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THÉK ENDRE HISTORIZÁLÓ BÚTORMÛVÉSZETE

A 19. század második felének magyarországi bútortörténete az iparmûvészet
eddig kevéssé kutatott, ám fontos fejezete.

A közel négy évtizedet átölelô korszak, az 1870-es évek közepétôl az elsô
világháború kitöréséig az építészetben és a vele szorosan összekapcsolódó
belsô berendezésben, bútormûvességben számos stílust, irányzatot, mûvészi
felfogást vonultatott fel. E széles spektrumban egymás mellett, ám egymást
áthatva, eklektikusan összefonódva voltak jelen a romantikus historizmus, a
neoreneszánsz, a neobarokk és a neoklasszicizmus, majd az új stílusirányzat,
a szecesszió különbözô változatai. Mindezt átszôtte a nemzeti stílusteremtés
két fôbb vonulata: a magyar történelmet és népmûvészetet konzerválni kívá-
nó törekvés; illetve a magyar és külföldi – nem utolsósorban gyarmati indiai,
perzsa és mór – építészeti elemeket a szecesszió floralizmusával ötvözô kísér-
let. A magyar iparmûvészetben egyszerre volt jellemzô az egymással párhu-
zamosan futó osztrák, német, francia neostílusok hatása és a historizáló-
eklektikus népi motívumkincset az önálló nemzeti mûvészet megteremtésé-
nek igényével felhasználó irányzat. A fenti törekvések szimbiózisa Thék
Endre bútorasztalos munkásságában ugyancsak megtalálható. 

Thék Endre a tizenkilencedik század végének és a huszadik század elejé-
nek tipikus vállalkozója. Külföldi tanulmányai és tapasztalatai után Bu-
dapesten alapította meg az elsô nagyszabású magyarországi bútorgyárat.
Mûvészi színvonalú bútorokat és belsô berendezéseket készített, neves mû-
vészek, tervezôk vázlatai, tervei alapján. A fôváros legjelentôsebb állami köz-
épületeinek reprezentatív enteriôrjei – az 1870-es évek közepétôl közel negy-
ven évig – többségében a Thék-gyárból kerültek ki, mintegy normát szabva
a historizmus magyarországi berendezéseinek mind mûvészi, mind szakmai-
kiviteli szempontból. Thék Endre „igazi iparos self-made-man typus” – aho-
gyan kortársa, Gaul Károly jellemezte.1

Az asztalosinasként induló fiatalember hihetetlen elszántsággal és akarat-
erôvel hozta létre Magyarországon az elsô valóban nagyipari szinten dolgo-
zó bútorgyárat. Kitartó munkájának eredménye a „Thék Endre Bútor, Zon-
gora és Épületmunkák Gyára Részvénytársaság”, melynek értéke 1919-ben,
Thék halálakor közel ötmillió korona volt. 

A Thék Endrében lakozó ambíció szerencsés pillanatban – a 19. század
hetvenes éveiben, a magyar ipar születésének idején – bontakozhatott ki. A
nemzeti ipar megteremtésének 1842-ben, az elsô országos iparkiállítás körül
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született kossuthi gondolata a kiegyezés után újra lendületet kapott, a ma-
gyarországi fejlôdést ekkor már visszatartó céhrendszer 1872-ben megszûnt.
Elkezdôdött a közigazgatás, a közlekedés, az állami hivatalok szervezése, és
ennek következtében a fôváros és a megyei városok nagyszabású építkezései.
A kereskedelem dinamikus növekedése, a gazdasági kibontakozás, és az ez-
zel egyidejû polgárosodás – a „gründerzeit” – termékeny talaján Thék vállal-
kozó egyénisége kiteljesedhetett. A benne munkáló természetes tudásszomj
és karriervágy hajtotta Pestre, Bécsbe, Párizsba. Ugyanakkor tanulóévei
alatt és tapasztalatszerzô útjai idején a magyar szellemi élet kiváló személyi-
ségeivel való találkozás hatására nemzeti öntudat, hazafias elkötelezettség
gyökerezett meg benne, ami visszaindította Magyarországra, hogy megszer-
zett tudását, alkotóvágyát itthon kamatoztassa. 

Apai családjában elôdei megbecsült mesteremberek, nem egy közülük céh-
mester tisztséget viselt. Thék András (késôbbiekben Endre) 1842. november
1-jén Orosházán született. A Thék szülôk nôi szabóságot mûködtettek Oros-
házán, amibôl a család, ha nem is fényesen, de tisztességgel megélt. 

Az apa, Thék András 1847–1849 között Boczkó Dániel Békés megyei or-
szággyûlési képviselô, gerendási földbirtokos gazdaságának intézôi állását
töltötte be, majd a forradalom után minden vagyonát elvesztette. A Thék
család ekkor visszatért Orosházára. 1849-tôl Thék Endre a helyi katolikus
elemi iskolában tanult, majd 1852-ben asztalosinasnak állt. Ifjú Thék tizen-
négy évesen Orosházán felszabadult segéd lett, ezután Békéscsabán egy évet
töltött egy közelebbrôl meg nem határozott asztalosmûhelyben, majd Hód-
mezôvásárhelyen folytatta tanulmányait Dobner [Daubner] Pál asztalos-
mesternél. A hódmezôvásárhelyi tanulóéveit követôen 1859-ben Pestre jött,
határt nem ismerô odaadással sóvárogva további tanulásért.

Pesten rendszeresen látogatta az evangélikus legényegyletet, ahol megis-
merkedett apja gyermekkori iskolatársával, az orosházi születésû Székács
Józseffel, a pesti evangélikus egyház elsô magyar lelkészével, a késôbbi püs-
pökkel, a magyar szellemi élet és nemzeti öntudat lelkes ébresztôjével. Aján-
lására Gyôri Vilmos segédlelkész foglalkozni kezdett az ifjú Thékkel, igye-
kezvén pótolni hiányos tudását. Az evangélikus legényegyletben Thék 1859-
ben megismerkedett Serli Sándor asztalossal, aki ekkortájt új élményekkel
telve jött vissza Párizsból. Lelkesedése a francia kultúra iránt magával ra-
gadta Thék Endrét, aki azzal a céllal kezdett el franciául tanulni, hogy el-
juthasson Párizsba, a bútormûvészet fôvárosába. Serli mellett elsajátította a
bútorasztalos mesterség fogásait is, és megismerkedett a divatos angol és
francia bútorstílusokkal. Thék Endre két évet töltött Serli mellett, majd el-
jutott Bécsbe. „Az a nagy feladat ösztökélt, hogy Párisba menjek, amit el is
értem” – írta önéletrajzában.2

A bécsi utazás valószínû idôpontja legkorábban 1861-re tehetô, ottani tar-
tózkodásának idôtartama nem ismert. Feltételezhetô, hogy 1862–1863 táján
érkezhetett Párizsba, és nagy valószínûséggel öt évet töltött ott. Ezekrôl az
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évekrôl rendkívül hiányosak a vonatkozó adatok. Az a fantasztikus ambíció,
amivel a huszonkét-huszohárom éves Thék érkezett, eleve megfelelô alany-
nyá tette ôt arra, hogy jól ki is tudja használni a kínálkozó lehetôségeket.
„Vágyam megvalósítása Párisban csak annyiban volt fontos, hogy ott to-
vábbtanulva, annál biztosabban éljek meg Amerikában, ahová vágytam a föl-
di jónak esetleges megszerzése végett.”3

Thék Endre hamarosan francia asztalosmûhelyekben kapott munkát, és
nemsokára „mûvezetôje” lett egy párizsi „bútorgyárnak”. A Thék által emlí-
tett bútorasztalos mûhelyt mostanára sikerült azonosítani. Az 1928-ban ren-
dezett III. Országos Kézmûvesipari Tárlat ismertetôjében megtalálható ada-
tok szerint: „Végre a múlt század hatvanas évek elején Párisba ment, ahol
az itthon szerzett kevés francia nyelvismeretével elejétôl fogva boldogult,
úgyhogy elsô idôtôl fogva már tekintélyes asztalosmûhelyekben talált mun-
kát, sôt már a hatvanas évek közepe táján a Hunzidoger és Wagner igen elô-
kelô elzászi származású cégnél »contremaître« állást foglalt el” – írja Gaul
Károly.4 A „contremaître” kifejezés ténylegesen szakmailag képzett, egy cso-
port munkájáért felelôs vezetôt – mûvezetôt jelentett. Azonban a gyár nevét
Gaul Károly nem pontosan írta le, 1872–1882 között mûködött Párizsban a
„HUNSINGER ET WAGNER, 13, rue Sedaine, Paris” bútorasztalos cég,
melynek két vezetôje az alsórajnai Dossenheimben született Charles Hun-
singer (1823–1893) és Charles-Adolphe-Fréderic Wagner voltak. E mûhely-
ben készült elefántcsont-berakású ébenfa bútorok szerepeltek az 1865. 1867.
1878. évi párizsi kiállításokon, valamint az 1881. évi brüsszeli kiállításon,
ahol aranyérmet nyertek. Az 1889. évi párizsi világkiállításon már egyedül
szereplô Hunsinger ezüstérmet nyert marketériás könyvszekrényével. A bé-
csi iparmûvészeti múzeum gyûjteményében van a cég által 1881-ben Rudolf
trónörökös és Stefánia hercegnô eljegyzési ajándékaként készített elefánt-
csont marketériával díszített ébenfa kabinetszekrény, amelyet a párizsi Ma-
gyar Egylet vásárolt meg és ajándékozott az ifjú párnak. 

Thék további stílusigazodása miatt fontos, hogy az elsô magas szintû mû-
bútorasztalosi (ébeniste) ismereteit Párizsban szerezte. A kifinomodott dí-
szítésû és nagy mesterségbeli bravúrt igénylô bútorok készítésében szerzett
jártassága, és az újjáéledt történeti stílusok – elsôsorban a XVI. Lajos stílus
– iránti vonzalma késôbbi munkásságában meghatározó lett. Bár katalógus
adat nem említi,5 Thék önéletrajzában büszkén írja, hogy „az 1867-iki világ-
kiállítás Párisban lekötötte egész lényemet és a tárgy, amely kezem munkája
volt a kiállításon, nem az utolsók közt foglalt helyet. Ezen kiállítás alkal-
mával ismerkedtem meg mélyrehatólak hazánk elmaradottságával, éreztem
annak a nagy feladatnak fontosságát, hogy nem Amerikába kellene men-
nem, hanem haza és ott azon kellene munkálkodnom, hogy a világ nemzetei
között mi is számottevôk legyünk.”6

Kossuth személyisége, magatartása, szellemisége, stílusa, beszédmodora,
lelkesedése, a magyar iparra vonatkozó nézetei, romantikus hazafiassága
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erôsen befolyásolta Thék gondolkodását: „A leghatalmasabb befolyást gya-
korolta reám Kossuth Lajos azon szava, amikor én és több magyar fiú, akik
Párisban éltünk, az osztrák-német háború idején a magyar légióba akartunk
állni, hogy Ausztria uralmát megtörni segítsünk és a magyar nemzet jobblé-
tét biztosítsuk. A háború után békének kell lenni és a mi feladatunk csak
ezután következik be igazán a békés munkásság folytán. Tehát ne a légióba
menjek folytatta, hanem haza és ott munkásságommal szolgáljam hazámat”
– emlékszik vissza Kossuth Lajos szavaira már említett önéletrajzában.
Thék komolyan vette a biztatást, és késôbbi munkásságával a hazai iparfej-
lesztés ügyét szolgálta. 

A maga romantikus-patetikus stílusában ír a hazafias lendületét kiváltó
környezetérôl: „Így p.o. 1866-ban Simonyi Ernô Párizsban élô nagy hazánk-
fiával már együtt intéztük a magyar egyesület ügyeit, ô mint annak elnöke,
én mint az egylet titkára és pénztárnoka. Abban a kitüntetésben is része-
sültem, hogy feledhetetlen Irányi Dániel, Horn Ede és mások társaságában
nagy tárgyalásokban vettem részt, amelyeken az elhangzott szavak oly cso-
dás erôvel hatottak rám, hogy a jólétet ígérô Amerikába való menetelrôl le-
mondottam, hallva az egyes nagy hazafiak varázserejû szavát, hogy a ma-
gyar nemzet jövôjének fényessége csak akkor következnék be, ha minden
magyar megtenné kötelességét, ki-ki saját hivatása terén.”7

Valamikor az 1867 és 1870 közötti idôben Thék Endre visszatért Magyar-
országra, és Pesten próbált elhelyezkedni. Pesten az Üllôi úti „Bútor-kézmû-
zeti gyár”-ba jelentkezett az üresedésben levô mûvezetôi állásra, de a tulaj-
donos – Taussig József – bizalmatlanul fogadta – és nem alkalmazta. Így
1872-ben „a Párisban megismert 48-as menekültek támogatásával a József-
város Szûz-utcai kis telepén kezdte az üzemét és munkával ellátva, elég
hirtelenül fejlôdött…”8 A mûhely termékeit már az 1872. évi országos kiállí-
táson, Kecskeméten bemutatta, majd részt vett az 1876-ban Szegeden ren-
dezett kiállításon is. Ettôl kezdve minden országos kiállításon szerepelt, és
legtöbbször a szervezési munkákban is részt vállalt. Az 1873-ban rendezett
bécsi világkiállításon történt hazafias közremûködését, hasznos és sikeres
szolgálatait Ferenc József császár arany érdemkereszttel ismerte el. 

Az 1870-es években a magyar iparfejlôdés iránt érzett kötelesség- és fele-
lôsségtudata közéleti szerepvállalásra késztette, 1874 óta az Iparegyesület
tagja, 1881-tôl az Országos Iparegyesület igazgatósági tagja, 1897-tôl 1919-
ben bekövetkezett haláláig alelnöke volt.

Mûhelyének bôven akadt munkája magán megrendelésekbôl, polgári laká-
sok, de kastélyok bebútorozásában is. A szakmai elismertség nagyobb állami
megbízásokhoz juttatta (1884 – Operaház), és anyagi gyarapodással is járt.
Sorsszerûnek tûnhet, hogy 1885-ben Thék megvásárolta Taussig József asz-
talosüzemét, „megszervezte a régebben fönnállott bútoripar részvénytársa-
ság Üllôi-úti nagy telepét, és mûhelyét is itt rendezte el és mintaszerûen ren-
dezte be”.9
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1. Budavári királyi palota: a Szent István terem bútorai
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Az 1885-évi országos kiállítás katalógusának melléklete ekképpen hirdeti
a gyárat: „Thék Endre budapesti butor-kézmûzeti faárú-gyára. Tart készlet-
ben bútorzati tárgyakat, vállalkozik, bármily gazdag rajzok után, kastélyok,
paloták teljes felszerelésére, nemkülönben bármily bútorzatok, ajtók, abla-
kok készítésére; – úgyszintén amerikai parkéták és másnemûek mindig van-
nak nagymennyiségben készletben. Rajzok megrendelések szerint, bármily
korbeliek, készíttetnek, úgy lakhely-felszerelésekhez, mint építészeti aszta-
los-munkához. Minden néven nevezendô munkák jótállás mellette a legpon-
tosabban szállíttatnak, úgy vidékre, mint helyben.”10

Az 1885-iki budapesti Országos Általános Kiállításon mint országos fôbi-
zottsági tag, és a bútoripari csoport, valamint munka-kiállítási csoport bíráló
bizottságának elnöke, csak versenyen kívül állíthatott ki. A bútoripari kiállí-
tás „az egyik legszebb, legsikerültebb csoportja volt az elsô magyar, igazán
nagyszabású országos kiállításnak”. A kiállítás királyi pavilonjának berende-
zésében is közremûködött, és a fô termet „nagy áldozatok árán állította elô”
saját anyagi ráfordítással. A „királyszobában” a mesteri kivitelû faragott
diófa plafon, a diófából készült falburkolat, az ajtók, a kandalló és a stílszerû
bútorok a külföld legkiválóbb szakértôinek osztatlan elismerését is kivívták. 

Szorgalmával, tehetségével, ízlésével az aránylag kicsi mûhelybôl terem-
tette meg Thék Endre Budapest elsô modern bútorgyárát, amely a magyar
ipar egyik büszkeségévé vált, 1890-ben már a gyártelep háromemeletes épü-
letegyüttese magasodott az Üllôi úton. 

Thék Endre az 1880-as évektôl tevékenykedett az Országos Iparegyesület-
ben. A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ipari osztályának elnökeként
hivatalos véleményt formáló, törvényeket elôkészítô bizottságok tagjaként
az iparfejlesztésnek irányt meghatározó személyiségévé vált. Részt vett az
1884. évi XVII. ipartörvény tervezetének kidolgozásában, de módosító javas-
latait – majd évekkel késôbb – csak részben tudta érvényesíteni.

Tanult asztalosmesterségét és vállalkozói szervezôkészségét nemcsak szám-
talan magánpalota berendezésében, bútorzatának kivitelezésében kamatoz-
tatta. Az 1880-as évek végétôl nagy állami megrendelésekkel keresték meg, és
így a reprezentációs közintézmények berendezésében hatalmas részt vállalt:
az Operaház 1884. évi berendezésének elkészítése után, 1890–1891 között a
Törvényszéki Palota épületének falburkolataira és berendezésére, 1894–1902
között az Országház belsô berendezéseire nyert megbízást. 

A reprezentációs célokat szolgáló nagyobb épületek belsô termeinek kiala-
kításában kiemelt szerepe volt az építésznek. Steindl Imre az Országház ter-
vezôje, a kor gyakorlatának megfelelôen felvázolta az egyes jelentôsebb ter-
mek arculatát, meghatározta stílusukat, de a bútorok megtervezését átadta
építésztársainak – a miniszterelnöki dolgozószoba berendezésének megterve-
zését ifjú Foerk Ernôre (1868–1934) bízta. A Parlament tervtárában ôrzött
eredeti – „fe” szignóval ellátott – bútorrajzokat Steindl Imre mint fôépítész
jóváhagyta. Foerk Ernô alkalmazkodni tudott a korszak ízléséhez, otthonosan
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mozgott a neogótika, neoreneszánsz,
de a historizmus jegyeivel ötvözött
új stílusáramlat – a szecesszió terén
is. „Az asztalos munkát persze egy
ember el sem vállalhatta volna; az
óriási tömeget öt czég között osztot-
ták fel. Thék Endre nagy gyára leg-
többet dolgozik az országház részé-
re; nagy munkát kapott a jó nevû
Michl Alajos czég is, azután Csep-
reghy János, a Neuschloss czég
[Neuschloss Károly és fiai] s Greger-
sen G. Valamennyi elôkelô gyártelep,
óriási üzemmel, úgy, hogy sokat vár-
hatunk az új országház részére ké-
szített és készítendô munkáiktól.” 11

A miniszterelnöki dolgozószoba
mahagóni mennyezetét, falburkola-

tát és bútorait Thék Endre Üllôi úti bútorgyárában kivitelezték. A minisz-
terelnöki dolgozószoba mennyezete és a falak lambériaborítása mahagónifá-
ból készült. A bútorok formába préselt, színes festésû eozinmázas – Zsolnay
Vilmos pécsi gyárában készült – kerámiabetétekkel ékesek. A szabadon álló
íróasztal, a könyvszekrény és a háromajtós szekrény, a terveken eredetileg
négyszögletes szalonasztal helyett megvalósult kerek asztalka, a berende-
zéshez egykor iratállvány és mosdószekrény tartozott, melyeket ma csak
enteriôrfotóról ill. tervrajzról ismerünk. A berendezést társalgási együttes
egészítette ki. Az ülôgarnitúra zöld színû bôrrel bevont kárpitozott bútorai-
nak díszítése – szûrök hímzéseire emlékeztetô, kör alakú keretbe foglalt sti-
lizált motívumai – hímzéssel kontúrozott színes bôrapplikáció. Az ülôbúto-
rokat Gelb Miksa és Fiai cég készítette, a munkálatokat Gyömrôi Manó cég-
társtulajdonos és Petényi József vezették. 

Théket 1897–1904 között a budai királyi palota berendezéseinek, a Szent
István-teremnek, lakó-, háló-, ebédlô- és fogadószobák elkészítésére kérte fel
Hauszmann Alajos. A budai királyi vár belsô berendezésének hauszmanni
koncepciója a magyar történelem nagy kiemelt korszakainak megörökítése,
a múlttal való kontinuitás reprezentációs célú és szimbolikus értelmû kife-
jezése volt. Amint Hauszmann Alajos maga írja: „... emlékszerû alakban
kívántuk kifejezésre juttatni az Árpádok [Szent István-terem – román], a

2. Országház: miniszterelnöki íróasztal
és ülôbútorok
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Hunyadiak [Hunyadi Mátyás király terem – reneszánsz] és a Habsburgok
[Mária Terézia királynô terem – barokk] korszakát, mely célból a palota
egyes gócpontjaiban korhû kiképzésû termeket alkottunk. A történelmi stí-
lusokat azonban nem alkalmaztuk szolgai utánzással, nem másoltuk, hanem
az illetô stílus szellemében terveztük meg minden egyes esetben díszítésein-
ket.”12

Hauszmann terveinek megvalósítására – koncepciójából következôen – ha-
zai kivitelezôt kellett keressen. Az asztalos mûipar hazai színvonalát, vala-
mint az elkészítendô munka volumenét tekintve olyan valakit kerestek, aki
nemcsak a mûvészi kvalitást tudta garantálni, hanem szervezôkészséggel
bírt, össze tudta hangolni a munkafázisokat, egy kézben összpontosítani a
kivitelezést, a szállítást és a beépítést, mégpedig a határidôk maradéktalan
betartásával. Bizonyosra vehetô Thék Endre és Hauszmann Alajos közös en-
teriôr-tervezôi tevékenysége, folyamatos együttmûködése. Hauszmann a pa-
lota fogadótermeiben, lakosztályaiban, folyosóin több forrásból származó
eredeti – reneszánsz, barokk, klasszicista és empire – bútorokat is felhasz-
nált, melyeket külföldön vásárolt. Ezeket mintának felhasználva Théknél
rendelt kiegészítô bútorokat, „amit Thék Endre mesterünk oly kitûnôen
végzett, hogy munkáját a régitôl nem lehet megkülönböztetni”.13

Régi ismeretségük és korábbi közös munkálkodásuk úgy a magán épü-
letek, mint az állami reprezentatív épületek enteriôr-kialakításában (pl. a
Kúria) igen jó és megbízható partneri viszonyt jelentett. A jelentôs állami
megbízások komoly szakmai elismerést hoztak Thék Endrének. A miniszter-
elnöki dolgozószoba, „az 1900. évi párisi kiállításon méltó figyelmet keltett”.
Hasonlóan az éppen akkor befejezett budavári palota Szent István-termének
berendezése is – az Iparmûvészeti Múzeumban 1899-ben rendezett Kará-
csonyi Kiállítás után a többi díjazott tárggyal egyetemben – képviselte Ma-
gyarországot az 1900. évi világkiállításon, ahol az egyik nagydíjat nyerte el. 

Eközben együttmûködött a budapesti és vidéki magán kastély- és palota-
építkezésekben, berendezésükben: 1884–1886 Saxlehner bérpalota és Em-
mer-palota, 1887–1889 Wenckheim-palota, 1884–1892 gróf Károlyi István
palota, 1898 gróf Andrássy Tivadar budai palotája ebédlôjének berendezése
Rippl-Rónai József tervei alapján; a budafoki Sacelláry-Törley kastély stb.
Késôbb, 1905-ben a Tôzsdepalota, majd 1912–1914-ben a Hazai Bank számá-
ra is dolgozott a Thék-gyár.

A nagy állami megrendelések lehetôséget teremtettek a gyár fejlesztésére,
és egyúttal anyagi biztonságot hoztak Théknek személyesen is. Egyre több
idôt szentelt a közügyeknek, az iparügyek szervezésének. Fontos szerepe
volt az országos kiállítások elôkészítésében, kivitelezésében, képviselte a ma-
gyar ipart a világkiállításokon; az 1889. évi negyedik párizsi világkiállításon
zsûritag, az 1896. évi ezredéves kiállítás faipari csoportjának elnöke, a zsûri
alelnöke. Mikor már vezetô helyet foglalt el az asztalosiparban, elhatározta,
hogy berendezkedik zongoragyártásra is (1897-tôl). Nem elégedett meg az-
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zal, hogy a bútorgyártásban a legmagasabb színvonalon teljesített, hangszer-
ipart akart teremteni Magyarországon. Bizonyos, hogy zongorák számára
nagyszerû szekrényeket készített a gyára, a siker viszont elmaradt, a hang-
versenyezô mûvészek nem a Thék-féle zongorákat részesítették elônyben. 

Az 1897–1919-es években az Országos Iparegyesület alelnöke, az 1900-as
évek elejétôl az Iparegyesületen belül szakcsoportként mûködô Ipartestü-
letek Országos Szövetségének elnöke lett; késôbb az ebbôl kivált Iparosok
Országos Kamarájának alapító elnöke. Mindenkor az volt a célja, hogy a kéz-
mûves hagyományokat, a mestermunka színvonalát a nagyobb tömegû gyár-
ipari termelésben is megôrizze. Ennek elôsegítésére 10 000 koronás alapít-
ványt hozott létre, melynek célja „az Országos Iparegyesület által évente egy
oly mûvezetô vagy asztalos munkás megjutalmazása volt, aki mûködése he-
lyén hosszabb idôt töltve, munkájával az ország gazdasági erôsbödéséhez
hozzájárult”14.

Az egyesületi életben, és az ipart érintô törvényeket elôkészítô hivatalos
bizottsági és nem hivatalos iparos szakértekezleteken a kézmûves kisipar és
a gyáripar szervezése terén kifejtett véleménye, tapasztalatai mind a magyar
ipar fejlôdését segítették elô. Szakmai fórumokon tartott hozzászólásai, hi-
vatalos beszédei híresek voltak szép stílusukról, emelkedettségükrôl, len-
dületes hazafias pátoszukról. A fôváros törvényhatósági bizottságának és a
kormány által szervezet majdnem valamennyi ipari érdekû bizottságnak
tagjaként a magyar iparfejlesztés jelentôs irányítója volt. Tagja volt az új
ipartámogató törvény tervezetét kidolgozó bizottságnak, elszánt képviselôje
a közszállítások és közmunkák ügyének, proponálója a magyar munka, a
magyar áru elsôbbségének a külföldivel szemben. A kormány megbízásából
munkálkodott az iparosok segélyezésén, iparostanonc oktató intézmények
felállításán (így iparfejlesztési tervein túl az ifjúság és a gyermekek iránti
szeretete is kiteljesedhetett – saját gyermeke nem lévén). Az inasoktatás
megreformálása érdekében felkarolta az inasotthonok ügyét, elôször mint a
budapesti József fiú-árvaház gondnoka, melynek támogatásáról végrendele-
tében is gondoskodott 500 000 korona tôkéjû alapítvány létrehozásával.
1902-ben pedig saját költségén, szülôvárosában, Orosházán, megalapította a
Ferenc József Tanoncotthont, melyben hatvan tanuló képzését, teljes ellátá-
sát és ruházatát biztosította. Az iparostanulók szövetségének eszméje, ame-
lyet Thék Endre Orosházán megvalósított, példaértékûvé vált az ország más
részein is. Fanatikus hittel és elszántsággal igyekezett Orosházán kézmûves-
ipari mintamûhelyeket létesíteni. Fáradhatatlan buzgalommal járt ki állami
támogatást, gépsegélyt, kamatmentes kölcsönt, közszállításban való részvé-
telt az orosházi iparosok számára. 1907-ben a helyi iparos érdekek lelkes tá-
mogatásáért Orosháza díszpolgárává avatták. 

1904-ben belépett a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarába, ahol nyom-
ban alelnökké választották. „Az ipari osztály vezetését erôs kézzel ragadta
meg és különösen a kisipari ügyekkel foglalkozott rajongó lelkesedéssel, meleg
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szeretettel és nemzeti érzéssel. Mindvégig szorgalmazta az iparosok, gyáro-
sok szakmák szerinti tömörülését. Kezdettôl fogva legkedvesebb mûködési
köre az iparfejlesztés és a munkásképzés volt.”15 A budapesti tanonc- és se-
gédmunka-kiállítás rendezését is magára vállalta. 

1905-ben érte Thék Endrét a magyar iparmûvészek legnagyobb kitünte-
tése. „Az iparmûvészeti állami nagy aranyérmet az Országos Iparmûvészeti
Társulat és Országos Iparmûvészeti Múzeum 1905. évi kiállítása alkalmából
a hazai asztalosságnak mûiparrá fejlesztése körül szerzett érdemei elismeré-
séül” neki adományozta. Bútoraival nemzetközi megmérettetésben is továb-
bi sikereket ért el. Az 1906. évi milánói nemzetközi kiállításon Horti Pál ter-
vei alapján készített díszes miniszteri szobája a kiállítás legnagyobb díját
nyerte el. „A mûvészi berendezés – sajnos – elhamvadt; az egész magyar cso-
port akkor ugyanis tudvalevôen a lángok martaléka lett.”16

A szakmai sikerek mellett különbözô magyar és külföldi állami elismerések-
kel is elhalmozták. Az 1907–1910 években mûködô kamarai-állami kedvez-
ményi bizottságban végzett elôkészítô munkája az iparfejlesztés összpontosí-
tására irányult. Thék, mint a bizottság elnöke, a kis- és kézmûipar gépesítését
szorgalmazta – a gyáriparral szembeni versenyben a kisipari-kézmûves terme-
lést támogatta. Az iparszervezés terén kifejtett munkájáért 1908-ban – elsô-
ként a kézmûvesek között – megkapta a magyar királyi udvari tanácsosi címet,
melyhez iparos ôsei iránti tiszteletbôl a „Kis- Nardai” elônevet választotta.

1909-ben Hont megyében, Érsekújvártól nem messze, Lontón megvásárol-
ta a Prónai-féle uradalmat, amelyet mintagazdasággá fejlesztett. Bár még
több alkalommal részt vett az iparügyeket érintô fórumokon, és 1913-ban a
magyar közgazdasági érdekképviseletek delegációját vezette Bécsbe a Nie-
derösterreichischer Gewerbeverein meghívására, de már egyre inkább csak
a birtokkal foglalkozott.

Életpályájának szomorú befejezését jelentette az 1919-es Kommün idôsza-
ka, amikor a gyárát kisajátították, és ôt magát az utcára tették. Ez a megaláz-
tatás bizonyára hozzájárult betegségéhez, melynek kezelésére Balatonfüred-
re utazott, ahol 1919. június 8-án hunyt el. A Kommün idején ideiglenes sírba
temették el a Kerepesi temetôben, majd születése napjának fordulóján, 1919.
november 2-án helyezték el végsô nyugalomra a Kerepesi úti családi kriptá-
ban. Ez alkalomból a Magyar Ipar címû hetilapban Thék Endre munkásságát
méltató cikkek sora jelent meg. A lap felsorolja mindazokat – a kereskedelmi
minisztériumi államtitkártól, a fôváros polgármesterét képviselô tanácsno-
koktól, az ipartestületek képviselôin át –, akik felszólaltak a sírnál, és idézi a
méltató beszédeket. Thék legendája halála után is tovább élt. „Az országos
Iparegyesület Igazgatóságának 1921. december 6-án tartott ülésen megemlé-
kezett a Thék Endre-féle bútorgyár 50 éves fennállásáról és utalt arra a bensô
kapcsolatra, amely a cég alapítója és az egyesület között fennáll.”17

Bizonyos, hogy Thék Endre asztalos, iparmûvész, gyáriparos és „iparosve-
zér” alakja, sokoldalú tevékenysége révén legendássá lett a kortársak szemé-
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ben. Munkássága, ügybuzgó lelkesedése és hihetetlen tenni akarása a ma-
gyar ipar fejlôdéséért, szerepe a magyar bútormûvességben, az ipar szerve-
zésében az eddig ismertnél jóval jelentôsebb volt. 

Thék munkásságát lényegében a historizmus korszakában fejtette ki, és
ezen belül a historizmus több stílusirányát is képviselten formálta. Noha
majdnem biztosra vehetô, hogy – mint ez a korszakban Európa-szerte gya-
korlat – Théknek is neves építészek ill. bútortervezôk dolgoztak, írásaiból jól
nyomon követhetjük saját historizmusképét, amely minden bizonnyal irá-
nyítólag kellett hasson saját gyárának kivitelezôi gyakorlatára. Thék, ha
nem volt is talán tervezô, de a tervezôk társaként jelentôs irányító szerep-
kört kellett, betöltenie. „… a tervezô-építészeknek és iparmûvészeknek
olyan tanácsokat adott, melyek révén gyártmányainak legnagyobb tökéletes-
ségû kivitelét biztosíthatta… ô terelte a bútortervezôket a célhoz vezetô
helyes útra… Amikor a tervezés minemûségét és határait a fantázia végnél-
külisége jellemezte és a tervezôk, nemigen vették figyelembe azokat a jogos
és helyes korlátokat, amelyeket az anyag parancsolólag állít a mûvészi for-
mák kialakítása elé”18 – írja Alpár Ignác.

Thék egy olyan idôszakban mûködött, amikor az európai historizmusban
már kialakultak a történeti stílusok felelevenítésének különbözô szakaszai
és formái. Stílusismerete releváns és igen széles volt, de mindenekelôtt a
francia történeti bútormûvészetet csodálta és tartotta példaértékûnek. Thék
egyszerre volt európai és magyar, mûvészi stílus tekintetében a magyar ipar-
mûvészetet próbálta meg európai kontextusba helyezni. A stílusok nagy
ismerôjeként válogatott ugyan a motívumok között, kétségtelenül eklekti-
kus magatartása viszont nem az elemek öncélú elegyítése, hanem mindig a
funkcióhoz igazodó. Munkáiban nem különíthetôk el a stílusok, de az ismert
tárgyi agyag és a képi dokumentumok alapján látható, hogy a „magánrepre-
zentáció” esetében a barokk és rokokó stílust alkalmazta, az állami repre-
zentáció terén pedig a gótikát és a reneszánszt preferálta (Országház ill. bu-
davári királyi palota), míg a hivatali épületeken a (német, olasz, francia)
barokknak változatos felhasználása tapasztalható nála.

Enteriôrjei – gazdag részletformák mellett is – kiegyensúlyozottak, ami az
arányos stíluskompozíciónak, a historizmuson belüli jó ízlésû választásainak
köszönhetô. Mindezt saját „asztalos nyelvére lefordította”: stílusismerete és
stílusválasztása tette felhasználhatóvá, reálissá a mûvész (képzô-, ipar-,
vagy építész) elképzeléseit. Bár Thék büszkén vallotta magát asztalosiparos-
nak és nem mûvésznek, a mindig jól használható, és mindamellett esztéti-
kailag is színvonalas bútorai, enteriôrjei mûvészi szintûek. 
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