
A L P A R I G N Á C 
Nemcsak a magyar művészet és az építőipar társadalmát, hanem hazánk 

lakosságának széles köreit és a mester számos külföldi barátját és tisztelőjét 
döbbentette meg a szomorú hír, hogy Alpár Ignác április hó 27-én rövid rosszullét 
után Zürichben meghalt. A boldogult nejével a newyorki Kossuth-szobor le-
leplezése alkalmából Amerikába zarándokoló magyarokkal együtt március 
elején kelt útra s az egész úton, amerikai tartózkodása alatt, úgyszintén Euró-
pába való visszatérése után igen jól érezte magát, ámde Zürichbe való meg-
érkezése után rosszul lett, szanatóriumba vitette magát és öt nap múlva, április 
hó 27-én reggel meghalt. Holtteste május 1-én érkezett Budapestre és 3-án 
családja, barátai, kartársai, a kormány, a főváros hatóságának, a mű-
vészi és építőipari egyesületeknek, valamint a főváros társadalmának impozáns 
részvéte mellett temették legkedvesebb alkotásának, a városligeti Mezőgazdasági 
Múzeumnak gótikus udvarából. Halála alkalmából a családon kívül az építő-
mesterek egyesületei, a Steindl-céh és az Orsz. M. Iparművészeti Társulat külön 
gyászjelentéseket küldtek szét. A Társulat jelentése, mely tömör vonásokban 
jellemzi a boldogultnak a Társulat és a hazai iparművészet körül szerzett 
elévülhetetlen érdemeit, a következő : 

Az O r s z á g o s M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t elnök-
sége fájdalmas megrendüléssel jelenti, hogy a Társulat alapító tagja, sok éven 
át volt eluöke, majd tiszteletbeli elnöke A l p á r I g n á c építész, a kir. Mű-
egyetem tiszteletbeli rendes tanára, a Pro litteris et artibus díszjelvény és a 
kormányzói elismerés jelvényének tulajdonosa, a Ferenc József-rend közép-
keresztese, a vaskoronarend lovagja, számos kitüntető oklevél és érem tulaj-
donosa, stb. stb. folyó évi április hó 26-án 73 éves korában Zürichben meghalt. 

Az elhúnyt érdemes férfiúban a Társulat áldozatkész, lelkes és munkás 
tagját, iparművészetünk szakavatott, bölcs irányítóját, vezérét vesztette, ki 
széleskörű tudásának, bátor szavának, általános elismert és méltán megérdemelt 
tekintélyének teljes latbavetésével mindig készségesen és hathatósan síkraszállt, 
ha a Társulatért és a hazai iparművészetért küzdeni és cselekedni kellett. 
A legválságosabb évek súlyos megrázkódtatásain vezette át a Társulatot s 
ezzel biztosította fennállását és jövő fejlődését. A Társulat, valamint ipar-
művészetünk minden munkása és barátja hálásan, mély meghatottsággal, 
szomorúan tekint ravatalára. Ő, aki hosszú életén át sohasem pihent és ered-
ményes munkásságát, csodás energiáját utolsó lehellctéig hazája, különösen 
pedig rajongással szeretett fővárosunk felvirágoztatásának szentelte, most örök 
nyugalomra tért. Alpár Ignác áldott jó szíve már nem dobog. Pihenjen békében ! 

Aki a magyar iparművészet mozgalmainak utolsó negyedszázad történetét 
ismeri, megállapíthatja, hogy Alpár Ignác mindig elszántan védte iparművé-
szetünk érdekeit és szeretettel vette ki részét a Társulat vezetésében. Munkás-
sága e téren e lap olvasói előtt annyira közismert, hogy ezúttal eltekinthetünk 
tevékenységének, érdemeinek és sikereinek részletes felsorolásától. Utoljára a 
Társulat 40 éves fennállása alkalmából 1925. május hó 26-án tartott jubiláris 
díszközgyűlésén elnökölt. Ekkor választották meg őt a Társulat tiszteletbeli 
elnökévé és ekkor vette át tőle az elnöki tisztséget Bánffy Miklós gróf. Ámde 
ő ezentúl is élénken érdeklődött a Társulat ügyei iránt és az ő érdeme, hogy 
Bánffy gróf távozása után dr. József Ferenc királyi herceg az elnökséget, 
dr. Dréhr Imre államtitkár pedig az ügyvezető elnöki tisztséget vállalta el. 


