
� A Magyar Iparmûvészet folyóirat története tulaj don-
képpen az iparmûvészet szó jelentéseinek alakulását
kíséri végig. Ez a szó a reformkorban meghonoso -
dott mûvészi ipar, mûipar elnevezéseket váltotta fel kö-
rülbelül a 19. század végén; a változást illusztrálja az

is, hogy a szakterület elsô folyóirata, a Mûvészi Ipar
helyére a Magyar Iparmûvészet lépett, erôteljesen ki -
bôvítve elôdjének feladatkörét. Persze meg kell je -
gyezni, hogy maga az iparmûvészet is jellegzetesen 19.
századi szóösszetételnek számít, amelyet a legtöbb
nyelvben a 20. század elejére felváltott az alkalmazott
vagy dekoratív mûvészet. Nálunk viszont az iparmû -
vé szet szó maradt használatban, és ez a tény érezhetô
hatást gyakorolt nemcsak a téma megközelítésére, ha-
nem egyetlen hazai szakfolyóiratának történetére is.

Ha csak a legfontosabb eseményeket és neveket
akarjuk felidézni a Magyar Iparmûvészet folyóirat tör -
ténetébôl, akkor ott kell kezdenünk, hogy az elsô
szá ma 1897 júliusában jelent meg, tehát élvonalbeli
kül földi iparmûvészeti folyóiratokkal egy idôben.
1897 januárjában indult Párizsban az Émile Lévy ala -
pítot ta Art et Décoration, októberben pedig a darm s -
tad ti Deu tsche Kunst und Dekoration – Alexander Koch
jóvoltából. A magyar folyóirat elsô szerkesztôje az
építészi és mûvészettörténészi végzettséggel rendel -
kezô Fittler Kamill volt, az Iparmûvészeti Múzeum
ôre, mai szóval kurátora. Az ô fômunkatársa, Györ gyi
Kálmán tanár és mûvészeti író a mai Képzô- és Ipar -
mûvészeti Szakgimnázium elôdje, a Fôvárosi Ipar rajz-
iskola tanáraként dolgozott. A kiadóhivatal az Ipar -
mûvészeti Társulat helyiségeiben kapott irodát. 

Ha a folyóirat-alapítás történeti hátterét vizsgál juk,
egészen a 150 évvel ezelôtti magyar–osztrák kiegye zé-
sig kell visszatekintenünk, hiszen ezt követôen, 1872-
ben kerülhetett sor a céhrendszer eltörlésére, amivel
út nyílhatott az ipar szabad fejlôdése elôtt. Ekkortájt
a történeti korok mûvészete jelentette a kö vetendô
példát az iparmûvészetben is; a historiz mus korának
mûvészeti értéket hordozó tárgyai nem jöhettek vol -
na létre tervezôik és kivitelezôik iparmûvészet-tör -

Százhúsz év
1897-ben indult a Magyar Iparmûvészet folyóirat

A Magyar Iparmûvészet elsô évfolyamának (1897–1898)
kiadói vászonkötése / Volume 1 (1897–1898) 
of Magyar Iparmûvészet in publisher’s cloth bindingFo
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téneti ismeretei nélkül. A kor egyik kulcsfogalma az
ízlésnevelés volt, s többek között ezzel a didaktikus
céllal jött létre Magyarországon az 1872-ben (a vilá -
gon nyolcadikként)1 alapított Iparmûvészeti Múze -
um, valamint a Mintarajztanodából kivált és fokoza -
tosan önállósuló Iparmûvészeti Iskola, a mai MOME
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem) elôdje, ahol 1880-
ban indult meg a képzés.

Az 1885-ös év meghatározó jelentôségû volt a ma -
gyar iparmûvészet történetében, mindenekelôtt a
Vá rosligetben rendezett Országos Általános Kiállítás
révén, amelyen hatszáz kiállító vett részt. Ugyancsak
1885-ben jött létre az Iparmûvészeti Társulat, amely -
nek egyik tevékenysége éppen a folyóirat-kiadás volt:
az Iparmûvészeti Múzeummal közösen jelentette meg
a Mûvészi Ipart. Alapító szerkesztôje Pasteiner Gyula
volt, az elsô magyar nyelvû mûvészettörténet szer zô -
je és az Iparmûvészeti Társulat titkára. Az elsô szám
1885 októberében látott napvilágot a Franklin Tár su -
lat gondozásában. Érdemes itt is külföldi párhuza mo-
kat keresni: ugyanezen évben indult – a Zeitschrift für
Bildende Kunst mellékleteként – Arthur Pabst szer -
kesztésében a Kunstgewerbeblatt, német iparmûvészeti
társulatok közös kiadványaként. A Mûvészi Ipar fi nan-
szírozásával többször is problémák adódtak, a folyó -
irat utolsó számai 1894-ben jelentek meg Pasteiner
gondozásában. A következô két évben az Iparmûvé -
szeti Társulat egy-egy évkönyvet adott ki Az iparmû -
vészet 1895-ben és Az iparmûvészet 1896-ban címmel
– ezek a kiadványok tekinthetôk átmenetnek a két fo-
lyóirat között. 

Az 1897-ben indult Magyar Iparmûvészet, noha szo-
ros szálak kapcsolták a múzeumhoz, az Iparmûvé sze ti
Társulat kiadványa volt megjelenésétôl egészen meg -
szûntéig. Az alapító szerkesztô Fittler Kamill és fô -
munkatársa, Györgyi Kálmán közösen jegyezték a
folyóiratot – egészen Fittler 1910-ben bekövetkezett
haláláig. Ekkortól Györgyi Kálmán egy személyben
lett a Magyar Iparmûvészet szerkesztôje; ô is élete vé -
géig látta el ezt a feladatot. 1930-ban Szablya-Fri -
schauf Ferenc, az Iparmûvészeti Társulat alelnöke
lett a fôszerkesztô, és a lap 1944-es megszûnéséig töl-
tötte be ezt a pozíciót. A festôként indult iparmûvész
és tanár neve többek között a KÉVE mûvészegye sü -
let alapítójaként és az Árpád sínautó egyik tervezôje -
ként ismert. Szablya-Frischauf 1913-tól tanított az
Ipar mû vészeti Iskolában, 1936 és 1944 között pedig
an nak igazgatói tisztét is ellátta.2

A Magyar Iparmûvészet szerzôi a kor legjelesebb
szakértôi voltak; az ô kritikáik, valamint történeti is -
meretterjesztô írásaik mellett rengeteg rövidhír tar -
totta naprakészen az olvasókat az ország különféle

2 017 / 6 4 3 . o l d a l É R T É K Ô R Z É S

A Magyar Iparmûvészet
XXXIV. évfolyama

(1931) 7–8. füzetének
címlapja / Cover of

Issue 7–8 of Volume
34 (1931) of Magyar

Iparmûvészet

Re
pr

ó:
 S

olt
és

zn
é 

Ha
ra

ng
hy

 Á
gn

es



É R T É K Ô R Z É S 2 017 / 6 4 4 . o l d a l

A Muskátli saját címlapja 
a Magyar Iparmûvészethez történt
csatlakozás elôtt (1934/4. szám) / 
Cover of Muskátli (4/1934) before 
its fusion with Magyar Iparmûvészet Re

pr
ó:

 S
olt

és
zn

é 
Ha

ra
ng

hy
 Á

gn
es



szakmai eseményeirôl. Az elsô években a kiadó Ipar -
mûvészeti Társulat tagnévsora is rendszeresen meg -
jelent a lapban, az Iparmûvészeti Múzeum éves láto -
gatottsági adataival együtt. Feltétlenül meg kell em lí -
teni a képi reprodukciók kiemelkedôen nagy szá mát,
ami újdonság volt a közönség számára, és persze meg -
határozó jelentôségû a téma megismertetése szem -
pontjából. A fekete-fehér képtáblák mellett évfolya -
monként több színes is megjelent, a szövegoldalakon
pedig kortárs magyar mûvészek grafikái szerepeltek

könyvdíszként. Érdemes kiemelni, hogy Kós Károly
mûve, az Atila királról ének elôször a Magyar Ipar mû -
vészet mellékleteként jelent meg 1909-ben.

 A folyóirat a szakmai információk közlése és az is -
meretterjesztés mellett az igényes amatôrmunka ösz -
tönzésével is kibôvítette profilját 1935-tôl. Az otthon
végezhetô, annak idején háziiparnak nevezett kéz mû-
ves-textiltechnikák mûvelôi számára vállalt pro fesz -
szionális iránymutatást azzal, hogy 1935-ben mel lék -
letként a Muskátli magyar kézimunkaújsággal bôvült.
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A Muskátli 1932-ben indult a Magyar Királyi Állami
Nôipariskola3 Spolarich László4 szerkesztette kiad -
vá nyaként, majd mellékletként egészen 1944-es meg -
szûnéséig kísérte a Magyar Iparmûvészetet.

Ahogyan a folyóirat múltjához hozzátartozik az
1885 és 1897 közötti bô évtized is, úgy hiányzik is
be lôle csaknem fél évszázad, az 1945 és 1993 közötti,
Magyar Iparmûvészet nélküli periódus. Igaz, az elsô -
sorban képzômûvészeti érdeklôdésû olvasói körnek
szóló Mûvészet 1960-tól idôrôl idôre megjelentetett
iparmûvészeti és design témájú cikkeket is. Ezek for -
rásértékû dokumentumok az utókor számára, hiszen
másutt nemigen lehetett olvasni például az Ötvös
Stúdióról vagy a Házgyári Konyha Programról.5

A csaknem fél évszázad alatt azért létezett olyan fo-
lyóirat, amely számontartotta a tárgyalkotás esztéti kai
vonatkozásait is – ha nem kívánt is a Magyar Iparmû -
vészet örökébe lépni. A lap címe is, kiadója is több ször
változott az évtizedek során; a száraz adatok ön ma -
gukban is sokatmondóan írják le a tervezômûvé szet
helyzetét az adott idôszakban. A folyóirat elôször
Ipari Mûvészet névre hallgatott, és az Iparmûvészeti
Tanács jelentette meg 1958 és 1975 között. Sajátos
segítô körülménynek bizonyult ekkoriban, hogy a ma-
gyar szóhasználat sem a díszítô, sem az alkalmazott
jelleget nem tartotta meghatározónak, s így megma -
radt a 19. század végének szakkifejezésénél, az ipar mû-
vészetnél. Az ipari tervezés irányából közelítve még
az uralkodó ideológia szempontjából sem lehe tett ig -
norálni sem a kor kvalitásos tárgyait, sem pedig azok
tervezôit és kivitelezôit. Az Ipari Formát már a Ma -
gyar Kereskedelmi Kamara adta ki 1976 és 1989 kö -
zött, míg a Design címû, 1992 és 1994 között megje -
lent folyóiratot az Országos Mûszaki Fejlesztési Bi -
zottság Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanácsa
jelentette meg. 

A Magyar Iparmûvészet újraalapítása az 1993. de -
cemberi elsô mutatványszámmal kezdôdött, melynek
ablakos borítója a folyóirat különös ismertetôjegye
azóta is. Amíg a régi folyam egy szakmai szervezet,
az Iparmûvészeti Társulat kiadványa volt, addig az
újrainduláskor elsôsorban az oktatáshoz kötôdött: a
felelôs kiadó a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola rek -
tora volt, a szerkesztôség székhelye pedig a fôiskola

épülete. A szerkesztôbizottság elnöke Fekete György
volt, tagjai pedig különféle területek neves szakem -
be rei lettek: Dávid Katalin, N. Dvorszky Hedvig, Er-
nyey Gyula, Lovag Zsuzsa, Mezei Gábor, Schram mel
Imre, Selmeczi Kovács Attila. A kiadvány koncepció -
jához tartozott, hogy a szerkesztôbizottságban le gye -
nek mind elméleti szakemberek, mind pedig gya kor ló
tervezômûvészek. A kiállításokról és más szakmai
rendezvényekrôl legtöbbször azok szervezôi, illetve
maguk a kiállító alkotók tudósítottak, így az olvasók
elsô kézbôl értesülhettek az eseményekrôl.

1994-tôl a szerkesztôség a Magyar Iparmûvészeti
Fôiskola Tölgyfa Galériájába tette át a székhelyét,

Az újraindult Magyar
Iparmûvészet 

elsô évfolyamának 
elsô száma (1994/1) /
Issue 1 of Volume 1

(1994) of the 
re-launched Magyar

Iparmûvészet/
Hungarian Applied Arts
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N. Dvorszky Hedvig lett a fôszerkesztô, a szerkesz tô-
bizottság tagjai pedig a következô területeket kép vi -
selték: információ: Bodor Ferenc, egyházmûvészet:
Dávid Katalin, mûvészetoktatás: Schrammel Imre,
muzeológia: Lovag Zsuzsa, kortárs terület: Mezei
Gábor, néprajz: Selmeczi Kovács Attila. 

Az újraindulást követô elsô két évben tematikus
számok jelentek meg kéthavonta, majd 1996-tól évi
négy szám látott napvilágot. A folyóirat elnyerte a
Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat Szakkollégiuma
és Iparmûvészeti Szakkollégiuma támogatását, a fe -
lelôs kiadó pedig Kováts Flórián lett a Magyar Mû -
vészeti Akadémia Alapítvány részérôl.

1996-tól a címlap ablaka körül tárgyszavakként je -
lentek meg mindazon mûvészeti területek és mû vé -
szeti vonatkozású témák, amelyek felé a folyóirat ki -
tekintést kíván nyújtani. Ide tartoztak az egyetemi
szintû tervezômûvész-képzés szakterületei (fémmû -
ves ség, belsôépítészet és bútortervezés, textil- és szi li-
káttervezés, ipari formatervezés, alkalmazott gra fi ka),
valamint olyan speciális területek, mint a restaurálás,
a játék- vagy a díszlet- és jelmeztervezés. A szerkesz -
tôség portréinterjúk közlését is célul tûzte ki, hogy a
közönség megismerhesse a szakma jelentôs mûvelôit,
a gyûjtôket és a kiemelkedô teljesítményt nyújtott
diplomázókat. Múzeumok és kiállítások, szakirodal -
mi recenziók mellett kritikai és mûvészetelméleti írá -
sok közlése bôvítette tovább a folyóirat profilját.

Az 1996. évbôl ki kell emelni a 3., millecentená riu -
mi számot, amely nem kisebb feladatra vállalkozott,
mint hogy keresztmetszetet adjon a magyar iparmû -
vészet-történet 1100 évérôl, a 10.-tôl a 20. századig,
kiegészítve azt egy népmûvészeti válogatással is.

Az ezredforduló körüli évek szimbolikus értékû vál-
tozása volt, hogy a folyóirat székhelye 2002 januárjá -
tól az Iparmûvészeti Múzeum fôépülete lett, ahová
Simon Károly fôigazgató, szerkesztôbizottsági tag
hívta meg a szerkesztôséget, újra összekötve az ipar -
mû vészet múzeumát és szakfolyóiratát. 

2003-ban, az újraindítás 10. évében a folyóirat ju -
bileumi kötetet jelentetett meg N. Dvorszky Hedvig
szerkesztésében, A Magyar Iparmûvészet az ezredfor -
dulón címmel. Ez az összefoglalás a lap új folyamának
tükrében, az egyes szakterületeket fejezetekbe foglal -

va mutatta be az ezredforduló éveinek magyar ipar -
mûvészetét.6

2003-tól 2012-ig évi négy szám jelent meg Fekete
György fôszerkesztésében; a lap megjelenésében
annyi változás történt, hogy 2005-tôl A4 méretû lett
a folyóirat, de az ablakos címlap megmaradt. Ekkor a
cikkek már angol rezümét is kaptak. 

2013-tól, Kiss Éva fôszerkesztôségétôl kezdôdôen
évi tíz szám látott napvilágot egészen 2016 végéig, és
2013-tól a print-megjelenést követôen fél évvel teljes
egészükben felkerülnek a folyóirat honlapjára, és on -
nan ingyenesen letölthetôk. Ez minden korábbinál
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szélesebb körû olvasóközönséghez juttatja el a folyó -
iratot. 2017-tôl évi nyolc szám jelenik meg, azonban
egy-egy szám bôvebb terjedelemben, a korábbi 48 ol -
dal helyett 60 oldalon. A kiadó a Nemzeti Mûvészeti
és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa, a szerkesztô bi-
zottság pedig kibôvült a Fiatal Iparmûvészek Stú dió ja
Egyesület (FISE) elnöke, Mascher Róbert, va la mint
a Magyar Építészeti Múzeum munkatársa, Ritoók
Pál személyével. Simon Károly designer he lyét pedig
Scherer József foglalta el.

Közel negyedszázad van már az újraindított folyó -

irat mögött; a közönség tudja, melyek azok a témák,
amelyeket a Magyar Iparmûvészetben – és sokszor
csak itt – talál meg. Tudja, hogy a folyóirat a jelen -
kori magyar craft és design legszélesebb értelemben
vett területeinek bemutatása mellett történeti témák -
kal is foglalkozik, beleértve a régi mûtárgyak restau -
rálását. Hogy tájékoztatást nyújt a magyar ipar mûvé -
szet intézményeirôl és szervezeteirôl, eseményeirôl,
pályázatairól, kiállításairól (biennálékat és trienná lé -
kat beleértve). Hogy hírt ad a frissen megjelent szak -
könyvekrôl, és tudósít a közép- és felsôfokú szakkép -
zés helyzetérôl. Egyszóval hogy a Magyar Iparmûvé -
szet most is hiánypótló tevékenységet lát el. Az elsô
alapítás idején a magyar ipar felvirágoztatása céljából
folytatott szakmai tájékoztatást és ismeretterjesztést,
most pedig az információáradatból emel ki, mutat be
és archivál olyan mûveket és eseményeket, amelyeket
a jövô számára jelentôsnek és megôrzendônek tart.

PRÉKOPA ÁGNES
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Az a téves információ él évtizedek óta a köztudatban, hogy

alapítását tekintve a budapesti volt a harmadik iparmûvészeti
múzeum a világon. Az elsô iparmûvészeti múzeumok
székhelye és alapítási éve a következô: London (1852),
Edinburgh (1854), Bécs (1864), Dundee (1867), Berlin (1868),
Nürnberg (1869), New York (1870) Budapest (1872), Bombay
(ma: Mumbai, 1872).

2. Bôvebben lásd Ernyey Gyula: Szablya-Frischauf 140. 
Magyar Iparmûvészet, 2016/6, 30–34.

3. A Nôiparegylet 1873-ban alapította a Nôi ipar- és
kereskedelmi Tanodát, amelynek neve 1893-tól Magyar
Királyi Állami Nôipariskola, amely 1922-ban lett középfokú
szakiskola. 1949-tôl textilipari szakközépiskolaként több
átszervezést is megért, 1993-tól Jelky András Iparmûvészeti
Szakgimnázium.

4. Az Országos Magyar Királyi Képzômûvészeti Fôiskolán
végzett Spolarich László (1889–1968) festô és illusztrátor 
a Magyar Királyi Állami Nôipariskola tanára volt, emellett 
az intézmény számos kiadványát szerkesztette.

5. Koczogh Ákos: Ötvös stúdió. Mûvészet, II. évf. 6. sz. (1961.
június) 31–33.; Vámossy Ferenc: A házgyári konyha program
bemutatása. Mûvészet, XVIII. évf. 8. sz. (1977. augusztus) 2.;
Pohárnok Mihály: Egy tervezési kísérlet dokumentumaiból, 
a házgyári konyha program 4 éve. Uo., 2–12.

6. N. Dvorszky Hedvig (szerk.): A Magyar Iparmûvészet 
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