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Ne tessék szokásos szólásmódnak tekinteni, ha beszédemet, amellyel meg akarom 
köszönni megválasztatásomat, azzal kezdem, hogy lelkemben mélyen megilletődve lépek 
erre a helyre. Eddigi közéleti pályafutásomban talán még sohasem éreztem képességeim-
nek gyengeségét — különösen a bizalomnak nagyságához arányítva —- olyan nagy 
mértékben, mint ebben a pillanatban. És ha mégis el merem foglalni ezt a helyet, azt 
hiszem, hogy a hozzávaló bátorságot éppen ebből a bizalomból meríthetem, amelynek 
ezúttal megválasztatásomat köszönöm, de másfelől abból a bizalomból, amelyet viszont 
én érzek ama férfiak iránt, akik jelenleg is ennek az egyesöletnek az ügyeit oly siker-
rel vezetik. 

Ne várjon a tisztelt közgyűlés e pillanatban tőlem nagyobbszabású programmot. 
Hiszen kész programm áll előttem, amelynek megvalósításában csak közre kell működnöm 
azokkal, akik erre leginkább hívatottak. Még sem mulaszthatom el, hogy ebben az 
ünnepi percben egy pillantást ne vessek a múltra, egy másikat a jövőre. 

Ha a múltra tekintek vissza, emlékezetemben megjelennek azok a kiváló férfiak, 
akik a Társulat elnökségében eddig megelőztek. Első helyen áll Trefort Ágoston, Társula-
tunknak megalapítója, majd Lipthay Béla báró és Keglevích István gróf, a művészeteknek 
lelkes, finom ízlésű barátai, akiknek igen sokat köszönhet a mi Társulatunk. Azután 
következett Ráth György, akinek nevéhez fűződik Társulatunknak és a magyar iparmű-
vészeinek nagyobb arányú kifejlődése, kibontakozása. Azok a mozzanatok, amelyek 
Ráth György elnöksége alatt Iparművészeti Társulatunkban kiemelkedtek, egyszersmind 
mérföldmutatóí annak a gyors kibontakozásnak, annak a nagy fejlődésnek, amelyet a 
magyar iparművészet aránylag igen rövid idő alatt elért. Elég, ha rámutatok a míllennárís 
kiállításra és az utána következő párisi, turíní és st.-louísí kiállításokra, majd a rendszeresen 
ismétlődő lakásberendezést és vidéki kiállításokra. Akik ismerik íparművészetünknek e 
kiállításokon elért sikereit, azok tudják, hogy tulajdonképpen ez volt az a korszak, 
amelyben az első hatalmas lendületet vette a magyar iparművészet. 

Erre az időre, erre a fontos időszakra esik egyszersmind folyóiratunknak, a Magyar 
Iparmű vészeinek a megalapítása, amelynek jelentőségét, azt hiszem, mi ismerhetjük leg-
jobban, akik annak állandó olvasói vagyunk. Ugyanekkor határozta el a Társulat az 
Iparművészet Könyvének kiadását, amelynek nemcsak támogatója volt Ráth György, hanem 
az anyaggyűjtés legnagyobb részét ís ö végezte. Halála után kétéves interregnum következett, 
amely alatt Szalay Imre vezette a Társulat ügyeit, még pedig abban a szellemben, amelyet 
Ráth György ránkhagyott. Hat évig Hadik-Barkóczy Endre gróf volt Társulatunk elnöke, 
akinek működése idejére esett mindjárt kezdetben a milanói kiállítás, amely kimagasló 
mozzanata íparművészetünk fejlődésének, mert ezen a kiállításon vívta ki a magyar ipar-
művészet úgyszólván egy csapásra az egész világnak tiszteletét. Azután folytattuk a többi 
períódíkus kiállításokat, a lakásberendezés! és a vidéki kiállításokat és erre az időre 
esik az egyházművészetnek intenzivebb felkarolása ís, amiben Hadik-Barkóczy Endre 
gróf tevékeny részt vett. Valóban, azt hiszem, mindnyájunk sajnálata mellett hagyja el 
ő elnöki tisztségét. A magam részéről, őszintén megvallva, éppen elsősorban az ő kérésére 
és csak akkor vállaltam el a jelöltséget, amikor meggyőződtem arról, hogy az ő akarata 
az elnöki széktől való megválás tekintetében megmásíthatatlan. Akkor tehát, midőn ilyen 
elődök után foglalom el az elnöki széket, valóban kétszeresen érzem a helyzetnek súlyát 
és a reám váró feladat nagyságát. 

És ha a jövőbe nézek, azt hiszem, a legközelebbi és legfontosabb feladatok közé 
tartozik a kiállítások ügyének és a kiállítási helyiségnek végleges megoldása. Méltóztat-
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nak tudni, hogy a legutóbbi évek két nagyarányú tűzvésze, t. i. a milanói és bruxellesi 
pusztulások óta az Iparművészeti Múzeum vezetősége méltán aggodalommal nézte a mi 
kiállításainknak ebben az épületben való rendezését, úgyhogy legutóbb már a Technológiai 
Iparmúzeumban kellett hajlékot keresnünk. Természetesen ez ís csak ideiglenes megoldás 
volt. A legfontosabb és legsürgősebb feladataink közé fog tartozni tehát ennek a kérdés-
nek nemcsak a megoldása, hanem olyatén való megoldása, amely csakugyan hosszú 
időkre biztosítja a magyar iparművészet fejlődését. 

Nem az én hivatásom, mélyen tisztelt közgyűlés, hogy a megoldásnak egyes részleteí-
vel ez ünnepi alkalommal foglalkozzam, de mindenesetre a magam részéről ís a leg-
nagyobb készséggel fogok hozzájárulni ahhoz, hogy ez a megoldás csakugyan végleges 
legyen és olyan, amely egyfelől az Iparművészeti Társulat anyagi erejét nem veszi 
túlságosan igénybe, nem veszélyezteti a mi háztartásunkat és másfelől olyan, amely az 
iparművészet érdekeit minden irányban kielégíthesse. Természetes, hogy itt méltán 
számíthatunk elsősorban a kormánynak támogatására, amelynek eddigi jóakaratáról ez 
alkalommal is kötelességünk megemlékezni. De joggal számíthatunk mindazoknak a 
tényezőknek a segítségére, amelyek hívatvák a magyar iparművészet támogatására. 
Bizonyára kiveszi részét majd a magyar művelt társadalom is, amire nézve éppen a 
legutóbbi napokban igen szép és nemes példát adott egy érdemes úriasszony, nevezetesen 
R á t h G y ö r g y széplelkű özvegye, aki arról értesített bennünket, hogy boldogult 
férje emlékének állandósítára h á r o m e z e r koronát adományoz a társulati ház céljaira. 
Erről hálás köszönettel kell megemlékeznem, ama reménységemnek adva kifejezést, hogy 
a magyar társadalom ezt a nemes példát követni fogja. 

A jövő feladatai közé tartozik a Társulat közlönyének, a Magyar Iparművészetnek 
további kifejlesztése. Amint méltóztatnak tudni, lapunk nagy mértékben hozzájárult a 
Társulat működésének népszerűsítéséhez, mindenekfelett pedig a Társulat és a magyar 
iparművészet munkásságának az egész országban, sőt az ország határain túl való meg-
ismertetéséhez. Ezért fontos közérdek fűződik ahhoz, hogy folyóiratunk mennél töké-
letesebb, mennél nagyobb arányú legyen, hogy az eddiginél ís fokozottabb mértékben 
felelhessen meg a fontos feladatának. Természetesen ezt a fejlesztést ís úgy kell véghez-
vinni, hogy megfelelő anyagi eszközöket bocsátunk a lap rendelkezésére, anélkül azonban, 
hogy a Társulatnak a háztartását megbolygatnók. 

Más kérdés, amellyel a Társulatnak foglalkoznia kell, az iparművészek szerzői jogá-
nak védelme, valamint az íparművészí tervezések díjának, tarifájának a hiteles meg-
állapítása. Nagyon fontos feladata azonfelül társaságunknak, a magyar társadalom 
művészi nevelése. A Társulat ezen a téren eddig ís nagyon dicséretes eredményeket 
ért el. A nemesebb ízlés nevelését, a művészetek iránt való szeretetnek, az esztétikai 
érzésnek mennél szélesebb körökben való felébresztését különböző módokkal, különböző 
eszközökkel, de egy összefogó akcióval kell elérni. 

Elsősorban az iskola természetes eszköze annak, hogy már a gyermek lelké-
ben kisarjadzzék a művészet iránt való szeretet. A Társulat vezetői eddig ís nagyon 
fontos működést fejtettek kí ez irányban, úgyhogy a művészi nevelés kérdése úgyszólván 
állandóan napirenden van az utolsó években. Ezen a téren már számottevő síkereket ís 
mutathatunk fel, nemcsak magának a rajz és a kézimunka tanításának a modern 
művészi elvek szerint való reformja tekintetében, de egyéb tekintetben is, t. í. az iskolák 
művészies építése s berendezése, a művészi ízlésnek szemléltető képek útján való érvényesítése 
és számos más téren, melyek a pedagógiai kérdésekkel kapcsolatosak. Azonkívül nagyon 
fontosnak tartom — s azt hiszem, hogy ebben találkozom a mélyen tisztelt tagtársak véle-
ményével — a magyar iparnak és a magyar kereskedelemnek a magyar iparművészet érdekei 
számára való meghódítását. Ezen a téren ís állandó erős akcióra van szükségünk és 
remélhető, ezen a téren ís sikerrel fogja a Társulat vezetősége eddig kifejtett tevékeny-
ségét fokozni abban az irányban, hogy a magyar ipar és kereskedelem mindenütt, ahol 
lehetséges, — már pedig, azt hiszem, nincs olyan tér, ahol ennek érvényesítésére mód 
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elérjük az iparművészeinek demokratizálását. A modern, humánus felfogás ugyanis foglalója 
minden erejével oda törekszik, hogy a művészi ipar áldásaiban a szegényebb sorsú osztá-
lyokat ís részesítse és ilyenképpen megfosztva az íparművészetet fényűzési jellegétől, 
minél általánosabbá tegye azt. 

Ami a művészeti irányokat illeti általában, a?t hiszem, mélyen tisztelt közgyűlés, 
Társulatunk nem lehet hívatva a különböző áramlattik által felkapott, egyik vagy másik 
művészeti iránynak dédelgetésére, mert hiszen a művészet és szabadság két olyan fogalom, 
amely egymástól úgyszólván elválaszthatatlan. Csak arra kell törekednünk, hogy azt a 
küzdelmet, mely nemcsak elkerülhetetlen, de szükséges ís az egyes művészi irányok közt, 
tisztességes fegyverekkel küzdjük meg. Éppen azért az Iparművészeti Társulat kebelében 
minden komoly művészi iránynak tért kell nyitni. Egyesüljenek vállvetve, közös és ered-
ményes munkára körünkben mindazok a, bár más-más utakon haladó művészek, akik részt 
akarnak venni a Társulatnak önzetlen, üdvös tevékenységében. 

Mielőtt köszönő szavaimat befejezném, csak arra akarok még utalni, hogy erős 
meggyőződésem szerint annak az iparművészeinek, amelyet mí fejleszteni, naggyá tenni és 
terjeszteni akarunk, mindenekfelett minden ízében m a g y a r n a k kell lennie. Magyarnak 
kell lennie azért ís, mert ez növeli értékét nemcsak befelé, de kifelé ís. Hiszen 
a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a külföld érdeklődése ís leginkább azok felé az ipar-
művészeti termékek felé vonzódik, amelyekben a művészi tartalom mellett az illető 
nemzet faji egyénisége ís megnyilatkozik. Mindent, ami szépet, jót másutt látunk és meg-
figyelünk, keresztül kell vinni a magyar lélek érzésein és be kell vonni a magyar 
géniusznak, a magyar ötletességnek zománcával. Csak így munkálkodhatunk, alkotha-
tunk csakugyan a m a g y a r iparművészet dicsőségére. 

Ehhez a szép, ehhez a nemes munkához hoztam el én a magam csekély tehetségét, 
amellyel eredményeket csak akkor érhetek el, ha az önök megtisztelő támogatása és 
bizalma állandó lesz. Boldog leszek, ha csak egy szemernyivel is hozzájárulhatok ennek 
a szép munkának a síkeréhez. 


