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BÁRCZY ISTVÁN DR. ELNÖKI MEGNYITÓJA ÉS NAGY VIRGIL FELSZÓLALÁSA AZ O. M. 
IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT XXX. RENDES KÖZGYŰLÉSÉN. 

\[z O. M. Iparművészeti Tár-
sulat ezidei XXX. rendes 
közgyűlésén a helyzet 
komolyságát kifejező ér-
tékes beszédek hangzot-
tak el, amelyek bizonyára 
élénk visszhangot kelte-
nek majd az iparművé-
szet művelőinek és ba-

rátainak körében. Az egyiket a Társulat ér-
demes elnöke, Bárczy István polgármester 
mondta,amásikat Nagy Virgil építőművész, mű-
egyetemi professzor, akit a Társulat alapításá-
nak XXX. évfordulója indított arra, hogy ragyogó 
ékesszólással ecsetelve a Társulat múltjának 
főbb mozzanatait, méltányolja az eddig elért 
eredményeket és rámutasson a jövő tevékeny-
ségnek kitartó, lelkes munkát igénylő feladataira. 

Bárczy István a következő szavakkal nyi-
totta meg a közgyűlést: 

„Igen tisztelt tagtársak ! Amidőn szeren-
csém van Önöket üdvözölni, engedjék meg, 
hogy elsősorban a hála, szeretet és bámulat 
zászlaját hajtsam meg hazánk határain és 
azon túl küzdő derék tagtársaink előtt, kik 
most fegyveres kézzel harcolnak Magyar-
ország létéért, nemzetünk becsületéért s jö-
vendő boldogságáért. 

Mindnyájunk szíve bizonyára egyet érez s 
valamennyien egyformán óhajtjuk, hogy az 
Egek Ura mennél előbb teljes diadalra ve-
zesse bátor véreinket, hogy velük együtt mi-
előbb folytathassuk az oly sok helyütt meg-
szakadt békés, áldásos munkát, hazánk és 
az emberiség kultúrájának nagy munkáját. . . 

Társulatunk most tartja XXX. rendes köz-
gyűlését. Öt év előtt, az alapítás negyedszá-
zados évfordulóján lemondtunk az ünneplés-
ről, mert reméltük, hogy a harmincadik év 
jubileumát a Társulat saját otthonának felava-
tásával ünnepelheti meg. Ez a jogos kíván-
ság minden törekvésünk ellenére nem való-
sulhatott meg eddig s a háború most oly 
sürgős és égetően szükséges alkotásokat 
követel az állami és községi kormányzattól 
s a társadalomtól, hogy a társulati ház meg-
építésének kérdése — legalább egyelőre — 
dűlőre alig jöhet. De remélem, hogy az élet-
halálharcban csodálatosan egybeforrt nemze-
tünk férfias erőmegfeszítéssel megtalálja a 
háborútól eredt sebek gyógyításának és vesz-
teségeink pótlásának módját s nemsokára el-
érkezik a mi kívánságaink megvalósításának 
az ideje is. Ezt a szilárd reményt nem csupán 

a kormánynak Társulatunk iránt mindenkor 
tanúsított bizalmából és támogatásából me-
rítem, hanem t. tagtársainknak még a jelen 
nehéz viszonyok között is bebizonyosodott 
rendíthetellen ragaszkodásából. Ezért elnök-
társaim és az egész választmány nevében 
szívből fakadó köszönetünket fejezem ki nekik 
s kérem őket, hogy törekvéseinket a jövő-
ben is elősegítsék. 

Ha nem is rendezünk most nagyobbszabású 
kiállílásokat, Társulatunknak a jelen viszonyok 
között is vannak fontos feladatai, amelyek 
teljesítésével szolgálhatjuk iparművészetünk 
érdekeit. Az itthonmaradt és a háborúból maj-
dan hazatérő iparművészek foglalkoztatása, 
megrendelések és vásárlások közvetítése, a 
rokkanttá vált s iparművészeti munkára al-
kalmasharcosok oktatása, keresetképességük 
fokozása és készítményeik értékesítése érde-
kében részben már megindult, részben meg-
indítandó akciókban Társulatunk is kiveheti 
a maga részét. Élénk figyelemmel kell kísérnie 
a napi események hullámait s meg kell ra-
gadnia minden alkalmat, amikor cselekvésével 
és a rendelkezésére álló eszközökkel nem-
csak a szorosan vett iparművészet, hanem 
hazánk és polgártársaink javát mozdíthatja elő. 

Hogy a Társulat vezetősége eddig is szá-
molt e kötelezettségével, ennek igazolására 
talán elég, ha utalok a körében eredménye-
sen megindult segélyezési akcióra, a Társulat 
által újabban közvetített megrendelésekre és 
a hadiemlékek általánosítására irányuló kö-
rünkből megindult mozgalomra, melytől szép 
eredményeket várhatunk. 

De nagyjelentőségű feladata lesz a Társu-
latnak a háború után, hogy az idegen ipar-
művészetet eddig dédelgető közönségei meg-
nyerje a hazai iparművészeinek, ezt meg-
ismertesse, megszerettesse az eddig bizalmat-
lankodókkal. — Mindezekhez a tennivalókhoz 
kérem a magyar iparművészet minden barát-
jának, elsősorban a t. tagtársaknak segítségét." 

Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó 
beszéd után következett Nagy Virgil felszó-
lalása, mely így hangzott : 

„A választmány jelentéséből megtudjuk, hogy 
a mai közgyűléssel társulatunk alapításának 
XXX. évfordulójához ért. Méltányolva és teljesen 
átérezve azoknak az okoknak a súlyát, amelyek 
e nevezetes évforduló megfelelő formákban 
való megünneplését időszerűtlenné teszik, 
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mégis érzem azt s hiszem, hogy a t. közgyűlés 
számos tagja velem együtt érzi, hogy a mai 
közgyűlés keretében, tehát magunk között, 
nem térhetünk szó nélkül napirendre e tény 
felett, s hálátlanság volna a mulltal s az abban 
szerepelt férfiakkal szemben, ha néhány szóban 
meg nem emlékeznénk róluk a mai neveze-
tes alkalomból. 

Harminc éve annak, hogy lánglelkű vallás-
és közoktatásügyi miniszterünk, T ré fo r t Ágost 
szinte látnoki szemmel felismerve azt a nagy-
fontosságú szerepet, amelyet a jól megala-
pozott és kifejlett művészi ipar a nemzet gaz-
dasági és kulturális életében hivatva van 
betölteni, megalkotta azt a trifóliumot, amely-
nek feladata a nemzeti művészi ipart meg-
teremteni, fejleszteni és fenntartani, neveze-
sen : az Ipa rművésze t i Iskolá t , az Ipar-
művésze t i Múzeumot és az Iparművé-
sze t i T á r s u l a t o t . Az i s k o l á n a k feladata 
az iparművészek és műiparosok nevelése; a 
múzeumnak feladata ezeknek továbbfejlesz-
tésére és a közönség ismereteinek gyarapítására 
alkalmat adni; a t á r s u l a t n a k egyes fel-
adatai ez előbbiekkel közvetve azonosak, 
főfeladata azonban a nemzeti és művészi 
ipar érvényesülésének útjait egyengetni. 

E feladatkör betöltésére alapította Tréfort 
1885-ben az Iparművészeti Társulatot; az el-
ültetett palánta Tréfort gondozó keze alatt 
lassú fejlődésnek indult ugyan, de halála 
után (1888) a mostoha viszonyok, vagy talán 
a talajnak még elő nem készített volta, avagy 
minden jóakarat mellett is talán nem sze-
rencsés kezű kertészek alatt a palánta bizony 
sorvadásnak indult s az első évtized vége 
felé állapota szinte válságosnak mutatkozott. 

E válságos időben (1894) új, lelkes és szak-
avatott vezér állott az ügyek élére Ráth György 
személyében, kinek neve a társulat annalesei-
ben aranybetükkel van bevésve ; az ő széles 
látókörű, hozzáértő, lelkes és másokat is 
buzdító tevékenysége mellett a sorvadni indult 
palánta megerősödött, bokrosodott, virágot és 
gyümölcsöt is hozott, úgy hogy Ráth György 
nevéhez fűződik valósággal társulatunk rege-
nerálásának a ténye. Neki és a nyomdokai-
ban haladó lelkes követőinek köszönhetjük, 
hogy a társulat ez időtől fogva mindinkább 
továbbfejlődött s mind képesebb lett a reá 
háruló feladalkört eredménnyel be is tölteni. 

Az eszközök, amelyek a társulat rendel-
kezésére állanak céljainak elérésére, sokfélék 
és különbözők ; ezek között csak egyesek-
nek céljairól és eredményeiről kívánok néhány 
szóban megemlékezni : 

A p á l y á z a t o k célja a képzett iparművé-
szek serkentése és a megrendelőt megfelelő 
tervhez juttatni ; érdekes adat, hogy a társu-

lat regenerálása óta 84.000 korona értékű 
pályadíjat fizetett ki s hogy például az elmúlt 
évben a kiadott díjak és megbízásból végzett 
munkák tiszteletdíja címén 17.300 korona 
jutott a tervezőknek. 

A be l fö ld i k i á l l í t á sok célja szintén a 
serkentés, de ennél még fontosabb az, hogy 
a termelőt a fogyasztóval közvetlen össze-
köttetésbe hozza, hogy ez akció révén mennyi 
érlékű megbízás jutott a tervezőknek és ter-
melőknek, az alig számítható ki, de bizonyára 
nagy összegre rúg ; célja egyúttal az ipar-
művészeti alkotások értékelését a nagyközön-
ség legszélesebb rétegeiben terjeszteni ; ezzel 
kapcsolatban meggyőzhető a nagyközönség 
arról is, hogy az iparművészeti érték nem 
luxus csupán, hogy elérhetése nem feltét-
lenül pénzkérdés, hogy egyszerű és olcsó 
tárgyban is lehet művészeti érték ; ez az akció 
az iparművészet he lye s d e m o k r a t i z á l á s á t 
célozza, részesévé teendő a társadalom leg-
szélesebb rétegeit. E célokat különösen jól 
szolgálták bútorkiállításaink s egyszerűbb 
bútorok készítésére rendezett pályázataink. 
Sajnos, hogy e lakásművészeti kiállításaink 
rendezéséről egy időre le kellett mondanunk, 
mert kiállítási helyiségeink nincsenek, az a 
szíves vendégszeretet pedig, amelyet eddig 
az iparművészeti múzeum részéről élveztünk, 
idők folyamán egészen meg fog szűnni, mert 
hiszen ez az intézmény is folyton fejlődik s 
nem nélkülözhet majdan helyiségeiből egy 
talpalatnyit is. Megfelelő helyiségek megterem-
tése lesz tehát a jövő munkálkodásunknak 
egyik főbb feladata. 

A t á r s u l a t f o lyó i r a t a mind a termelők, 
mind a fogyasztó- és művelt nagyközönség 
ismereteinek tágítását célozza ; szakavatott, 
lelkes szerkesztője kezében a lap szép fejlődés-
nek indult s ma már a külfölddel örvendetes 
összeköttetést tart fenn, ami a cserepéldányok 
és külföldi előfizetők számának szaporodásá-
ban, cikkeinek és illusztrációinak külföldi la-
pokba való átvételében jelentkezik. 

Az i s k o l á k b a az iparművészet bevezeté-
sére irányuló akció rendkívüli üdvös és fontos ; 
alkalmas a talajt előkészíteni már a serdülők-
ben a jövő számára. 

Ezek azok a főbb eszközök, amelyeket társu-
latunk a lefolyt 30 évben felhasznált s úttörő 
vezérek nyomdokán haladva, továbbfejlesztett ; 
s hogy mennyire sikerült a nagy gondolatnak 
propagandát csinálni, erre jellemző adat az, 
hogy míg a társulat megalapítása évében a 
tagok száma 332 volt, ez a szám immár tíz-
szeresénél is nagyobb, a mi, magyarországi 
viszonyokat figyelembevéve, elég tekintélyes-
nek mondható. Legutoljára hagytam a külföldi 
k i á l l í t á s a i n k megemlítését; ezeknek a célja 



a külföld előtt bemutatni azt, hogy milyen ké-
s z ü l t s é g r e tett szert a magyar művészi ipar; 
hogy mennyire áll a képességünk felette a ter-
melés i menny i ségnek , azt mi szomorúan 
tudjuk; ezek a kiállítások mindig fényes sikerrel 
jártak s nemcsak vállveregeíő, hanem őszinte, 
tárgyilagos elismerését eredményezték a ma-
gyar iparművészeti készültségnek. Valóságban 
azonban ezen kiállítások jobbára csak reprezen-
tatív értékűek voltak, mert hiszen a mi első 
célunk és feladatunk nem külföldi piacot keresni 
a mi termékeinknek, hanem a bel fö ld i piacot 
meghódítani számunkra. Mindazonáltal ezek a 
kiállítások sok tanulsággal jártak. 1. Fényesen 
látjuk demonstrálva azt, hogy a mi iparművé-
szetünk nagyszerű készültségében még mindig 
csak melegházi növény, még mindig nem vert 
gyökeret a szabad talajban, ahová való—ott még 
mindig vagy a külföldi rossz vagy jó, avagy a 
belföldi selejtes termék burjánzik. A második 
tanulság az, hogy a magyar közönség, mint 
igen sok téren, csak akkor értékel valamit iga-
zán, amikor valami külföldi íze van. A mi ipar-
művészeti készültségünk magas fokát is csak 
akkor kezdte észrevenni vagy elhinni, amikor 
annak dicsérete a külföldről jutott hozzá; e 
tekintetben tehát némi haszna van a külföldi 
kiállításainknak az itthoni viszonyokra nézve is. 

A harmadik, legértékesebb tanulság az, hogy 
a külfölddel szemben nem kell nekünk tűi-
szerényeknek lennünk, mert iparművészeink 
és műiparosainknak tudása kifogástalan, csak 
híján van az intenzív munkaalkalmaknak. 
Ez a tanulság haszonná válhatik ránk nézve, 
ha öné rze tünk öregbítésére fordítjuk; erre 
az önérzetre pedig jól alapozott okunk lehet 
sokféle vonatkozásokban ; és ezt a nyugodt, 
biztos önérzetet, nem a sovinizmusnak lármás 
fajtáját szeretném én újból kifejlődni látni a ha-
zában, mint a magyart jellemző nemzeti vonást. 

Eleink itt ezt a földet ekeszarvon az egyik 
kézzel, kardon a másikkal tartották meg a 
maguk sajátos kultúrájának ; s a mai 
nemzedék is még mindig kénytelen, béke 
idején is, folyton védekezni külső és belső 
ellenségek ellen, akik a maguk önző hasznát 
akár a magyar nép lenyúzásával is képesek 
biztosítani ; ilyen körülmények között a modern 
kultúra terén elért sikerek kétszeresen érté-
kesek. A külföldi nagy nemzetekkel szemben 
a magyar nép nem ült be öröklött nagy kultúr-
tőkébe, sőt pénztőkéje is szegényes ; a 
magyar nép olyan, mint a szegény fiú, ki 
saját erejéből nagy küzdelmek árán tanult, 
fenntartotta magát és immár képes a jövő 
számára tőkét gyűjteni; önérzete tehát vagyon t 
s z e r z ő n e k van legalább olyan megokolt, 
mint a dús örökbe ült vagyonfenntartóé. 

Van azonban a magyar nemzetnek, ha 

egyébként szegény is, egy olyan kincse, amely-
nek párja a világon alig van: a m a g y a r 
nép! Kincset rejt magában a mi közelebbi 
érdekeink szempontjából is a sajátos népies 
művészetében ; a természet mellett ez az az 
egészséges ősforrás, amelyből merítve, a 
modern magyar iparművészet mindig felfris-
sülést nyerhet, hogy el ne laposodjék a kül-
föld vértelen utánzásában. 

S ma, amikor a nemzet ismét kénytelen az 
ekeszarvát a karddal felcserélni, újból kibon-
takoznak a mi magyar népünk magasztos eré-
nyei, kínt a harctéren és itthon a harctér mögött 
egyaránt ; lelkesedés, testi és lelki erő a tűrés-
ben és a nélkülözésben, fergeteges testi és 
lelki erő a harcban az önfeláldozásig! 

Itthon, a háborús világ nyomasztó sötétsé-
gében az apró mécsek milliói meggyúltak : a 
szegény özvegyé, ki szájától megtakarított 
szegényes falat árán kötöget, hogy a nemzet 
fiai közül hacsak egyet is a másik nagy ellen-
séggel szemben megvédjen ; a szegény varró-
leányé, ki fárasztó nappali munkáját megtoldja 
éjjeli munkával, hogy melegítő jusson — talán 
a babájának, de bizonyára valamelyik vitéznek 
ott fenn ; a kis emberek sokadalma, akik a 
semmijükből előteremtenek valamit, hogy áldoz-
hassanak! És e szerénységükben magasztos 
mécsek világa mellett annál fertelmesebbnek 
tűnik fel a sötétség, amelyben a hüllőlelkű kufá-
rok lesben rejtőznek, hogy hiénákként megfa-
gyott katonatetemeken hízhassanak. De az apró 
mécsek kis világosságát elhalványítja a mi 
harcban álló népünk páratlan vitézségének, az 
egész világot elárasztó ragyogása. S a nemzet 
leborul a népe nagysága előtt ; s e nép, amely 
a haza szent földjét és nemzetet ma megvédi 
testével-Ielkével, megérdemli azt, megkövetel-
heti azt, hogy a társadalom, az egész nemzet 
viszont megvédje őt a békében, megvédje 
anyagi és erkölcsi javait minden ellensége, 
minden métely ellen. 

A mi társulatunk kezében is van egy bár 
szerényebb, de mégis hatásos eszköz a népünk 
anyagi és erkölcsi javainak istápolására, ha 
sikerül megerősíteni és diadalra juttatni a 
magyar művészi ipart itthon, megerősítjük 
népünk anyagi javait, ha sikerül a nép leg-
szélesebb rétegeiben a szép iránti érzéket 
továbbfejleszteni, öregbítjük ezzel erkölcsi 
javait; kinek a lelke fogékony lett a szép 
iránt, az boldogabb és jobb lett. 

Társulatunk mindig ezt az eszmét művelte, 
s ma, amikor alapításunk harmincadik év-
fordulójához értünk, ha nem is ünnepelhetünk, 
mégis kegyelettel megemlékezünk mindazok-
ról, akik lelkes odaadással munkálkodtak az 
eszme megvalósításán. 

* * * 



Ezek után áttérek a választmány jelentésének 
a mult évi működésünket tárgyaló részére. 

Megnyugvással vesszük, hogy a megelőző 
vértelen háború és a ránkszakadt véres há-
ború mostoha viszonyai között is a Társulat 
megfelelt hivatásának, s habár több kilátásba 
vett tervnek megvalósításáról le kellett mon-
dani, a Társulat a viszonyok megengedte 
fokig céltudatosan és eredményesen működött 
a lefolyt évben is. 

Köszönjük ezt az elnökség, a választmány 
és a tisztikar összessége és minden egyes 
tagja kitartó és buzgó munkálkodásának. 

Külön ki kell emelnem B á r c z y István dr. 
elnökünk egyéniségét, ki mint a mi budapesti 
Bábelünk közigazgatásának élén álló, köz-
tiszteletnek és szeretetnek örvendő polgár-
mesterünk körülményes és kényes feladatai 
megoldásában politikusnak és diplomatának, 
körültekintő pénzembernek, sőt államférfinak 
kell lennie, hogy sokszor túlönző érdekellen-
tétek között biztosítsa a köznek, a polgárság 

összességének igazságos érdekeit. És szinte 
csodálatos, hogy e nagyszabású és elernyesztő 
munkálkodás közepette meg tudta tartani lel-
kének azt az üdeségét, hogy a művészetek 
iránt nemcsak állandóan érdeklődjék, hanem 
azok istápolásában tevékeny részt is vegyen. 

A művészet nem hálátlan, mint sokszor 
például a politika és a közérdek szolgálata ; 
a művészet a feléje fordított szeretetet viszo-
nozza és gyönyörökkel jutalmazza. 

És mi is mint a művészet munkásai szere-
tettel, tisztelettel viszonozzuk azt a szeretetet, 
azt az istápolást, amely a művészet felé fordul. 

Kérem a t. közgyűlést, hogy a választ-
mány jelentését vegye megnyugvással tudo-
másul és szavazzon elismerést és köszö-
netet az elnökségnek, a választmánynak és 
lisztikarnak." 

Nagy Virgilnek szónoki hévvel elmondott 
magas szárnyalású beszédét a közgyűlés 
hosszantartó lelkes éljenzéssel és tapssal 
jutalmazta. 

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMUNK 
HIVATÁSA LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ 

isztelf szerkesztő úr ! — 
Vettem levelét, melyből 

Sgö«-^ arról értesülök, hogy a 
~ „Magyar Iparművészet" 

az Orsz. M. Iparművé-
szeti Társulat alapításá-
nak harmincadik évfor-
dulója alkalmából cikk-
sorozatban készül ismer-

tetni az Iparművészeü Múzeumot és annak 
tevékenységét. Szerencsés gondolat, üdvöz-
löm Önt érte; itt az ideje: a Társulat jubile-
uma stádiumot jelent a Múzeum számára is. 
A Múzeum 1878 óta létezik, de 1896-ig inkább 
csak afféle hivatalos inűlélegeztetéssel élte-
tődött, élő eleven élettel igazában csak azóta 
gyarapszik, — nos, lássuk hát e Benjáminunk 
gyarapodását, szidjuk, ha kell, mint gyere-
ket egzámenen, de titokban azért szeretettel 
örüljünk annak, hogy van, hogy már a maga 
tüdeje ihletével lélekzik, hogy a maga lábán 
jár s nemcsak itthon vidékre, hanem eljár 
.külföldre is más, sokkal öregebb múzeum-
testvérekhez, s ahol csak kiállítja magát, e 
kiállításokkal mindenütt becsületet szerez a 
magyar névnek. Emlékszem Bécsre, Mün-
chenre, Párisra Én, ki kívül esem a 
Múzeumon s a hivatalos körökön, ki csak 
fanatikusan szeretek mindent, ami magyar, 
pláne, ha az művészet — örömmel veszem 
ki a részemet ebből az ünneplésből. Meg-

állok az én jó Lechner bácsim (beh sokat 
veszekedtem vele !) üllői-úti palotája előtt s 
kalapot emelek : ez az épület, ha külsejével 
nem is értek mindenben egyet, az ő múzeumi 
belsejével annál több örömöt szerzett nekem. 
Tiszta művészi örömöt és hazafiúi magyar 
gyönyörűséget. Mert az az iparművészeti pa-
lánta, amit ott benn sok aggódással és küz-
delemmel elültetlek, istennek hála, már gyö-
keret fogott a magyar lélekben s e gyökerek 
egyre szélesebb hálóval ereszkednek szét a 
perifériákba. Annyi sok pénzbe kerülő intéz-
mény műélete után örülünk, ha Iparművészeti 
Múzeumunk való életében és egészségében 
gyönyörködhetünk. Egyébiránt ne nagyon cso-
dálkozzunk rajta : a mi iparművészelünk nem 
afféle külföldről átültetett virág, hanem nagyon 
is őséleífel fakad legősibb magyar hagyo-
mányainkból. Ezért tud élni, ezért kell élnie 
s ezért lehetünk követelők vele szemben. 

Furcsa probléma ez, — hogyan, iparunk 
alig van s mégis lenne ősi iparművészelünk? 
Tudom, a teoretikusok erre a fejüket csó-
válják; Nyugat-Európában a fejlődés rendje 
az volt, hogy először volt ipar, azután lett 
fényűzésként művészet belőle. Igaz, de hang-
súlyoznom kell, mireánk, turáni magyarokra, 
nem lehet a nyugati indogermán fejlődés tör-
vényeit ráhúzni. Nagy a faji és világnézletbeli 
alapkülönbség kettőnk közt. Hogy egy kis 
paradoxonnal éljek, a nyugateurópai indo-


