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AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
JUBILÁRIS ÜNNEPI DÍSZKÖZGYŰLÉSE 

egyvenéves fennállását ünnepelte az Orsz. Magyar Iparművészeti Tár-
sulat 1925. évi május hó 26-án a Magyar Tudományos Akadémia 
nagy dísztermében tartott közgyűlésén. Mintegy 200 társulati tag és 
a kormány, a főváros, a művészeti intézmények és a testvéregye-
sületek képviselői töltötték meg a díszes termet. Emelte a köz-
gyűlés jelentőségét a Társulat védőjének, Izabella kir. hercegné 
őfenségének megjelenése, aki nagy figyelemmel kísérte az elhangzott 
beszédeket. A közgyűlést Alpár Ignác, a Társulat tiszteletbeli elnöke 

vezette és a közgyűlés meleg ünneplésben részesítette őt, az újonnan megválasztott 
elnököt, Bánffy Miklós grófot és a Társulat vezetőségének többi tagjait. 

A közgyűlés lefolyásáról a következőkben számolunk be : 

ALPÁR IGNÁC MEGNYITÓBESZÉDE. 

Igen Tisztelt Ünnepi Közgyűlési Hódolatteljesen 
üdvözlöm Izabella főhercegnő ő fenségét, mint a 
Társulatunk védnökét, a magyar iparművészet istá-
polóját, aki a vezetése alatt álló Izabella Háziipari 
Egyesülettel oly áldásos intézményt létesített, mely 
bámulatba ejt mindenkit, aki annak érdemes műkö-
dését ismeri és figyeli. Üdvözlöm a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr képviselőjét, Kertész K. Róbert 
államtitkár úr ő méltóságát, úgyszintén Ott János 
államtitkár urat, aki a kereskedelemügyi miniszter 
úr képviseletében jelent meg közgyűlésünkön, üdvöz-
löm továbbá Liber Endre tanácsnok urat, szeretett 
fővárosunk képviselőjét, a Szépművészeti és az Ipar-
művészeti Múzeum érdemes főigazgatóit, a művészi 
és ipari testvéregyesületek kiküldötteit és összes 
vendégeinket. Megjelenésükkel jelét adják a Tár-
sulatunk iránt érzett rokonszenvüknek és a 40 éves 
működésünk iránt való elismerésüknek, amit mi 
igaz hálával fogadunk. Ha nem is mutatunk fel 
kápráztató eredményeket, de nyugodt lélekkel tekint-
hetünk vissza a lefolyt időre, mert mindig ott voltunk, 
ahol a magyar iparművészet érdekeit szolgálhattuk, 
megtettünk mindent, megragadtunk minden eszközt, 
hogy fejlődését előre vigyük és térfoglalását biztosítsuk. 

Így fejlődött Társulatunk terebélyes fává, küzdel-
münk közben. Azt hiszem, túl vagyunk a leg-
nehezebb időkön : a kultuszminiszter úr,Társulatunk 
védnöke jóvoltából állandó hajlékhoz jutottunk és 
így reméljük, hogy a most kezdődő új korszak 
gyümölcshozó lesz. Nem lankadó szeretettel törekedni 
fogunk, hogy most mór — sajnos — kis Magyar-
ország lakosságának széles rétegeibe belevigyük a 
művészet szeretetét és ápolását. 

Jelentem az ünnepi közgyűlésnek, hogy megelőző-

leg rendes közgyűlést tartottunk, amelyen az ad-
minisztratív ügyek elvégzése után ünnepélyes aktus 
folyt le. Ugyanis a közgyűlés megválasztotta a Tár-
sulat tiszteletbeli tagjává Lukács György ő excellen-
ciáját, v. b. t. tanácsost, mint a művészeti ügyek 
pártolóját, Matlekovics Sándor v. b. t. tanácsost és 
hasonlóképpen Szterényi József báró.v.b.t. tanácsost, 
akik velünk karöltve működtek az iparművészet 
terén. Üdvözlöm őket, mintTársulatunk díszeit, kérve 
őket, hogy Társulatunk iránt mindenkor tapasztalt 
jóindulatukat a jövőben is megtartani kegyeskedjenek. 
Ugyanezen közgyűlésen az Iparművészeti Társulat 
elnökévé megválasztottuk Bánffy Miklós gróf ő ex-
cellenciáját. Szeretettel üdvözlöm a kegyelmes urat 
ebben a tisztségében. Tudjuk mindannyian, hogy 
egy művészi ihlettel áthatott nagy urat állítottunk ezen 
választással a Társulat élére. Személye biztosíték 
nekünk arra, hogy az Iparművészeti Társulat ezután 
is jó utakon fog járni és hogy a magyar irányt 
istápolni is fogja. Köszönöm a Tudományos Akadémia 
szívességét, hogy kegyes volt ezeket a helyiségeket 
ünnepi közgyűlésünk megtartáséra átadni. Az ünnepi 
közgyűlést megnyitom. (Éljenzés.) 

Gróf Bánffy Miklós: Csak pár szóval kívánom 
megköszönni azt a megtiszteltetést, melyben a köz-
gyűlés engem elnökké választással részesített. Nem 
akarok hosszan beszélni, nem vagyok szónok ember, 
csak mély hálámat és reményemet fejezem ki, 
hogy abban a munkában, amelyben a Társulat a 
mult hagyományaiban élt, azt a jövőben is végre-
hajtani fogja és abban az összes faktorok össze-
fognak vele, hogy valóban megfelelhessen azoknak 
a kulturális tradícióknak, melyet a Társulat képvisel. 
(Éljenzés.) 

Magyar Iparművészet. 1925. 1 
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Í Ezután Györgyi Kálmán igazgató felolvasta a következő visszapillantást 

Társulat negyvenéves múltjára: 
I Tisztelt Ünneplő Közgyűlés! 
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Negyvenéves múltját óhajtom Társula- tásokat és az iparművészetünk felkarolása 
tunknak vázlatosan ismertetni, hogy meg- elsőrendű kötelessége nemcsak az állam-
emlékezve érdemes alapítóink által elénk- kormányzatnak, hanem a társadalomnak is. 
tűzött célokról, beszámoljak munkásságunk- Trefort Ágostnak, a lánglelkű, tettvágyó 
ról, küzdelmeinkről és az elért eredmények- vallás-és közoktatásügyi miniszternek nevé-
ről. Mielőtt rátérnék e feladatomra — hacsak hez fűződik az iparművészetünk iránt való 
néhány szóval is —, emlékeztetni akarom érdeklődés felkeltése és a fellendülés biz-
t. hallgatóimat arra, hogy milyen volt ipar- tosítékainak megalapozása, 
művészetünk a nyolcvanas évek elején. Ő tisztában volt azzal, hogy szükség van 

Aligha túlzok, ha állítom, hogy akkori- egy társadalmi szervezetre, mely magában 
ban iparművészeink munkássága általában egyesíti a tervező és az alkotó erőket és 
a másolásban és utánzásban merült ki. a műpártoló közönséget. Egy alakulásra, 
Nagyon szórványosan akadtak ugyan ere- mely irányít, propagál, lelkesít és éber 
deti, egyéni alkotások is, itt-ott felbukkanó szemmel őrködik iparművészetünk érdekei 
kísérletek, ámde ezek kellő megértés és felett és gyakorlati irányú munkásságával 
méltánylás híján csakhamar abbamaradtak, kiegészíti az iparművészeti múzeum kon-
Az Iparművészeti Múzeum alapjait akkor zerváló és az iparművészeti iskola tanító 
rakták le és Iparművészeti Iskolánk is csak és előkészítő tevékenységét. Ezért határozta 
gyermekkorát élte, tehát eredményeket még el Trefort az Iparművészeti Társulat meg-
nem érhetett el. Iparművészeti műhelyeink alapítását. És elhatározását gyorsan kö- I 
és gyáraink majdnem kizáróan idegen min- vette a tett. 
ták nyomán dolgoztak. A Zsolnay-gyár, Meghívására 1884. év október havában j 
amelynek művészi munkásságát a nagynevű tartották meg az első értekezletet, mely j 
alapítónak, Zsolnay Vilmosnak művészlelkű bizottságot küldött ki a Társulat alapszabá- | 
leányai irányították és a Fischer Ignác-féle lyainak kidolgozására és a szervezés mun-
majolikagyár kivételszámba mentek. Elisme- kájának vezetésére. E bizottság tagjai voltak: 
résreméltó munkásságot fejtettek ki akkori- Hegedűs Károly, Ipolyi Arnold, Keleti 
ban még aJungfer Gyula vasművesműhelye Gusztáv, Pulszky Ferenc, Ráth György, 
és aThék-gyár, melyek rendszeresen magyar Széchenyi Pál gróf, Trefort Ágoston és 
tervezők nyomán dolgoztak. Ámde általá- Zichy Jenő gróf. E jeles férfiak közül ma 
ban a német kiadók által terjesztett minták már egy sem é l . . . 
forogtak közkézen, ezeket másolták és ezért Az értekezlet a Társulat célját a követ-
volt iparművészetünk jobbára német jellegű. kezőképpen jelölte meg: 
Az iparművészet több fontos ágának, mint 1. Az országban létező művészeti ipart 
pl. a bőrdíszművességnek, a bronzöntésnek, felkutatni és szélesebb körben ismertetni; 
a művészi szövésnek, a fényesmultú ötvös- 2. alkalmas eszközök útján odahatni, 
ségnek akkoriban alig volt művelője hazánk- hogy hazánkban a művészeti ipar olcsó 
ban. Az e téren való szükségletünket a kül- árak mellett jobbat és szebbet hozhasson 
föld, elsősorban a velünk vámközösségben létre, mint eddig és végül, 
volt Ausztria közeli fővárosa, Bécs fedezte. 3. hogy ennek a megnemesített iparnak 
Megszámlálhatat lan milliók vándoroltak egyúttal vevőközönség és piac biztosíttassék. 
ilyeténképpen külföldre, nemzetgazdasá- Az ekképpen körülírt működési körrel 
gunk nagy kárára. 1885. évi február hó 8-án alakult meg a 

A nyugat államai már régebben fel- MagyarlparművészetiTársulatéselnökének 
ismerték az iparművészetnek a nemzetek Trefort Ágostont, alelnökeinek SzéchenyiPál 
gazdasági életében való fontos szerepét s grófot és Lipthay Béla bárót, vezértitkárának 
ezért egymással versenyezve fejlesztették Szemere Attilát választotta meg. 
minden rendelkezésükre álló eszközzel. Az eddig előadottakkal vázolni akartam 

Szerencsére Magya rországon is akadtak a Társulat alapításának körülményeit és 
széles látókörű, lelkes hazafiak, kik érezték, céljait. Ezek után nem követem a történelmi 
hogy tétovázás nélkül pótolni kell a mulasz- időrendet, hanem könnyebb áttekinthetőség 



végett főbb vonásokban arról számolok be, 
hogy mit tett a Társulat, hogy az alap-
szabályaiban meghatározott feladatoknak 
megfelelhessen és eredményeket érhessen el. * 

A Társulat feladatai legfontosabbjainak egyike, 
hogy kiállításokat rendezzen és ezzel alkalmat adjon 
iparművészeinknek képességük, ügyességük bemuta-
tására, a közönségnek pedig, hogy hazai iparművé-
szetünknek jeles alkotásait lássa, megismerje és 
meg is vásárolhassa a neki tetsző, megfelelő mun-
kákat. E feladatának a Társulat a rendelkezésére 
álló összes eszközök latbavetésével mindig igyekezett 
megfelelni. Nem érte be csupán a fővárosban ren-
dezett kiállításokkal, hanem kiterjesztette akciójót 
a vidékre is, sőt megragadott minden alkalmat, hogy 
megismertesse iparművészetünket a külföldön is. 

1887-ben nyilt meg a Társulat első karácsonyi 
kiállítása az Iparművészeti Múzeum egyik iroda-
helyiségében, mély akkoriban az Andrássy-úti régi 
Műcsarnokban volt. Azóta megszakítós nélkül minden 
évben rendezett karácsonyi kiállítást; eddig 38-at. 

Az első nagyobbszabású és tervszerűen elő-
készített kiállítása a Társulatnak az 1896. évi millen-
niumi kiállítás keretében megszervezett kollektív 
csoportjának bemutatása volt. A nagy Iparcsarnok-
ban szabadon álló pavillont biztosított a Társulat 
a maga céljaira és jeles tervezőktől beszerzett, vagy 
náluk megrendelt rajzok nyomán készült művészien 
megoldott tárgyaknak választékos ízléssel megren-
dezett sorozatát állította ki. Csoportja munkáinak 
eredetiségével jólesően kivált a kiállításon szereplő 
jobbára régi, vagy idegen minták nyomán készült 
egyéb iparművészeti alkotások közül. E kollektív 
csoportjának sikere megerősítette a közönségnek a 
Társulat törekvései iránt ébredező bizalmát, de 
növelte vezetőinek lelkesedését és akaratát, hogy 
a megkezdett úton haladjanak kitűzött céljaik felé. 

önként érthető, hogy a milleniumi kiállításon 
elért szép eredmények után nem érhette be a Tár-
sulat az 1—2 hétre terjedő karácsonyi kiállításainak 
éves időközökben való rendezésével, annól kevésbé, 
mert mór 1897-ben bevonulhatott az Iparművészeti 
Múzeum díszes Üllői-úti palotájába, ahol a Múzeum-
nak akkor még hézagos gyűjteményei mellett bő-
séges hely maradt részére, hogy megrendezze a maga 
kiállításait. 

A kormány is felismerte a kiállításoknak nagy 
jelentőségét és megfelelő kitüntető díjak és jutalmak 
kitűzésével buzdította iparművészeinket a kiállításo-
kon való részvételre. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1897-ben 
a képzőművészeti állami aranyéremmel egyenrangú 
kitüntetést, az 500 frankos iparművészeti arany-
érmet alapította a Társulat kiállításain szereplő és 
művészi szempontból legérdemesebb kiállítóknak 
kitüntetésére. 

A kereskedelemügyi miniszter 1901-ben követte 
minisztertársának példáját egy állami iparművészeti 
nagydíjnak (mely a béke éveiben 2000 korona volt) 
és több iparművészeti éremnek alapításával. E ki-
tüntetések odaítélésénél a technikai kiválóság volt 
a döntő szempont. 

A kormány e kitüntetésein kívül az 1896 óta 
rendszeresen ismétlődő királyi és múzeumi vásár-
lások hathatósan serkentették iparművészeinket foko-
zottabb tevékenységre, úgyhogy karácsonyi és egyéb 

kiállításaink megnyitása egy-egy fényes ünnepe, 
számottevő eseménye volt művészeti életünknek. 

A karácsonyi kiállítások mellett a Társulat vezetői, 
amikor csak szerét tehették, az év egyéb szakaiban 
is igyekeztek érdekes kiállítások bemutatásával kö-
zönségünknek az iparművészet iránt való érdeklődé-
sét fentartani és fokozni. 

Különösen nagyhatásúak voltak — elsősorban 
bútoriparunk fejlődésére — az ú. n. lakásművészeti 
kiállítások. Ezeket tervszerű felkészülés előzte meg; 
kizáróan hazai tervezőművészeinktől közvetlenül,vagy 
pályázatok révén beszerzett eredeti rajzok alapján 
készültek az e kiállításokon szerepelt szobaberende-
zések. Egy-egy ilyen kiállításon 15—20 szobából álló 
sorozat került a látogatók elé és ugyanannyi tervező 
és iparos neve vált széles körben ismeretessé. Amíg 
lehetett, az 0 . M. Iparművészeti Múzeumban ren-
dezte a Társulat e kiállításait, csak amikor pótol-
hatatlan gyűjteményét féltve a tűzveszedelemtől, a 
Múzeum igazgatósága óvást emelt a gyúlékony 
anyagból készült ideiglenes fülkéknek beépítése ellen 
és a Társulat kiállításai kiszorultak a Múzeumból, 
próbálkoztunk másutt hajlékhoz jutni. Így a Tech-
nológiai Múzeumban, a belvárosi reáliskola torna-
termében és a Lipótvárosi Kaszinónak nyári helyi-
ségében rendeztünk kiállításokat. De ezek a sok 
vesződséggel és nagy költségekkel járó próbálkozások 
mindinkább megerősítették a Társulat vezetőit abban 
a meggyőződésükben, hogy mindaddig, amíg a Tár-
sulat állandó, biztos otthonhoz nem jut, eredményes 
munkásságot nem fejthet k i . . . 

A Budapesten rendezett esvéb kiállítások között 
figyelemreméltók voltak: az 1910-ben a Városligeti 
Műcsarnok valamennyi termét elfoglaló nagyszabású 
Egyházművészeti Kiállítás, a nemzetközi üzleti gra-
fikai kiállítás és a népművészeti gyűjteményünk 
kiválóbb tárgyait és rajzait bemutató népművészeti 
kiállításaink. Hogy pedig műkedvelőink tevékeny-
ségére nemesítőleg hathassunk, műkedvelők munkái-
ból rendeztünk kiállítást, 1914-ben pedig bemutattuk 
a gvermekművészeti kiállításunkon a gyermek mű-
vészi nevelését előmozdító tényezők egész sorozatát, 
úgymint gyermekszobákat, iskolatermet,képeskönyve-
ket, iskolai faliképeket, játékokat, gyermekrajzokat 
és kézimunkákat stb. E kiállítás kiegészí'őjeként a 
háború után 1918-ban a Könyvbarátok Fgvesületével 
szövetkezve rendeztük a mngyargyermekképeskönyv-
illusztróciók százait magábanfoglaló kiállítást. 

Az imént felsorolt budapesti kiállítások mellett 
időnkint felkerestük hazánk vidéki városait, hogy a 
helyi iparművészeti műhelyek bevonásával bemutas-
suk a fővárosból hozott kollekciónkat. Vidéki ki-
állításaink sorozatát az 1902. évben Szegeden ren-
dezett első kiállításunk nyitja mee, ezután Kaposvárt, 
Aradon, Pécsett. Miskolcon, Debrecenben, Kassán 
rendeztünk tervszerűen előkészített nagyobbszabású 
kiálllításokat. Kisebb kollekciókkal szerepeltünkEper-
jesen és Sopronban. 

A budapesti és vidéki kiállításainkkal kapcsolato-
san szakbavágó ismereteket terjesztő és ízlésnemesítő 
előadásokról is gondoskodtunk. Ebben a legilletéke-
sebb szakférfiak és esztétikusok voltak segítségünkre 
és örömmel jegyezzük fel, hogy ezek a megfelelő 
szemléltető anyaggal és képekkel kísért előadások 
mindig nagy érdeklődést keltettek és mély hatást 
váltottak ki. 

A vidéki kiállításokon szereplő kiválóbb kiállítók 
buzdítására úgy a kereskedelemügyi, mint a vallás-
és közoktatásügyi miniszterek szintén külön érmeket, 



illetve kitüntető okleveleket alapítottak, amelyeket 
a helyi körök bevonásával ítélték oda az érdemes 
kiállítóknak. 

Külön — és hozzátehetem dicsőséges — fejezete 
a Társulat történetének a külföldi kiállításokról szóló 
beszámolónk. Külföldi szereplését a Társulat már 
1892-ben Párisban kezdte meg az Exposition des 
Arts de la femme című nemzetközi kiállítás kereté-
ben. A jobbára retrospektív jellegű magyar csoport 
méltó feltűnést keltett Párisban, bizonyságot téve 
évszázádos, fejlett kultúránkról. 

A jelenkori magyar iparművészet külföldi sze-
replésére az 1900. évi párisi nagy nemzetközi világ-
kiállítás adta meg az első alkalmat. A Magyar Ház 
magában foglalta a magyar kultúra múltját, letűnt 
századok emlékeit. A Palais des Arts décoratifs-ben 
mutattuk be a többi kultúrnemzettel versenyezve a 
mai Magyarországnak tudását, tehetségét és törek-
véseit az iparművészet terén. És erről a bemutat-
kozásról, melyet Társulatunk készített elő, döntő 
sikert jegyez fel iparművészetünk krónikája. A ki-
tüntetések és díjak magas fokozata és száma igazolja, 
hogy iparművészetünk babérral^ övezetten került ki a 
nemzetközi versenyből és teljesen elfogulatlan ille-
tékes szakférfiak egyhangú kedvező nyilatkozatai 
állapították meg, hogy a magyar iparművészet az 
akkor delelő pontjára jutott, szertelenségre hajló 
ú. n. secesszió-iránynak tobzódása közben azzal, 
hogy hű maradt nemzeti hagyományaihoz, az egész-
séges fejlődés útján halad. 

Ezerkilencszázban Szt-Pétervárott is rendeztünk 
kiállítást az osztrák iparművészekkel együtt, de 
államiságunk önállóságának teljes kidomborítása 
mellett. Oroszország legmagasabbrendű társadalma 
kitüntető figyelemmel fogadta kollekciónkat, mely-
ből alig került vissza néhány eladatlan darab. 

Két évvel később a torinoi nemzetközi ipar-
művészeti kiállítás magyar osztályának megterve-
zését és rendezését bízta Társulatunkra a magyar 
kormány. 1904-ben pedig Amerikában, a St-Louisban 
rendezett világkiállításon szereplő magyar iparművé-
szeti és képzőművészeti csoportnak előkészítése és 
helyszínén való rendezése foglalta le tevékenységé-
nek jórészét. És itt legyen szabad külön megemlé-
keznem felejthetetlen, érdemes tagtársunkról, Horti 
Pálról, a jeles és sokoldalú derék művészemberről, 
aki az utóbb említett két kiállításunkat rendezte. 
Nem sokáig örülhetett szép sikereinek, mert Ameriká-
ból való hazautazása közben Mexikóban sárgalázban 
betegedett meg és Bombayban meg is halt. 

Nagyszabású felkészültséggel vettünk részt 1906-
ban a kormány megbízásából a milánói nemzet-
közi iparművészeti kiállításon. A magyar csoport 
az olasz szakkörök egyértelmű megállapítása szerint 
fénypontja volt ennek az impozáns kiállításnak. 
Nem csupán osztályunk nagy gonddal összeválogatott 
és jórészben a kiállításra készült gazdag anyaga, 
hanem az elrendezés művészi volta is ragadta meg 
a látogatókat. Maróti Gézának és Faragó Ödön-
nek érdeme, hogy oly artisztikus miliőt alkottak, 
amely csodásan emelte iparművészeink munkáinak 
és a magyar iparművészet és iparoktatás bemutatott 
eredményeinek hatását. Ámde a végzet csak rövid 
néhány hetet szánt a magyar iparművészet dicső-
séges szereplésének. Július hó 27-én az egész magyar 
osztály tűzvész áldozata lett. Gonosz kezek elham-
vasztották a sok remekművet, a magyar művészi 
tudás és szorgalom értékes alkotásait. Alig ment-
hettünk meg néhány darabot emlékül. 

De bérmennyire lesújtott is bennünket a tűz-
katasztrófának szörnyű híre,haladéktalanul hozzáfog-
tunk új anyagnak egybegyűjtéséhez és csoportunk 
újjáépítéséhez. És megfeszített munkával el is értük, 
hogy már szeptember 14-én a tűzvész helyén teljesen 
készen állta milánói kiállításnak hamvaiból feltámadt 
magyar osztálya, tanúságot téve a magyar akarat-
erőről és munkaképességről. 

A milánói kiállítás döntő sikerének köszönhető, 
hogy az olaszok telket ajánlottak fel a velencei 
Giardino Publicoban a magyar kormánynak a magyar 
művészház részére. Ez fel is épült 1908-ban és Tár-
sulatunknak azóta négyszer volt alkalma, hogy a 
képzőművészet mellett iparművészetünknek váloga-
tott csoportját bemutassa. 

Még csak a londoni Earls Court-ban és a bécsi 
vadászati kiállításon, továbbá Stockholmban, Szófiá-
ban, 1923-ban és ezidén Monzában rendezett ki-
állításokat említem, amelyeken társulatunk közre-
működött iparművészetünk sikerének biztosítása 
végett. A felsoroltakból látnivaló, hogy Társulatunk 
a külföldi kiállítások rendezésében is nagyarányú 
és mindig eredményes munkát végzett. Készségesen 
vállalta a feladatok nagy felelősséggel járó nehezebb 
részét, anélkül, hogy akár anyagi, akár egyéb előnyök 
megszerzésére törekedett volna. 

* 

Már Társulatunk alapítói tudták, hogy eredménye-
ket csak úgy érhetnek el, törekvéseik csak akkor 
számíthatnak szélesb körben való megértésre és 
támogatásra, ha a Társulat rendelkezik egy céljait 
szolgáló folyóirattal, mely ismertet, oktat, kapacitál 
és lelkesít. Ezért indították meg közvetlenül a meg-
alakulás után a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium támogatásával a Művésziipar című folyóiratot. 
Ezt az akkori titkár, Pasteiner Gyula szerkesztette. 
Kilenc éven át híven és sikerrel teljesítette hivatását 
a folyóirat, 1904. év végéig, amikor Pasteiner le-
mondott titkári tisztségéről. Ekkor meg is szűnt a 
lap, ámde a Társulat vezetősége ebbe nem nyugodott 
bele és azzal tartotta fenn a kapcsolatot a tagokkal, 
hogy 1895—1896. évekről szóló díszes és terjedelmes 
illusztrált évkönyvekkel kárpótolta a tagokat a meg-
szűnt lap elmaradásáért. Ezeket az évkönyveket 
Ráth György elnök és az 1885-ben Pasteiner helyébe 
került Györgyi Kálmán titkár szerkesztették. 

1897 nyarán Magyar Iparművészet címmel indult 
meg az új folyóirat. Kezdetben Fittler Kamill, az 
Iparművészeti Iskola néhai igazgatója szerkesztette 
Györgyi Kálmán főmunkatárs segédkezésével. Fittler-
nek 1909 nyarán bekövetkezett halála után a vallés-
és közoktatásügyi miniszter Györgyit nevezte ki a 
lap szerkesztőjének, aki e minőségben ma is még 
működik. Elsősorban természetesen az élő. fejlődő 
jelenkori hazai iparművészet újabb alkotásait ismer-
tette és mutatta be jó illusztrációkban a lap, de 
emellett időnkint példákat közölt a letűnt századok 
remekműveiből s különös gondja volt, hogy az ipar-
művészetünk nemzetiesedése szempontjából annyira 
értékes és jellegzetes magyar népművészetből mutas-
son be tanulságos szemelvényeket. Hogy pedig tájé-
koztassa a magyar közönséget a nyugati kultúr-
államok iparművészeti törekvéseiről és az e téren 
elért eredményekről, időnkint ismertette a legkiválóbb 
külföldi iparművészeti alkotásokat. Utalok a Magyar 
Iparművészetnek angol, finn, svéd, német, francia 
és olasz számaira, a párisi, st. louisi, milánói, torinói, 
stockholmi, kölni, monzai stb. kiállításokról szóló 
pazarul illusztrált beszámolóira. 
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A Társulat a tagsági díjakból befolyó egész jöve-

delmét, sőt gyakran ezen túlmenő összegeket fordított 
lapjára, mely viszont mindig hathatósan támogatta 
törekvéseit és emelte tekintélyét. Ámde pénzünknek 
fokozatos romlása, a papírínség és a nyomdai árak-
nak fantasztikus emelkedése miatt felborult a tag-
sági díjakból folyó jövedelem és a lap költségei 
közötti egyensúly. Ez a lap terjedelmének folytonos 
csökkentésére kényszerítette a Társulatot. De bár-
mennyire nehezére esett is, ha „lefogyva bár", de 
fentartotta a folyóirat folytonosságát a Társulat még 
a legválságosabb időkben is. 

A Magyar Iparművészet mellett még egy nagy-
szabású tudományos díszművet, a három vaskos 
kötetre terjedő Iparművészet Könyvét adta ki az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat. 

Boldogult felejthetetlen elnökét, Ráth Györgyöt 
illeti meg elsősorban az elismerés és hála ennek 
az úttörő és a világirodalomban is párját ritkító mű-
nek a létrejötteért. Éveken ót hangyaszorgalommal, 
csodálatos kitartással gyűjtötte össze a hatalmas mű 
szöveg- és képanyagát. Az iparművészet minden 
ágát részletesen ismertető fejezetek megírására a 
leghivatottabb szakférfiakat tudta megnyerni és fárad-
hatatlanul kutatta fel iparművészetünk régi és újabb 
legjobb alkotásait, hogy a hazai iparművészet leg-
jellemzőbb műveinek reprodukciói szerepelhessenek 
könyvében. Ma már minden példánya elfogyott az 
Iparművészet Könyvének és előbb-utóbb újabb ki-
adásáról kellene gondoskodnunk. 

Társulatunk még egy harmadik kiadványáról is 
meg kell emlékeznem: a „Mintalapok iparosok és 
ipariskolák számára" című havonkmt megjelent 
füzetes kiadványról. 1905-ben bízta meg a keres-
kedelemügyi miniszter Társulatunkat a mű kiadásá-
val, megfelelő állami segítség biztosítósa mellett. 
A minisztériumban 1908 végén beállott személyi 
változások végzetes hatásúak voltak a Mintalapokra, 
mert a minisztérium beszüntette a kiadvány állami 
segítségét, amiért a Társulat sem folytathatta a ki-
adást. Pedig iparfejlesztési, valamint az ízlésneme-
sítés szempontjából fontos hivatást teljesítettek a 
Mintalapok, megszűnésük pedig érzékeny kárát jelen-
tik művészi iparunknak. 

Jelentős szerep jut Társulatunk tevékenységében 
az iparművészeti terv-pályázatoknak. Első pályá-
zatain, a nyolcvanas évek végén még alig akadt 
néhány pályázó, de számuk évről-évre gyarapodott 
és a háborúelőtti években gyakran megesett, hogy 
száz pályázónál több is versenyezett a kitűzött 
pályadíjakért. És az évekkel emelkedett a pályázatok 
művészi színvonala is. Míg kezdetben sokszor meg-
esett, hogy alig volt díjazásra méltó pályamű, később 
azért került nehéz helyzetbe a bírálóbizottság, mert 
a sok kiválóan sikerült és jutalomraméltó pályamű 
száma rendszerint meghaladta a rendelkezésre álló 
díjakat. 

De nem csupán arra szorítkozott a Társulat, 
hogy maga hirdessen ilyen tervpályázatokat, hanem 
erős propagandát fejtett ki a gyárosok, iparosok és 

Í kereskedők körében pályázatok kiírása érdekében 
s gyakran rábírta az állami hatóságokat és a székes-

• fővárost is nagyobbarányú pályázatok hirdetésére. 
I Fennállása óta a Társulat részéről, vagy közben-
í járásával hirdetett tervpályázatok száma 159. Sok 
| derék iparművész tehetsége érvényesülhetett és vált 
J ismeretessé e pályázatok révén és sok-sok millióra 

rúg a pályadíjak címén iparművészeinknek jutott 
összeg. 

Legyen szabad e helyen megemlékeznem a Tár-
sulat eredményes lépéseiről, melyeket a magyar 
nemesi okleveleknek magyar művészekkel való el-
készíttetése érdekében tett. 

Bár hihetetlenül hangzik, de való tény, hogy a 
magyar nemesi és főnemesi okleveleket egészen 
1916-ig kivétel nélkül bécsi grafikusokkal és iparosok-
kal készíttették. Amikor a Társulat ezt megtudta, 
haladéktalanul legerélyesebben követelte ennek a 
visszás állapotnak megszüntetését. Ez sikerült is, 
sőt a Társulatot bízták meg az oklevelek beszerzésé-
vel. így még az összeomlásig 167 nemesi diplomát 
készíttethettünk magyar művészekkel,ami számottevő 
munkaalkalmat jelentett a háború ínséges éveiben. 

Általánosan ismert dolog, hogy — szórványos ki-
vételektől eltekintve — a lelkészkedő papságnak a 
művészeti kérdésekben való tójékozódottsóga nem 
elég arra, hogy a hivatásával kapcsolatos művészi 
kérdésekben helytállhasson. Pedig sokszor őt illeti 
meg a döntő szó művészi munkák megvásárlása, 
megrendelése és kiselejtezése ügyében. Ezért hatá-
rozta el a Társulat, hogy nyári tanfolyamokat ren-
dez a lelkészkedő papság részére. Ezeknek az 
egyházművészeti tanfolyamoknak célja az volt, hogy 
a papság körében a művészet iránt érdeklődést kelt-
senek és terjesszék a művészettel kapcsolatos isme-
reteket. E művészi tendencia mellett iparpártolási 
és fejlesztési célzattal is rendeztük e tanfolyamokat, 
hogy megismertessük hazai iparművészetünk jeles 
alkotásait és rábírjuk a papságot, hogy a külföldről 
hozott egyházi cikkek helyett itthon szerezzék be 
templomi szükségleteiket. Egy-egy ilyen tanfolyam-
nak 50—60 hallgatója volt, kik nagy buzgalommal 
hallgatták a legilletékesebb szakférfiak előadásait. 
Az 1914. év őszére tervezett ötödik tanfolyamot már 
nem tarthattuk meg, mert az év nyarán már meg-
szólaltak a világháború ágyúi. 

A vidéken utazgató tagtársainktól 1906-ban arról 
értesültünk, hogy élelmes külföldi ügynökök össze-
vásárolják, vagy csereberélgetéssel elszedik népünk 
hímes munkáit, melyeket nem eladásra,hanem a maga 
használatára, a maga gyönyörűségére készített és 
megőrzött. A kapott figyelmeztetések és az akkori-
ban megindult romboló hatósú iparosító törekvések 
arra indították Társulatunkat, hogy rendszeresen 
gyűjtse az egyre gyérülő népművészeti emlékeinket. 
Evégből a rendelkezésünkre álló szerény anyagi esz-
közeinkel összevásároltunk jó népművészeti munká-
kat, ú. m. hímzéseket, csipkéket, cserépedényeket, farag-
ványokat stb.-ket. Ifjú iparművészeket pedig a nyári 
szünidőkben azzal a megbízással küldtünk az ország 
egyes vidékeire, hogy a megszerezhető munkákat 
vegyék meg Társulatunk részére, azokról a népművé-
szeti alkotósokról, melyek egyik-másik okból nem kap-
hatók, csináljanak pontos fölvételeket és szolgáltassák 
be rajzaikat aTársulatnak. Ezzel az eljárásunkkal meg- J 
becsülhetetlen értékű anyagot mentettünk meg a jelen 2 
és a jövő iparművészet számára és módot adtunk j 
sok tehetséges, derék ifjúnak, hogy a maga milieujé- • 
ben ismerkedjék meg a magyar néppel és a magyar I 
népművészettel. Ilyképpen mintegy 3000 darabból í 
álló hímzés, cserép stb.-bői álló gyűjteményre tettünk j 
szert, amelynek egyrészét a kézimunkatanítás szem- X 



Iéltető anyagául iskoláknak engedtünk ét, egyrésze 
letétképpen az Iparművészeti Múzeumban van kiál-
lítva, a többit pedig ma még raktárunkban őrizzük. 
Ezeket egyes tanintézetek, valamint háziipari műhe-
lyeink és szövetkezeteink sokszor kölcsön kérik és 
mintául használják. A 2642 lapból álló népművészeti 
rajzkollekciónkat pedig némi ellenszolgáltatás ellené-
ben átadtuk a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályénak 
azzal a kikötéssel, hogy mindenkor hozzáférhetővé 
tegye az érdeklődőknek. 

Még két, immér közkinccsé vált értékes művészet-
történeti gyűjteménynek megszerzésével, illetve át-
engedésével tehettünk értékes szolgálatot művészi 
kultúránknak. 

Megszereztük Petrik Albertnek, az olasz harc-
téren elesett művészlelkű kiváló amateur-fényképész-
nek 3540 fényképből és ugyanannyi lemezből álló 
páratlanul becses hagyatékát. E felvételek túlnyomó-
része hazai műemlékek nyomán készült. A hősi halállal 
kimúlt Petrik éveken át fáradhatatlan kitartással 
kereste fel a fővárosban és az ország legtávolabb eső 
zugaiban levő művészi becsű emlékeket és ügyesen 
kezelt fotografálógépével jólsikerült fényképeket készí-
tett róluk. Az ilyenképpen egybegyűjtött gazdag 
sorozatot halála után az a veszély fenyegette, hogy 
széthordják és nyomavész. Ennek vette elejét a Tár-
sulat azzal, hogy megszerezte az egész gyűjteményt 
és nem magának tartotta meg, hanem átadta letét-
képpen a fényképeket az Iparművészeti Múzeum 
könyvtárának, a lemezeket pedig a Műemlékek Orszá-
gos Bizottságának ugyancsak azzal a kikötéssel, hogy 
az érdeklődőknek mindig hozzáférhetők legyenek. 

Hasonlóképpen járt el a Társulat, amikor néhai 
Blaskovics János hagyatékából neki felajánlott 753 
gemma-másolatból álló gyűjteményt tanulmányozás 
céljából a Tudomány-Egyetem műtörténelmi szer-
tárába helyezte letétképpen. 

* 

1909-ben néhai tagtársunk, Gelléri Mórnak javas-
latára Társulatunk Virágos Budapest jelszó alatt 
mozgalmat indított a főváros házainak, utcáinak, 
tereinek a nyári hónapokban virágokkal való díszí-
tése érdekében. A Társulat e kezdését általános 
rokonszenvvel fogadták és csakhamar megalakult 
Bartóky József dr. tagtársunk elnöklésével a Virágos 
Budapest Bizottság. Ez lelkes felhívással fordult a 
főváros közönségéhez s e célra készült arany-, ezüst-
és bronzplakettek, pénzdíjak, elismerő oklevelek 
kitűzésével és a virágok kultuszéról írt oktató füzetek 
kiadásával propagálta céljait. Az eredmény nem 
maradt el, sőt évről-évre fokozódott, úgyhogy még 
a háború első évében is alig volt a főváros főbb 
útvonalain ház pompás virágdísz nélkül. Sajnos, a 
szerencsétlen háború, majd később az utána követ-
kező politikai bonyodalmak és az általános elszegé-
nyedés lehetetlenné tették az akció folytatását. Ma 
szép emlékként és a jövőben teljesülő reményként 
ápoljuk a Virágos Budapest gondolatát. 

* 

Az 1914. év nyarán reánkszakadt vérzivatar nagy 
változást idézett elő Társulatunk munkásságéban. 
Félbe kellett hagynunk sok szép kezdést, viszont 
Társulatunk működési köre új tennivalókkal bővült. 
Már az első ágyúdörrej elhangzása után a Társulat 
vezetői azon voltak, hogy kivegyék részüket a most 
szükségessé vált sürgős munkából. Elsősorban a 
hadbavonult iparművészek hozzátartozóinak, vala-

mint a munka nélkül szűkölködő iparművészek 
nyomorát kellett enyhíteni. Evégből gyűjtést indí-
tottunk tagjaink között és az e réven befolyt össze-
gekkel, valamint boldogult királyunktól és a fővárostól 
e célra kapott támogatásból rendszeresen segélyeztük 
az ínségbe jutott iparművészeket és hozzátartozói-
kat. Majd több pályázatot hirdettünk katonasírokra 
és hadiemlékekre. Kiadványaink pedig, valamint 
a rendelkezésünkre álló iparművészeti tervek ét-
engedésével hozzájárultunk a rokkant és lábbadozó 
harcosok műhelyeinek felszereléséhez. Áldozatkész-
ségében odáig ment a Társulat, hogy a hadsereg 
vezetőségének felhívésára sokezer darabból álló 
egész klisé-készletét áldozta fel hadseregünk fém-
szükséglete részére, rendelkezésére álló tőkéjét pedig 
hadikölcsönök jegyzésére fordította. Látnivaló mind-
ezekből, hogy a Társulat a háború alatt is szorosan 
vett hazafias kötelességén túlmenően áldozatkész-
séggel híven teljesítette hivatását. 

A forradalmak és ú. n. tanácsköztársaság gyászos 
hónapjai Társulatunk pilléreit is erősen megrázkód-
tatták, de nem ingatták meg. Mint akkoriban úgy-
szólván minden társadalmi egyesülésben, itt is fel-
forgató elemek magukhoz akarták ragadni a vezetést, 
eltávolítani mindenkit és mindazt ami eddig volt, 
hogy új rendszer, új emberek érvényesülhessenek. 
Ámde csak egyeseket tudtak ideig-óráig meglántorí-
tani, vagy megfélemlíteni. A kommunisták politikai 
biztost küldtek az igazgató mellé, betiltották a Magyar 
Iparművészet-et és szét akarták hordani a Társulat 
gyűjteményeit, „szocializálni", ahogy ők mondták. Ez 
nem sikerült. A Társulat emberei elrejtettek és meg-
őriztek mindént, úgyhogy kór és veszteség nem 
érte a Társulatot. És nagyobb baj nélkül megúsztuk 
a román megszállás alatt a gyűjteményeinket fenye-
gető veszedelmet is. A Magyar Iparművészet pedig már 
a proletárdiktatúra bukását követő hónapban ismét 
megjelent és folytatta félbenmaradt tevékenységét. 

Most a legválságosabb évek következtek Tár-
sulatunkra. Pénzünk értékének folytonos csökkenése, 
a hadikölcsönkötvényekbe fektetett kis tőkénk roha-
mos sorvadása, az állami segítség korlátozása nagy 
anyagi zavarokat okozott. A helyzet már annyira 
rosszabbodott, hogy a Társulat alig díjazhatta alkal-
mazottait. A tagsági díjak időnként való emelésével 
nem segíthettünk a bajon. A gyökeres emelés eset-
leges végzetes következményekkel járhatott volna, 
másrészt pedig pénzünk árfolyama addig, amíg a 
tagdíjemelést foganatosították, oly rohamosan hanyat-
lott. hogy az emelés már illuzórikussá vált. Ellenben 
módfelett drágultak a nyomdai árak, ezért kellett 
— bór nehéz szívvel — a lap terjedelmét és illusz-
trációit egyre csökkenteni. Hiszem és remélem, hogy 
a mélyponton túl vagyunk s ha szerény méretekben 
és lassan, de mégis csak javult a helyzet. 

A rövidre szabott idő nem engedi meg, hogy 
részletesen ismertessem a Társulat sok érdekes kez-
dését, ú. m. a szőnyegszövészet és éremművészet 
fejlesztése, a temetőművészet, a művészi nevelés és 
a kézimunkatanítás reformja, az iskolák, az állami 
és községi hivatalok művészies berendezése, a szerzői 
tulajdonjog rendezése, a külföldi magyar kiállítások 
ellenőrzése stb. érdekében tett előterjesztéseit, valamint 
sok iparművésznek külföldi tanulmányútra való kül-
dése érdekében tett javaslatait. Elég talán, ha meg-
állapítom, hogy a Társulat mindig éberen őrködött 
iparművészetünk és iparművészeink érdekei felett és 
nem rajta mult, hogy törekvései nem érhették el 
mindig céljukat. 



Nem fejezhetem be visszapillantásomat anélkül, 
hogy külön meg ne emlékezzem Társulatunk érdemes 
pártfogóiról, vezéreiről. És kedves kötelességet telje-
sítek, amidőn elsőhelyen említem fenséges védő-
asszonyunkat, Izabella főhercegnőt, aki mindig meleg 
érdeklődéssel kíséri munkásságunkat és hathatósan 
támogatja törekvéseinket. 

Alapítónk, a lángeszű Trefort Ágoston emléke előtt 
már beszámolóm elején hajtottam meg a hálás 
kegyelet lobogóját. Halóla utón (1889-ben) Lipthay 
Béla bóró követte őt az elnöki székben. Csak hórom 
évig viselte e tisztséget, utóda (1892-ben) Keglevich 
István gróf lett. Ő sem állt sokáig a Társulat élén, 
mert már 1894-ben lemondott. Ekkor vette ét az 
erélyes, tettvágyó Ráth György a Társulat vezetését. 
Vele új életre kel a már-már tespedő Társulat és 
tíz éves elnöksége fénykorát jelenti a Társulat 
működésének. Halála után, 1906-ban, a finom ízlésű 
Hadik Barkóczy Endre gróf vállalta az elnöki tiszt-
séget. Hat évig ő vezette a Társulatunkat. Utóda Bárczy 
István, aki polgármesteri nagy elfoglaltsága mellett 
is buzgón látta el tisztségének tennivalóit. 1919 óta 
szeretett tiszteletbeli elnökünk, Alpár Ignác látja el 
a Társulat elnökének ügykörét; az ő erélyének és 
buzgóságónak köszönhetjük, hogy nagyobb meg-
rázkódtatás nélkül estünk ét a legválságosabb éveken. 

* 

Már Társulatunk első elnöke,Trefort Ágoston révén 
szoros kapcsolat létesült a Társulat és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium között. Utóbbi azóta 
rendszeres, bár szerény összegű állami évi segít-
séggel támogatja a Társulatot, illetve folyóiratét, a 
Magyar Iparművészelet. 

A kereskedelemügyi minisztérium csak az 1900. év 

után — amikor a párisi kiállításon való közreműkö-
dése révén megismerte a Társulatban egyesült erők 
értékét — kezdett érdeklődni ügyeink iránt. És itt 
külön ki kell emelnem Szterényi József bárónak, a 
Társulatunk törekvéseit mindig hathatósan témogató 
pértfogónknak elévülhetetlen érdemeit. Ő volt az, 
akinek javaslatóra 1901-ben 100 000 koronás forgó-
tőkét folyósított a minisztérium a Társulat részére 
és ezenkívül hosszabb időre rendes évi segélyt is 
biztosított. E számottevő támogatásnak nagy része 
van abban, hogy a Társulat szélesbíthette működésé-
nek körét és intenzívebb munkásságot fejthetett ki. 

Sajnos, a háború és az utána következett évek 
alatt a minisztériumoktól kapott s e g é l y ö s s z e g e k 
értéke nagyon összezsugorodott, úgyhogy míg a béke 
utolsó évében az állami segítség a Társulat összes 
jövedelmének mintegy 30%-ét jelentette, ma alig 
érik el a bevételek Í6°/o-át. 

Ha csökkent is a készpénzben kapott államsegély, 
nagy értéket és előnyt képvisel az a kedvezmény, 
miben a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
érdemes vezetője, Klebelsberg Kunó gróf 1924 nyara 
óta részesíti Térsulatunkat. Ő teljes megértéssel és 
jóindulattal fogadta kérésünket, amidőn az Adrássy-
úti régi műcsarnok helyiségeinek átengedéséért folya-
modtunk hozzá. Ezért méltán illeti meg őt a Tár-
sulat egyik védőiének tisztje és bízunk abban, hogy 
ezentúl is számíthatunk hathatós pártfogására. 

Társulatunk pedig életénék egy új, reméljük az 
eddiginél is sikeresebb korszakát nyitja meg ez a 
jubiláris év: az első. melyet a minisztérium részéről 
felajánlott díszes palotában dolgozva töltünk. 

Áz Isten áldása legyen jövendő munkánkon, hogy 
iparművészetünk erősödjék, virágozzék és gyönyörű 
alkotásaival gazdagítsa hazánkat és ezzel segítse 
elő biztos feltámadását. 

A lelkes éljenzéssel fogadott visszapillantás után Kertész K. Róbert h. állam-
titkár mondotta a következő beszédet: 

Királyi Fenség! Tisztelt Közgyűlés! 

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterúrörömmel 
vállalkozott az Országos Magyar Iparművészeti Tár-
sulat jubiláris közgyűlésén az ünnepi beszéd meg-
tartására és csak elmulaszthatatlan sürgős hivatali 
természetű többnapos vidéki utazása akadályozza 
meg ebben, őexcellenciája megbízott azzal, hogy 
kénytelen és sajnálatos elmaradésát az ünnepélyes 
közgyűlésen bejelentsem, nevében és képviseletében 
a legmelegebben üdvözöljem az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulatot alapításának negyvenedik 
évfordulója nevezetes alkalmából. 

Örömmel teszek eleget ennek a megtisztelő meg-
bízatásnak, nemcsak azért, mert a Társulat által gon-
dozott és ápolt magas kulturális jelentőségű gondolat-
kör hivatali ügykörömnek egyik nagyfontosságú részét 
alkotja, hanem azért is, mert egyéni hivatásomban 
is a hazai iparművészethez közelállónak érezhetem 
magamat. 

Az intéger magyar kultúrglóbuszon a tudományok 

és művészetek arányosan tagolt földrészei között 
emelkedett nemzeti öntudattal mutathatunk rá az 
iparművészetnek dúsan termő ősi talajára. 

Ipar és művészet: a kettőnek egymást átható leg-
szorosabb együttélése, együttes alkotása az ipar-
művészet. A magyar nyelv tökéletes kifejezését adja 
e fogalomnak; sokkal inkább, mint a francia, mely 
az art décoratif megjelöléssel inkább rendeltetésé-
nek egyik irányát szabja meg, mintsem lényegbeli 
és genetikai tartalmát. Mert az iparművészet helyes 
értelmezésében nem az ipari tárgyra rávitt díszítés, 
nem reálehelése a művészetnek az ipartermékre, sem 
pedig az önmagában élő művészi eszmének az ipar 
eszközeivel való megvalósítása, hanem egyenrangú 
tényezőknek egységes megnyilatkozása. 

Az iparművészi alkotásnak előfeltétele az ipari 
készség ; az anyagnak, a megmunkálás technikájá-
nak, mindezek minden ezernyi részletkérdésének 
legalaposabb ismerete és előfeltétele a művészi 



tehetség, a vonalat a formát, a tömeghatást, a színt 
és ezeken keresztül és az előbbiek által a művészi 
eszmét és tartalmat megadó képesség. 

Alacsonyabb kultúrájú népek az iparművészetet 
a képzőművészetnek rangja alá sorozzák, hibásan, 
mert hiszen amint látjuk, az iparművészeti alkotás 
létrehozásában az egyenlő művészi feltételeken felül 
még több anyagi akadállyal kell megküzdeni, mint 
a képzőművészet körében — az egy architektúra 
kivételével —, amíg az eszme az anyagban művészi 
kifejezésre jut. Az iparművészet megbecsülésében 
messze előljár Japán, a távol keletnek ez a vezető 
kultúróriésa, ahol az iparművésznek hüvelyknyi 
alkotásét teljesen művészi értékűnek ismeri el a 
monumentális és abszolúte nagyméretű alkotások 
mellett. Nem is ismerik ott a képző- és iparművé-
szeti megkülönböztetést — művész az egyik csak-
annyira, mint a másik —, feltéve, hogy valóban 
művész; aminek elbírálásénál azonban a mű meg-
jelenési formája, anyaga és mérete már figyelmen 
kívül esik. 

Az a magas szellemi és anyagi tevékenység, amit 
iparművészetnek nevezünk, bennünket, magyarokat 
több oknál fogva is kell, hogy legközelebbről érde-
keljen. Hiszen a legősibb művészet, amit a magyarság 
fel tud mutatni, az iparművészet. A honfoglalók a 
népvándorlés századain át, az idegen népekkel való 
érintkezés és keveredés után is az iparművészeti 
jellegű használati tárgyakon őrizték meg leginkább 
a keleti őshaza formanyelvét. Ennek a kornak sír-
leletei, lószerszémcsattok, ruházati pitykék, díszek a 
legbeszédesebb tanúi annak a formaképző gazdag 
fantáziának, amelynek gyökerei az őshaza talajában 
ágaznak szerte. 

Az iparművészet nemcsak legősibb, hanem egy-
úttal legnemzetibb hajtása is a művészetek fájának. 
Mert azt látjuk, hogy az ősi motívumok és formák 
tovább éltek a primitív népművészetben és abban 
— dacára az évszázados idegen beáramlásoknak és 
a nagy nyugati kultúrbehatásoknak — tovább élnek 
mind a mai napig népünk művészetében. Csodálatos 
ennek a népnek egészséges konzerváló képessége, 
mely az átöröklött kincseket nemcsak hűségesen 
megőrizte, hanem azokat kifogyhatatlan őserejével 
tovább is gyarapította. Ez a hatalmas népművé-
szet az idegen nemzetiségek hullámai között is meg-
tartotta eredeti nemzeti sajátosságát, sajátos keleti 
zamatét és faji önállóságét. Jöhettek itt az idők 
során az új iparművészeti ágazatok, új technikai 
eljárások és jöhettek nyugatról a váltakozó és 
különböző stílushatások, népművészetünk azokat 
elsajátította, magáévá tette, ezeket pedig saját képére 
formálta és nemzeti lelket sugalt beléjök. A nép-
művészet volt az a biztos melegágy, amelyből az 
iparművészet csirái a nemzeti erőkkel áthatott nedvet 
szívták fel magukba, hogy a nemes palánta sudár 

szárba szökelve, azokat a színpompás virágokat 
fakaszthassa, amelyek az őshaza turáni illatét 
árasztják. Mai iparművészetünknek is kell, hogy 
kimeríthetetlen kútforrása a népművészet legyen. 
Aminthogy más nemzetek is, melyeknek megvan a 
maguk hagyományos népművészete, abból merí-
tenek. A mostanában megnyílott párisi nemzetközi 
iparművészeti kiállítás is ezt igazolja, ahol a svéd 
és lengyel iparművészet legnagyobb sikereit erre az 
alapra fektetett felfogásával aratja. Az így értel-
mezett és az így alakító iparművészet alkalmas 
kifejezője és reprezentánsa a hagyományos alapokon 
felépült nemzeti művészetnek és mint ilyen, a nem-
zeti gondolatnak méltó és igazi hordozója. 

Mivel pedig az iparművészeti alkotás művészi 
lényegének ellenére elbírja és ipari természeténél 
fogva megköveteli a sokpéldányúségot, könnyebben 
jő forgalomba és elterjedése és megismerése is 
közvetlenebb és általánosabb, mint a képzőművészeti 
műé és ezért hatékonyabb is. Mai elszigeteltségünk-
ben iparművészetünk egyik legbevéltabb propagálója 
a nemzeti gondolatnak. 

A halasi csipke, az Izabella-hímzés, a gödöllői 
szőnyeg, a hódmezővásárhelyi kerámia — csak 
kiragadott példák ezek — és mindaz az ötvös-, 
textilmunka, bútor, kisplasztika, üvegfestés, mozaik 
és a többi iparművészeti ágazati termék, ami átlépi 
határainkat, ott bárhová kerüljön is, akár múzeumba 
vagy kiállításra, akár magános, vagy továbbárusító 
kezébe, az ott megszűnik élettelen tárgy, holt anyag 
lenni, az ott mind aktív és élő harcosa a magyar 
kultúra integritésának, bátor és beszédes szószólója 
nemzeti művészetünknek és tanúbizonysága annak, 
hogy a magyarság a jelen mostoha sorában is 
kiveszi részét abból a kultúrmunkásságból, amelyre 
nemzeti géniuszának erejénél fogva elhivatott. És 
nem találunk süket fülekre. Az 1923. évi monzai 
világverseny nemzetközi bírálóbizottsága Francia-
országot és Angliát megelőzve, a magyar ipar-
művészetnek ítélte oda a babért. 

Más okunk is van arra, hogy különös szeretettel 
vegyük körül ezt az alakítóművészetet. Mint min-
den ipari munkásság, az iparművészeti is, a közép-
kortól kezdve a céhek kebelébe tartozott. Nem volt 
ez a művészetnek lebecsülése, mert amint azt tudjuk, 
céhekbe tömörültek a festőművészek is sok helyen 
és akadtak hercegek is, akik az ötvöscéhhez tartozók-
nak vallották magukat. 

A céhrendszer, a fokozatos képzésnek és tökélete-
sedésnek ez a patriarkális korszaka évszázadokon 
ét állott fenn és felülmúlhatatlan művészi eredmé-
nyeket termelt. A technikai tudományok előretörésé-
vel karöltve jött nagyipar, a gép, a gyár és a társadalom 
struktúrájának megváltozása az ipari életből eltörölte 
a céhrendszert. Hogy az emberiség boldogabb lett-e 
ezáltal, nem hinném, hanem igenis megállapítható 
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A lengyel pavillon. Tervezte Czajkowski József. 4 Der polnische Pavillon. • Le pavillon polonais. 
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Az osztrák pavillon udvarának részlete. Tervezte Hoffmann József. 
Hofecke des österreichischen Pavillons. Coin de la cour du pavillon autrichien, 

Peche üagobert f : Faragott, lakkozott és aranyozott fakeret. 
• Geschnitzter, weisslakierter und vergoldener Spiegelrahmen. • 

Encadrement sculpté, laque en bois. 

Bucher Herta: Porcellán óra. Készült a bécsi Augarten-porcellán-
gyárban. • Porzellanuhraus der Wiener Augarten-Porzellanfabrik. 

Pendule en porcelaine. 
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A svéd Orrefors-üveggyár vésett virágtartója. Tervezte Gate S. • Selyem- és aranyhímzéssel borított szekrény az osztrák pavillonban. 
Blumenbehálter aus gravierten Glas, Orrefors. • Seiden- und Goldstickerei überzogenes Kástchen aus dem österreichischen Pavillon. 

Vase en verre gravé, Orrefors. • Broderie d'une cassette. Pavillon d'Áutriche. 
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92 Az osztrák pavillon „fémek terme". Hanak tanár vezetésével tervezték : Stadtherr Angéla és Flesch Elza. 
Meíallsaal des österreichischen Pavillons. Pavillon d'Autriche. Salle des métaux, 
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A lengyel pavillon átriumának részlete Kuna Henrik szobrával, 
fücke des Atriums des polnischen Pavillons. Vorne Steinstatue des Heinrich Kuna. • Coin d'Atrium des pavillon polonais. 
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94 Dufréne M. : Női hálószoba. A Galeries Lafayette csoportjában. 
Damenschlafzimmer. Aus der Gruppé der Gallerien Lafayette. • Chambre de dame. 
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Bútorok a dán csoportból. • Möbel aus der danischen Gruppé. • Meubles danois. 95 
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az, hogy a céhek összeomlása után az iparművészet-
ben is — akárcsak az építészetben ugyanakkor, a 
mult század második felében — határozott tétovaság, 
mondhatjuk visszaesés mutatkozott. Messze vezetne 
annak kutatása, hogy a biedermeier utáni stílustalan 
korszak, a történelmi stílusok körüli tapogatódzás 
előidézésében mennyiben volt része a céhrendszer 
megszüntetésének. Ámde azt hiszem, hogy a törté-
nelmi erők visszahatásán s a társadalompolitikai 
tényezőkön kívül az intenzív és belsőségteljes életet 
élő, bizonyos ihlettel és nemes ambíciókkal átfűtött, 
szigorú fegyelmet és a tekintély tiszteletét ismerő, 
hérompróbás szakismeretekkel rendelkező céheknek 
az elsülyedése nem mehetett végbe anélkül, hogy 
ez a rendszerváltozás a művészi életre és a művé-
szetek iránybeli továbbfejlődésére befolyással nem 
lett volna. Mindezektől függetlenül azonban az az 
egy tény mindenesetre megállapítható, hogy a céhek-
ben legintenzívebben gyakorolt műhelyi képzés — 
úgy ipari, mint művészi szemszögből tekintve az 
iparművészet magasabb érdekeit — előnyösnek 
bizonyult. 

Ebből két tanulságot vonhatunk le magunknak; 
egyet a termelés, egyet pedig a képzés részére. 

A valóban értékes iparművészeti termelés annál 
eredményesebb lesz, mennél inkéb közelíti meg az 
üzem berendezkedése a céhrendszerbelil — nem 
gondolok itt természetesen a modern technika beren-
dezkedéseire, melyeknek minden előnye, de csakis 
előnye, igenis a cél szolgálatába állítandó —, hanem 
gondolok a lelki és szellemi berendezkedésre. 
A mester egyéniségét és művészetét uralja az egész 
műhely; a mester legyen tanítómester, nemcsak 
munkaadó és a munkás legyen tanítvány is egyúttal. 
Es az iparművészeti műhely nem nőheti ki magát 
gyárrá, az iparművészeti ágazatok legtöbbjénél 
anélkül, hogy az üzemnek ez a felfejlesztése a 
művészi termelésre visszahatást ne gyakorolna. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Magyarország 
újjáépítési munkálatában tevékenyen résztvevő ipar-
művészet területén ilyen helyesen értelmezett műhe-
lyek mind nagyobb szómmal keletkeznek. 

A képzés rendszerére nézve pedig az a tanulság, 
hogy az iskolai képzés folyamán a legnagyobb gond 
fordítandó a műhelygyakorlatra, még pedig olyanra, 
mely a gyakorlati élet minden feltételét leginkább 
megközelíti. Az irányelv itt csak az lehet: a műhelyen 
keresztül a művészethez, mert csak teljesen kész és 
képzett szakiparosból lehet iparművészt nevelni, fel-
téve, hogy a művészet lángja él lelkében. 

Iparművészeti iskoláink tanrendszerének megálla-
pításénál erre az álláspontra kell helyezkednünk, 
ha azt akarjuk, hogy iparművészetünk életerős ténye-
zője legyen művészi kultúránknak, ipari vonatkozá-
sában pedig gazdasági életünknek megbízható és 
hordképes pillére. Mert legkevésbé szabad meg-

feledkeznünk arról, hogy az iparművészet bizonyos 
részeiben reprodukáló művészi ipar, tehát tömegek-
ben és a tömegeknek termel és így az ipari és 
gazdasági életben is számottevő tényező. Egészséges 
kifejlődése olyan távlatok feltárulását engedi remélni, 
melyek ma még kellően egyáltalán be nem tekint-
hetők. 

Hazánkban az abszolutisztikus kornak megszűn-
tével és az alkotmányos viszonyok helyreálltával 
minden szellemi tevékenységről lehullott a béklyó 
és szabadon bontogathatta ki szárnyát a művészi 
fellendülés is. Az iparművészet azonban csak lassan 
lépegetett a testvérművészetek iramlásénak nyom-
dokában. 

Kultúrtörténelmünkben halhatatlan Trefort minisz-
ter neve és ő volt az, aki ezen a téren is felismerte 
a szükséges tennivalót és 1885-ben megalapította 
az Országos Magyar Iparművészeti Társulatot, hogy 
az iparművészeti kérdésekben az állami igazgatás 
mellett egy erőteljes társadalmi szervezet álljon nagy 
munkájában segítségére. Ez a Társulat ma jubiláris 
díszközgyűlésén beszámol negyvenéves múltjáról. 

A kultuszkormánynak örömére szolgál megállapít-
hatni azt, hogy az érdemes Társulat negyvenéves 
múltja alatt nagynevű alapítójának intenciói szerint 
hatalmas és eredményes munkát végzett. Mint kultu-
rális életünk egyik jelentős és elismert társadalmi 
szervezete a Társulat, odaadóan sietett mindenkor 
a kultuszkormény munkájának támogatáséra. Különös 
érdemeket szerzett a Társulat az iparművészetnek 
a magyar társadalomban való népszerűsítése körül; 
megszerettette ezt a művészi ágazatot, elmélyítette 
a megismerést, szükségletté tette. Támogatta, irányí-
totta az iparművészeti munkálkodást, nagy mértékben 
hozzájárult iparművészi generációk neveléséhez és 
segítő társa volt az állami igazgatásnak a kül-
földi kiállítások megrendezésében. A legmagasabb 
művészi színvonalat jelző kiadványéval, a Magyar 
Iparművészet című lapjóval pedig elismertté tette 
iparművészetünket az egész művelt nyugaton. 

Hálós kegyelettel emlékezik meg a kultuszkormény 
azokról, akik már nincsenek az élők soréban s akik 
nemes lelkük önzetlen munkásságával szolgálták a 
Társulat kulturális és hazafias céljait. Trefort Ágost, 
Lipthay Béla báró, Keglevich István gróf és Róth 
György elnököknek, Czigler Győző alelnöknek és 
Fittler Kamii, a Magyar Iparművészet több éven ót 
volt szerkesztőjének emléke élni fog a Társulat és 
a magyar kultúra történetében. 

Elismerés illeti azokat is, akik közöttünk vannak 
s akik nagy mértékben kivették részüket az építő-
munkából. 

Különös elismeréssel üdvözlöm Alpér Ignác tisz-
teletbeli elnök úr őméltóságát, aki az utolsó, leg-
nehezebb, válságos időkben erős kézzel, nagy 
szeretettel és fölényes szakismerettel biztosan kormá-
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nyozta a Társulat hajóját. Hasonlóan kell meg-
emlékeznem Györgyi Kálmán igazgató úrról, aki 
immár 30 esztendeje viseli ezt az önfeláldozó mun-
kásságot megkövetelő tisztséget, a hivatali kötelesség-
tudást messze túlhaladó lelkiismeretességgel, való-
ságos elhivatottsággal és tizenhat esztendeje szer-
kesztője a Társulati lapnak. Mindkét minőségében 
nagy szaktudásának és élete munkásságának javát 
adván, olyan érdemeket szerzett aTársulat és művészi 
kultúránk érdekei körül, melyek valóban elévülhetet-
lenek maradnak. 

Melegen üdvözlöm Bánffy Miklós gróf úr ő Ex-
cellenciáját az elnöki székben, ahová őt az az 
osztatlan bizalom emelte, mely részére művészeti 
társadalmunkban is megkülönböztetett helyet biztosít, 
mint alkotó művésznek és mint kipróbált vezető- és 
irányítótehetségnek egyaránt. 

Tisztelt Közgyűlési Klebelsberg Kunó gróf minisz-
ter úr Ő Excellenciója a Társulat ügyei iránti 
teljes megértésének és jóindulatának adta tanújelét, 
amikor megoldásra juttatta a Társulat fennállásának 
és továbbefjlődésének alapját képező, a Társulatot 
hosszú időn keresztül legsúlyosabban nyomasztó 
kérdést: az állandó otthon kérdését. A régi Mű-
csarnokot eredeti hivatásának szolgálatába vissza-
állítva, a miniszter úr úgy intézkedett, hogy a földszinti 
összes helyiségeket az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat céljaira rendelkezésre bocsátotta. 

Ezzel az intézkedéssel a Társulat végleges otthont 
nyert abban a díszes palotában, melyben negyven 
esztendő előtt bölcsőjét Trefort miniszter szeretete 
gondozta. 

Megvagyok győződve arról, hogy a Társulat teljes 
mértékben méltányolja ezt a miniszteri elhatározást 
és megvagyok győződve arról is, hogy immár biztos 
otthonéban megtalálja szilárd bázisét további köz-
hasznú működésének. 

Szabadjon rámutatnom arra, hogy művészeti 
életünknek a múltban meg volt az a gyengéje, hogy 
az általánosságban is mutatkozó túlzott centralizáció 
folytán, kevéssé fektetett súlyt a vidéki kultúrcen-
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trumok istápolására. Örömmel állapítható meg, hogy 
a képzőművészeti kultúrának a vidékre való kisugároz-
tatósa ma mór eredményeket mutathat fel. A miskolci, 
kecskeméti és szolnoki művésztelepek és a Képző-
művészeti Főiskola vidéki nyóri szemeszterei lénye-
gében előbbreviszik az ilyen vidéki centrumok 
kialakulósót, amihez — és ezt különös örömmel kell 
megállapítani — a helyi hatóságok nagy megértése 
ésáldozatkész előzékenysége, valamint a vidéki közön-
ség művészi érettsége nagymértékben hozzájárul. 

A vidéknek az iparművészeti kultúréletbe való be-
kapcsolása egyik elsőrangú társadalmi feladat volna, 
amelyre a Társulat a rendelkezésére álló eszközök-
kel teljes hivatottsággal vállalkozhatnék, kiállítások 
rendezésével, lapjának felhasználáséval és nem 
utolsó helyen a helyi iparosságnak sorompóba 
állításéval. 

A vidéki akciónak egy igen érdemes részét adhatná 
a népművészet ápolása és gondozása, mert ebben 
a tekintetben is, részben az általános elszegényedés, 
részben a tradíciókhoz való ragaszkodásnak mind-
inkább mutatkozó megcsökkenése folytén egyre 
fenyegetőbb az elpusztulás veszélye, a nemzeti eszme 
mérhetetlen kárára. 

A iparművészet gazdasági jelentőségének előbbre-
vitelére pedig kívánatosnak mutatkozik az, hogy a 
Társulat, mint társadalmi szerv megfelelő kapcsolatot 
tétesítsen a rokon iparegyesületekkel. 

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés I A mai gondterhes 
időkben őszinte öröm érzését és bizalomkeltő remény-
séget fakaszt visszatekinteni a Társulat nemes mun-
kával eltöltött negyvenéves múltjára. Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter úr megbízáséból tolmé-
mácsolom az ő hálás köszönetét a Társulat eddigi 
munkásságáért, átadom Ö Excellenciája legmelegebb 
üdvözlését és kifejezem azt a hő kívánságát, azt a 
meggyőződését, hogy az érdemesTársulat lankadatlan 
buzgalommal folytatja gyümölcsöthozó működését 
a művészi kultúra javára a jövőben is és ezzel is 
segít eltakarítani az akadályokat arról az útról, mely 
Magyarország boldogulásához vezet. 

A közgyűlés lelkes éljenzéssel hálált 
képviselőjének érdekes előadását. Ezután 

Elsőnek Ott János h. államtitkár, a kereskedelem-
ügyi miniszter képviselője a következő beszédet 
mondotta : Királyi Fenség I Mélyen tisztelt Ünneplő 
Közönség I Ipari, művészeti és hozzátehetem, hogy 
gazdasági életünknek egy olyan kimagasló szerve, 
mint az Iparművészeti Társulat, 40 éves fennállásá-
nak jubileuma érthetővé teszi az ihletettséget, mely 
az előbb elhangzott felolvasásokból megszólalt és 
valamennyiünk lelkében visszhangra talált. Hiszen 
40 esztendő egy egyesület életében normális viszonyok 
között is számottevő tényezőt jelent, de még inkább 

a meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a közgyűlés meghallgatta az üdvözléseket. 

akkor, ha ennek a 40 évnek egy része olyan idő 
volt, hogy az nem csupán egyéneknek, hanem 
államoknak struktúráját, gazdasági életét alapjában 
megrázó viszonyok között telt le úgy, amint az utolsó 
évtizedekben voltunk tanúi és fájdalmas osztályosai 
mi. Az Iparművészeti Társulat büszke öntudattal 
tekinthet vissza 40 éves működésére, mert ha emlé-
kezetünkbe idézzük, hogy milyen volt a magyar 
bútor-, grafikai, üveg-, textil- és a többi ipar ezelőtt 
40 esztendővel és milyen ma, lehetetlen fel nem 
ismerni, de egyúttal hálásan meg nem állapítani azt 



az örvendetes nemesítő hatást, melyet arra az ipar-
oktatási intézetek mellett az Iparművészeti Társulat 
gyakorolt. Az ipari munka használati cikkeket állít 
elő, de a művészi ihletség az, ami azt a cikket 
nemcsak használatossá, de széppé, kedvessé, szemet-
lelket gyönyörködtetővé teszi. Ezt tette az iparművé-
szet és annak egyik lelkes tényezője, a ma ünneplő 
Iparművészeti Társulat. Annál a szoros kapcsolat-
nál fogva, amely a kereskedelmi kormány és az 
Iparművészeti Társulat között fennáll, e tárcának 
vezetője, a kereskedelemügyi miniszter úr feltétlen 
teljes elismeréssel adózik a Társulat áldásos működé-
sének és ma ebből az ünnepeltetés nyújtásából ki 
akarja venni a maga részét, ezért a kereskedelemügyi 
miniszter úr nevében üdvözlöm a Társulatot jubileumi 
ünnepségén s az Ő nevében kérem áldását az Égnek e 
Társulatra és annak még hosszú, áldásos működésére. 

Lukács György v. b. 1.1.: Királyi Fenség I Tisztelt 
Közgyűlés I Az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat és a Képzőművészeti Főiskola nevében is 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Iparművészeti 
Társulatot mai jubileuma alkalmából. Szeretettel 
köszöntöm, mint testvér a testvért, mert hiszen a 
képzőművészet és iparművészet ikertestvérek, ame-
lyek Petőfivel szólva „egy anya méhéből születtek 
és ott hordják az életet". A cél, a rendeltetés és a 
forrás, melyekből merítenek, ugyanaz és mindkettő 
az Istenség által belénkoltott szépnek eszméjét igyek-
szik megoldani. A különbség a kettő között talán az, 
hogy a képzőművészet öncél gyanánt kívánja meg-
valósítani a szépet, az iparművészet pedig össze-
kapcsolja azt a hasznossággal és a használati tár-
gyakon különösen mint díszítő jelenik meg. Egész-
ben véve azonban annyira közös a kettő működési 
területe, hogy lehetetlen közöttük a demarkációs 
vonalat meghúzni. Nincs is erre semmi szükség, 
annál kevésbé, mert hiszen éppen a mai nehéz 
időkben közös a rendeltetésük és ez az, hogy e 
csonka országot újból beleállítsák a művelt nem-
zetek társaságába és helyreállítsák a kapcsolatokat, 
melyek bennünket régen fűztek a művelt világhoz. 
Erre elsősorban alkalmasak a képző- és az ipar-
művészetek, mert ezek bármi izzó magyar lelkese-
déssel legyenek is telítve, mégis megértik őket ott is, 
ahol a magyar szót nem ismerik; hivatva vannak 
tehát arra, hogy nemzeti sajátságainkat kifelé meg-
ismertessék és megszerettessenek bennünket a kül-
földéi s megfonják újra azokat a szálakat, melyeket 
az ármány és gonoszság megszakított. Az Országos 
Képzőművészeti Társulat és vele a műpártoló közön-
ség a harmóniát keresi, mely másrészt az Ipar-
művészeti Társulatban az alkotóművészek és a nagy-
közönség egymás megértését istápolja. Tehát mint 
testvér üdvözlőnk az Iparművészeti Társulatot és fel-
ajánlom a legbensőbb támogatásunkat és kérem 
ugyanazt magunknak is. 

Midőn ezzel az üdvözlésnek megfeleltem, legyen 
szabad még kifejeznem hálás köszönetemet a köz-
gyűlésnek, hogy engem tiszteletbeli taggá választani 
kegyeskedett. (Éljenzés.) Én ezt a tisztet noblesse 
oblige-nek és nem üres cifraságnak tekintem, hanem 
olyan kötelességnek, melynek tettekkel fogok meg-
felelni. Másrészt az Iparművészeti Társulat ezen meg-
tisztelő eljárásában a harmónia kifejezését is látom, 
mely a Képzőművészeti és az Iparművészeti Társulat 
között fennáll, mert én a Képzőművészeti Társulat 
élén állok, tehát a megtiszteltetés ezt is éri. Ezt a 
harmóniát kultiválni fogjuk, kérem is a Társulatot, 
juttassa ezt kifejezésre abban, hogy együtt működ-
jünk a közös, nagy, hazafias célok elérésében. 
(Lelkes éljenzés.) 

Végh Gyula, az Iparművészeti Múzeum főigaz-
gatója : Az egyéni életben az ilyen jubileumok 
bizonyos szomorú gondolattal is vegyülnek, mert a 
mulandóságra figyelmeztetnek bennünket. Intézmé-
nyeknél azonban a jubileum csak határjelző, mely 
annak céljához vezet, kilátást nyújt a további útra 
a cél megközelítésére. Úgy érzem, hogy mikor az 
Iparművészeti Társulat 40 éves múltjára tekint vissza, 
akkor egyúttal új útra indul új otthonában. Az Ipar-
művészeti Társulat egy úton haladt mindig az Ipar-
művészeti Múzeummal, egy telő alatt is voltunk és 
ma, amikor külsőleg helyiségben elváltunk, azt 
hiszem, ez csak külsőség és a közös cél soká és 
mindörökké fenn fog közöttünk állani, hiszen mind-
kettőnknek közös célja az, hogy nemesítsük az ízlést, 
ezt fejlesszük és ezzel kulturális célokat szolgáljunk. 
Kívánom, hogy jövő útjain sok siker érje a Társulatot 
és áldja meg az Isten azért, amit a haza és a művé-
szetek érdekében tenni fog. (Éljenzés.) 

Nádler Róbert: A M.Kir. József-Műegyetem rektori 
tanácsa meleg üdvözletét küldi az Iparművészeti 
Társulatnak 40 éves jubileuma alkalmából. A mű-
egyetem a technika vívmányainak melegágya, azok-
nak a vívmányoknak, amelyek mind mérföldkövek-
ként állanak és oly nagy a horderejűk, hogy egész 
életünk átalakítására alkalmasok. Mindezek a talál-
mányok : a telefon, a rádió, a levegő meghódítása, 
mind a gyakorlati élet fokozott kielégítésére szolgól-
nak, de át van hatva a Műegyetem azzal a tudattal, 
hogy az emberi elme ebben az irányban mutatkozó 
nagy haladásai mellett nem szabad megfeledkezni 
esztétikai érzékünk kifejlesztéséről sem. A művészi 
ösztön az emberiség történetében ott van a kőkor-
szak emberétől kezdve a mai napig és e szükség-
letek kielégítésére alakult ez a Társulat is, mely 40 év 
óta mindig azon fáradozott, hogy minden bennünket 
körülvevő tárgyban művészi tartalmat nyújtson. Az 
Iparművészeti Társulat ezzel az ideális életet is szol-
gálja, így tehát kiegészíti a technikai törekvéseket. 
De a Műegyetem egyik fakultása még közelébb, 
egészen közel áll a művészethez, az építészeti 
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fakultás, melynek feladata nemcsak egészséges 
épületeket emelni, hanem szépet is alkotni, feladata 
életünket egy magas erkölcsi színvonalra emelni. 
De még tovább kell mennünk: arra kell töreked-
nünk, hogy a technika minden alkotása, a varrógép-
től az aeroplónig, egyúttal szép is legyen és minden-
ben ott legyen az a tartalom és az a zománc, amely 

a szép által mindennapi életünket bearanyozza. 
Abban a reményben hozom a műegyetem meleg 
üdvözletét, hogy az Iparművészeti Társulat eddig 
kifejtett törekvéseiben továbbra is haladni fog, virulni 
fog és hogy a jövőben is karöltve fogunk haladni 
a magyar kultúra fölényének fentartásában és fejlesz-
tésében. (Lelkes éljenzés.) 

ALPÁR IGNÁC ZÁRÓBESZÉDE. 

Fenséges Királyi Hercegnő I Tisztelt Közgyűlés I 
Hódolatteljesen köszönöm Fenségednek, fővédnö-
künknek azt a nagy megtiszteltetést, hogy ünnepi 
közgyűlésünkön megjelenni kegyes volt. Köszönöm 
a jókívánságokat, melyeket a különböző testületek 
részéről meghallgatni szerencsénk volt. Most még 
kötelességemnek tartom, hogy elnöki minőségem-
ben búcsúzzam munkatársaimtól, kikkel együtt szol-
gáltuk az iparművészet ügyét. Lelki szükségnek teszek 
eleget, amikor elsősorban Györgyi Kálmán igaz-
gatónknak mondok köszönetet. (Éljenzés.) ő 30 évig 
annyi lelkiismeretességgel, kötelességtudással szol-
gálta az Iparművészeti Társulat ügyét, de nemcsak 

a Társulatét, hanem a Társulaton kívül működő 
művészekét, iparosokét is — mellyel azok érdekeit 
összhangba hozni akarta mindig a művészet érde-
keivel —, hogy soh'se volt és nincs és talán soh'se 
lesz, aki ennek az ügynek annyi áldozatot hozott, 
mint éppen Györgyi Kálmán. Amíg ilyen férfiak 
akadnak körünkben, addig nem féltjük a hazát ; 
amig ilyen példás kötelességtudást találunk, addig 
Magyarország mindig becsülettel meg fogja állni 
helyét a nemzetek között. 

Bezárom a közgyűlést a magyar imádsággal: 
„Hiszek Magyarország feltámadásában. — Ámen." 
(Lelkes éljenzés.) 

Kovács Erzsébet rajza. 


