicd, Tylcr és mások, kiket elfogultsággal 
vádolni ncin lehet, egyértclműleg megállapíthat-
ták, hogy a szent korona felső része minden két-
séget kizáróan a 10-ik században készült, de 
lehetséges, hogy még ennél is korábbi eredetű, 
úgy hogy a történelmi hagyomány stílkritika 
szempontjából többé nem kifogásolható. 

Általában örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
Szövetség budapesti ülésszakának eredményei úgy 
tudományos szempontból, mint nemzetközi kap-
csolataink szempontjából reánk nézve feltétlenül 
hasznosak és gyümölcsözők voltak. V. 
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