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AZ ORSZÁGOS RÁTH GYÖRGY-MÚZEUM. 
ÍRTA: RADISICS JENŐ. 

A VEZETÉSEM ALATT ÁLLÓ intézet törté-
i \ netében örökké emlékezetes évszámot 

X j j , fog jelezni az Í906. esztendő: ajándékba 
kapta néh. Ráth György egész gyűjteményét. 
A magyar kultúrtörténet aranyos betűkkel 
jegyzi fel e tényt azok közé, melyekből a nem
zet gyönyörűséget merít a múltra, erőt és hitet 
a jövőre nézve. Az elmélkedő ész pedig keresve 
az általános emberi vonást s az adomány lélek
tani eredetét, megtalálja benne a női szív dobba
nását, amelyet bírni a legnagyobb boldogság, 
egyes embereknek, egész nemzeteknek egy
aránt. Mert Ráth György gyűjteményét annak 
özvegye, Melsíczky Gizella adta a nemzetnek. 

Úgy gondolom, hogy az olvasó lelkében 
legkönnyebben s az igazságot legjobban meg
közelítően akként fog megalakulni az uj intéz
mény becsének és közművelődési fontosságá
nak a fogalma, ha bekezdésül a gyűjtemény 
tartalmát sorolom fel. Ráth György gyűjte
ményében foglaltatik: régi, elsőrangú meste
rektől való olajfestmény 50 db, görög, római, 
XVI., XVIII. és XIX. századbeli metszett kő 
(intaglío és gemma) 84 d b ; ugyancsak görög 
és római bronz, többnyíre szobrocska, továbbá 
terracotta edény és szobrocska 47, illetőleg Í9 
db. Puszpángból faragott szobrocska, dombormű, 
szelencze s egyéb eszköz a XV—XVIII. szá
zadból 47 db.; ólom érem ugyanezen korokból 
00 db; kicsi, sokszor valóságos miniatűré méretű 
edény, eszköz, játék, illatszertartó ezüstből, 
részben aranyozva és zománccal díszítve a 
XV—XVIII. századból, összesen 234 db,; hasz
nálati ezüst evőkészlet, tál, gyertyatartó s edény 
a XVIII. századból s a XIX. század elejétől 
3í db,; régi magyar ékszer, csipke Í6 d b ; már
vány szobormű, többnyíre római, Í0 d b ; régi 
meisseni és bécsi porcellánedény, készlet, cso
portozat 253 d b ; faragott vagy fémmel berakott 
különféle bútor a XVI., XVIII. és XIX. századok
ból 59 db ; faíence, részben a XVIIL század
ból, részben modern, üveg s különféle más 

anyagból való emlék 30 db, régi keleti szőnyeg, 
keletázsíaí bronz, porcellán, faíence és lakk 
Í55 db. Ezeket kiegészíti a múzeum felszere
léséhez tartozó modern bútor s egyéb beren
dezési tárgy. 

Az itt felsorolt tárgyak hozzávetőleges 
értéke egymillió Í00,000 korona. Ehhez adva 
a villát, melyben e kincsek elhelyezvék 
s amelyet az állam azért vett meg az özvegy
től, hogy a gyűjtemény a jelen gyönyörű 
megjelenésében, egy lakóház keretében meg
tartható legyen, nemzetünk kulturális vagyona 
ez évben mintegy másfélmillió koronával növe
kedett meg. 

Voltak nemzetünknek önzetlen nagylelkű 
donatoraí mindig. De arra még nem volt eset, 
hogy a műemlékeknek számban és belső érték
ben egyaránt ehhez fogható ajándékával bárki 
is megörökítette volna nevét, mint tette azt 
most Ráth Györgyné. 

Mikor valamely gyűjteményről írunk s 
ismerjük a gyűjtőt, lehetetlen annak egyéniségét 
figyelmen kívül hagyni. Ráth György nagyon 
érdekes, sok tekintetben páratlan ember volt. 
Páratlan szorgalmat, lelkiismeretességet s köte
lességtudást illetőleg. Erősen kifejlett érzéke volt 
a nemzet egyetemességét érdeklő ügyek iránt. 
Az első két tulajdonsága közvetlenül, az utóbb 
említettek közvetve érvényesültek a gyűjtés
nél. A szorgalmas ember több munkát végez 
mint más, tehát többet is gyűjt; a lelkiisme
retesség öntudatlanul bát, de szintén fontos 
tényezőként szerepei az anyagválasztásánál. Aki 
pedíg megszokta azt, hogy tetteit viszonyba 
hozza a nemzettel, melynek tagja, akaratlanul 
is mindig a hazafias szempont befolyása alatt 
fog cselekedni, 

A hazafias szempont vezette Ráthot híres 
könyvtárának összeállításánál. E könyvtár 
tudvalevőleg a Magy. Tud . Akadémiának jutott 
ajándékkép. Tartalma a következő: 545 ma
gyar nyelvű nyomtatvány; 494 nem magyar 

Magyar Iparművészet, IX. évf. Í90é . Márc, 2 . sz. 8 



50 AZ ORSZÁGOS RATH GYORGY-MUZEUM 50 

nyelvű nyomtatvány, 374 magyar szerzőktől 
való külföldi nyomtatvány, 996 külföldi szer
zőktől származó magyar vonatkozású nyomtat
vány és 43 vegyes nyomtatvány. Az Aka
démia részéről készített lajstrom szerint, a 
könyvtárban 90 olyan munka foglaltatik, 
melyből Szabó Károly Régi Magyar Könyv
tára című munkája szerint csak ez az egy 
példány ismeretes. 

Ugyanennek a hazafias szempontnak hó
dolt, mikor a külföld képző- és iparművészet 
remekeit vásárolta a magyar kultúra okulására 
és mert tudta, hogy ilyenek szintén hasznára 
fognak válni: ha nem is mindig hangoztatta, 
lelkében szüntelen élt a vágy, hogy kincsei 
halála után a nemzet tulajdonába menjenek át. 

Eletében társa, elhunytával emlékének 
kegyeletteljes őre, neje, Ráth György lelkének 

DEBRECENI KÓNYVDISZ. 
FAMETSZET. Í574. 

legszebb virágát a haza oltárára letette. És mivel 
nő, tette ezt nemesebb önzetlenséggel, mint 
aminőre mi, férfiak, képesek vagyunk. 

Ráth György, a munka embere, a művé
szeti alkotásokban is a szellemi tevékenység 
mérvét becsülte s azt vette, ahol azt legtökéle
tesebb alakjában látta megtestesítve. Ez a gon
dolat érvényesült a gyűjtésnél s ez a gondolat 
volt gyűjteményeinek rendszere. 

Látjuk ezt képtárának tanulmányozásánál. 
Nem neveket keresett, de kiváló festményeket 
s mégis, illetőleg ép az imént elmondottak 
következésekép, a leghírnevesebb mesterek tár
sasága üdvözli a nézőt abban a teremben, 
melyben a festmények egyesítvék. Rubens női 
feje, Potter tájképe, Rembrandt mészárszéke, 

A HARMASKONYV 
KOLOZSVÁRI MAGYAR KIADÁSÁNAK 
CÍMLAPJA. 
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Tíntoretto arcképe, vagy az a bűbájos női fej, 
melyre három, a szó legszorosabb értelmében 
vett mester: Pálma Vecchío, Gíorgíone és 
Sebastían del Píombo egyaránt büszkén tekint
hetne mint saját művére, az illetőket tudásuk 
zenitjén örökítette meg. Felfogásuk, művészi 
érzésük, ecsetkezelésük sajátságai igaz mivol
tukban jelennek meg előttünk e képekben, azzal 
az egyéni erővel, mely szá
mukra oly előkelő helyet 
biztosított a művészettörté
netben. 

E festmények, meg
annyi gyöngyei az olasz és 
németalföldi festészet virág
korának, érintetlen tisztaság
ban, minden későbbi, idegen 
beavatkozástól menten szál
lottak reánk. Ha egyebe 
nem volna a Ráth-múzeum-
nak, e festmények előkelő 
helyet biztosítanának annak 
nemcsak minálunk, ahol a 
megítélés mértékét az össze
hasonlítás és az országban 
létező műemlékek egymás
hoz való viszonya is meg
szabja, hanem bárhol másutt, 
kincsekben gazdagabb or
szágban is. 

E 
HINTER JÁNOS 
F A M E T S Z E T Ű CÍMLAPKERETE. J547 

Az iparművészet emlékei között legelői 
járnak az antik, görög és római metszett 
kövek. Feledésbe merült művészet köszönt 
felénk kérdőjel gyanánt : feltámad-e valaha? 
Bizonyára igen, akkor, amikor a művészet az 
emberiség lelkét ismét hatalmába ejti egészen, 
mint hajdan, évezredek előtt tette volt, mikor 
a nagyot és a legkisebbet egyaránt megihlette 
s az ihlet kifejezést keresett, tekintet nélkül 
a használat módjára s a tárgy méretére. 
Múzeumok életében nem számít a ma. Örül
jünk, hogy a gemmák gyűjteményében az 
örök mécses egy nemét bírjuk, mely vala
mikor gyújtani fog — talán ép nálunk. Hogy 
mikor? az lényegtelen. 

Metszett köveink legjava görög művé
szeket dicsér. Vannak példányok, melyeknél 
szebbek csak elvétve készültek még akkortájt 
is. Méltán sorakoznak ezekhez a római kövek, 
melyekben a naturalisztikus elem bája és az 
élethűségre való törekvés pótolja az ideális 
vonást. És, hogy mi se hiányozzék, hogy a 
metszett kövek művészi fejlődése a maga egé

szében legyen tanulmányoz
ható, a XVI. század is kép
viselve van, de nem valamely 
antik szellemben komponált 
gemmával, hanem a saját 
kora felfogását vísszatükrö-
zővel, III. Pál pápának sza-
fírba metszett arcképével, 
nemkülönben a Píchler test
vérek több munkájával, akik 
a glíptíka újjászületésének 
s modern átalakulásának 
legkiválóbb képviselői. 

E kiváló sorozatnak a 
lapját egy magyar gyűjtő: 
Gróf Wiczay vetette meg a 
XIX. század elején. Az ő 
arcképét is ott látjuk buzdító 
példakép az utókor számára. 
A mit ez a magyar ember 
szeretettel s tudással egyesí
tett, azt egy magyar nő el-
választhatlan kapcsokkal a 
magyar földhöz fűzte. 

• 
Az antik-művészet még más irányban is 

képviselve van a Ráth-múzeumban, Jelesül 
bronz- és égetett agyagszobrocskákkal s néhány 
igen szép alakos agyagedénynyel. 

Az előbbiek a kisplasztika követel
ményeihez alkalmazkodva, még akkor is, 
mikor az Olympos örökké ífju lakóit, akik 
haragudni is tudtak, de szomorúak sohasem 
voltak, ábrázolják, a művészet és az élet közötti 
kapcsolat kifejezői, modellírozásuk és anyag
szerű voltuk következtében. Csak az itt kép
ben is bemutatott Athene szobrán ömlik el a 

8* 
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magasztosság egy neme, aminőt az istenséggel 
kapcsolatos fogalom követel meg. A többi első
sorban önálló szobormű abban az értelemben, 
hogy a művész tudását arra használta fel, 
hogy a szépről való egyéni felfogásának adjon 
testet és megöntse s aztán vésőjével befejezze 
munkáját úgy, ahogyan arra a bronz tulaj
donságaínak ismerete őt megtanította. A tudóst 
e bronzok történeti és régészeti vonatkozásai, 
a művészeket pedig a vele rokonlelkek megnyi
latkozása fogják lekötni. Kivált az utóbbiak 
bámulattal fognak adózni a Nílus partján 
évezredek előtt élt ismeretlen szobrász-társak
nak, akik közül az egyik egy Imuth-ot, — 
az egíptomíak Aesculapja, — a másik egy 
szent macskát mintázott s öntött bronzba. 
Mindkettő valóságos remek, párját ritkító ala
kítás s a legszebbek közül való; bármely kül
földi múzeum díszére válnának. 

• 
Olyat, aminek csak azért van értéke, mert 

ritka vagy nagyon régi, Ráth György nem 
gyűjtött. A szokásnak hódoló, a megcsontoso
dott szabály nyűgének nyomása alatt álló kor
szakok nem érdekelték őt, sem a kezdetleges 
vergődések. A kora középkor tehát képviselő 
híjjával van Múzeumunkban. 

A XV. század, amikor a művészet mint
egy megrészegedve a természet varázsától, keresi 
az érvényesülést, volt ismét az a kor, mely 
gyűjtő szenvedélyét újból tevékenységre ser
kentette. Tanúi ennek az ólom érmek és a 
puszpáng faragványok. 

Gonddal, az előkelő műértő finom szemé
vel válogatta össze a legjobb fentartású, leg
élesebb, a művész kezevonását érintetlen köz
vetlenségében feltüntető példányait az érmészet 
azon ágának, mely az arc másának vissza
adásában remekelt. A kutató a legjobb meste
rekkel: Sperandío Guazolottí és a német 
művészek számos, sokszor ismeretlen, de azért 
nem kevésbé érdemes munkásaival találkozik, 
csodálva a tehetséget, a melylyel a néha 
köznapi emberek vonásaiban meg tudták találni 
a jellegzetest, az egyénít, épen nem vétve az 
igazság ellen. 

Napjainkban nálunk is az arcvonások 
megörökítésének e módja, érem és a plaquett, 
mindinkább érdekli a művészeket; sőt nemrég 
magyar művész ragadta el a pálmát a külföld 
művészeitől egy plaquette-pályázat alkalmával. 
Ezeknek nyújt módot a Ráth-féle éremsorozat 
az okulásra, mert ők is csak hasznot fognak 
húzni ebből a tanácsból 5 Emlékezzünk régiekről. 

A puszpángfa a művészi megjelenést ille
tőleg mintegy a középhelyet foglalja el a bronz 
és a míntázóvíasz között. Amattól a szilárdság 
benyomását, a felület simaságát veszi kölcsön, 
mert erezete alig láthatóan hat, emettől a kéz 
érzésének közvetlenségét, mivel kellő kidol
gozás mellett a fény és árnyék legfinomabb 
árnyalatait is visszaadja. 

A régi mesterek előszeretettel választották 
a puszpángfát minták s apróbb faragványok 
számára, kivált Németországban, a XVI. szá
zadtól fogva. Számos, szinte hihetetlenül apró
lékos tárgy tanúskodik erről a különféle mú
zeumokban. 

Ráth az ilyen ú. n. remekeket nem mél
tányolta? kettőt vásárolt mindössze. Figyelmét 
elsősorban a szobrocskák ragadták meg, melyek
nek mindegyike egy vagy más szempontból 
érdeklődésünket felébreszti. Tekintsük meg 
sz. János apostol alakját (éí. sz.), melynek fáj
dalma annál meghatóbb, mert magasabbrendű 
a földi fájdalomnál, avagy ellentétkép a korcs
mában iddogáló három alakot (73, sz.), a földi 
élvezetek megszemélyesítőit, melyeknek ala
kítása a fejekkel és a ruházattal egyetemben 
sommás, felszíntes, mint a mulatság maga ; míg 
ellenben mintha a szent palástjának patyolat
szerű szövete is amonnan túlról való volna. A 
szerecsen asszony feje pedig (69. sz.) akár a kife
jezést magát, akár a kifejezés megtestesítésére 
választott művészi elemeket nézzük., a legjobb 
egykorú bronzokkal versenyre kelhet. 

Egyéb faragványok: dohányszelencék, kés
nyelek, szerecsendíóreszelők s néhány arc
kép, ez utóbbiak a XVIII. század végéről, egé
szítik ki a sorozatot, mely a darabok számát 
tekintve az előbb leírt mögött áll, művészi tarta
lom szempontjából azonban vele egyenrangú. 
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57. A NAGY SZALON EGY R É S Z L E T E . Orsz. Ráth György-múzeum, 



58. KANDALLÓ-KERET A KIS SZALONBAN. DÉL-OLASZ. XIX. SZÁZAD ELEJE. 
ARANYOZOTT ÉS K I F E S T E T T F A . 

Orsz. Ráth György-múzeum. 



60. P I É T A . 
XVI. SZÁZADBELI DÉLNÉMET FARAGVÁNY. 

é l . EV. SZT.-JANOS. 
XV. SZÁZADBELI 

FRANCIA MUNKA. 

62. MOZAIK VEGYEST ÜVEGBŐL ES KOBOL. 
Orsz. Ráth György-múzeum. 

ROMAI MUNKA. 
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59. MADONNA. 
XV. SZÁZADBELI 
FRANCIA MUNKA. 



63. GOROG VÁZAK. 

64. TANAGRA-SZOBROCSKAK. Orsz. Ráth György-múzeum. 

59 

'•. 



í . ETRUSZK SCARABAEUS. 
2. POSÉIDON. 
3 . ERŐS. 
4. LÁNDZSÁT T A R T Ó IFJÚ. 
5. OMPHALE. 
6. HERAKLES ÉS NIKE. 
7. ZEUS. 
8. ERŐS ÉS HERAKLES. 
9. ZEUS ÉS NIKE. 

ÍO. ZEUS. 
11. ZEUS. 
12. NIKE. 
13. ERŐS LÓHÁTON. 
(4 . NÉGY KISÁZSIAI VÁROS 

SZÖVETSÉGÉNEK J E L K É P E . 
15. PARIS . 
I 6. HERAKLES LYRÁT P E N G E T V E . 
17. I T T A S HERAKLES. 

Orsz. i?áí/i György-múzeum. 
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65. GÖRÖG É S RÓMAI M E T S Z E T T KÖVEK : CAMEOK ÉS INTAGLIOK. 
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Két szekrényből ezüstneműek csillogása 
kelti fel kíváncsiságunkat. Csupa apróság: 
babajáték, míníature-edény, használati eszköz, 
illatszer- és pírosító-tartó, gyermek, vagy bár-
sony-símaságú női kézbe való ssrlegecskék, 
tálczíkák, dobozkák s csecsebecsék, aminőket 
előszeretettel készítettek a XVIII. században. 
Ezeket Ráth Györgyné számára gyűjtötte a 
megboldogult, utazás közben, legfőkép német
alföldön, de másutt is, ahol megfordult. 

A pirosító rég elfogyott, az illatszer nyom
talanul elpárolgott az apróságokból, de meg
maradt változatos formájuk nőies bája, halvány 
emléke a szerelmes légkörnek, melyben szület
tek. Mert amikor e különféle, piciny, szövevé
nyes alakú, sok rekeszű edényeket kigondolták, 
csinálták, vésték és csiszolták, az ötvöst a férfi 
is sugalmazta, azzal a mellékgondolattal, hogy 
csak nő számára való dolgot csinál. 

Kiemelendő még e sorozatból ritkaságuk
nál s értéküknél fogva az a néhány féldrága
kőből köszörült, ezüstbe foglalt csésze, — az 
egyik achat csészének foglalványa gótikus — 
kupa és serleg, úgyszintén egy ezüstből trébelt 
ímádságoskönyv fedele. Ez Hann Sebestyén 
nagyszebeni mester kezeműve is lehetne. 

Az ezüstneműek gyűjteménye ezzel azon
ban nincsen kimerítve. Az ebédlőnek használt 
szoba pohárszékén, asztalain karos gyertya
tartók, kannák, tálak, cukortartók, bögrék és 
lábasok, a fiókokban pedig sótartók s két tízen
két személyre való aranyozott evőkészlet várja, 
hogy közszemlére kitétessék. Az egyik evőkész
let Nagyszebenből származik, az ottani társas
egyletek egyiké volt, í722-ben készült 5 keletke
zésének története, valamint mestere ismeretesek. 

Ráth György több ízben értekezett velem 
gyűjteményének a nemzet tulajdonába leendő 
átadása ügyében. Mindannyiszor megjegyezte, 
hogy nejének ezüstje, az apróságok s a hasz
nálatra való edények, nem tartoznak a mű-
gyűjteményhez, hanem saját tulajdonában fog
nak maradni. És íme Ráthné ezekről is lemon
dott az ország javára. 

A mesterségesen előállítható anyagok kö
zött kétségkívül legelői jár a porcellán. Ennél 

szebb ember-készítette anyaggal nem rendel
kezik a művészet. A régiek is úgy gondol
kodtak, hisz a középkorban varázshatalmat 
tulajdonítottak neki. Három gyár : Sévres, 
Meíssen és Bécs meghódították részére a vilá
got. A régi porcellán iránt való érdeklődés 
nőttön-nő s a legutóbb tartott árveréseken mesés 
árakat fizettek efféle edényekért s szobor
művekért. 

Ráth gyűjteményében csak egy lágy por
cellán — páte tendre — csésze van ; meisseni 
gyártmány sincs sok, de a meglévő darabok 
annál jelentősebbek. így egy állványos hordócska 
miniatűré tájképekkel (99. sz.) egymagában is 
méltó képét adná a XVIII. század porcellán
művészetének. A bécsi császári gyár ellenben 
gazdagabban van képviselve csészékkel, díszedé
nyekkel s alakocskákkal. A legtöbb figyelmet 
érdemli meg az itt képben is bemutatott két 
személyre való kávés-készlet, — tété á tété — 
amelynek hozzávaló kanala is megvan. 
Bélyege is ritka s műtörténeti szempontból 
érdekes, mert tisztán feltünteti az eredetet, 
rajta lévén félreísmerhetlenül a koronás osztrák 
címerpajzs. (88. sz.). 

m 
Mindamellett, hogy az intézmény, mely

nek tartalmáról igyekeztem képet alkotni 
az olvasónak, de nem lajstrom formájában, 
mert ilyet a látogatók ott, a múzeumban fog
nak találni, annak idején, amikor a nyilvános
ságnak átadatik, a becses műemlékek tárháza, 
mégsem múzeum a szó rendes értelmében. 
Több az annál; bájos otthona a művészet 
dicső múltjának, meleg fészke, melynek lég
köre, ékesszólása, lelke van. 

Mindaz, amit eddig felsoroltam, egykor la
kott szobákban van elhelyezve, kiegészítésekép 
egy művészi berendezésnek, melynek elemei rég
bútorok, régi virágos selymek, nippek és har
monikus keleti szőnyegek. És színes minden. 
A gemmák szobájának vörös falaitól melegebb 
lesz a régi tölgy és diófa, aminőből faragott 
a bronzokat és puszpángszobrokat tartalmazó 
két olasz szekrény s egy franczía, emeletes 
a XVI. századból, aminő manapság már csak 
nagy ritkán kerül eladásra. Szívárványszerűen 
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szűrődik át a napfény a metszett köveken, 
vörösen, zölden, kéken, akár csillagokba néznénk. 
Emitt két kényelmes karosszék, támláján és 
ülésen arany nyomású bőr; amott Van Dyck 
egy nőalakja, eredeti, boglárokkal kirakott 
keretben; vele szemben a falon palmettás perzsa 
kárpit, az ajtók fölött aranyos tükrök, s a padlón 
mindezt összefoglalva lágy szőnyeg, mely
nek fakó vörös tükrébe virágos kertet szőttek 
keleten. A középső nagy szalonba lépve szintén 
a színek varázsa alatt állónk. A nagy szmírna 
szőnyeg sötétkék alapját azúrrá változtatja át 
a rajta tovasíkló fénysugár s izzó vörössé a 
karmarín geometriai motívumokat. A levegő 
pedig aranyos, aranyos a sárga tapétától, a 
XVIII. század olasz eredetű bútorzat halavány 
aranyától, a melyet az ülések selyem hímzése 
egészít ki egymásba olvadó árnyalataival, a 
porcellánokat rejtő faragott aranyos szekrénytől, 
közbe felcsíllámlik az asztalok bronz díszítése 

az ezüst s egy-egy mélységes meleg tónusú fest
mény. Jobbra kisebb szalon? világos, virágos; 
selyemmel borított bútorzata, virágos porcel-
lánjaí közepette szinte látni véljük a hajporos 
párt, amely talán ott találta meg az örökké 
keresett, ritka-ritka boldogságot. Balra ellen
ben a képtári szobában, ahol a komoly egy
szerűség adja meg az alaphangot, magunkba 
szállunk s lelkünk előtt önkénytelenül megnyi
latkozik a hatalma annak, mi állandó és örök, 
ellenállhatatlan és hódító, aminek neve: 
művészet. 

H 

Az Iparművészeti Múzeum egy önálló új 
osztálylyal, a főváros egy európai színvonalú 
látványossággal, a nemzet kincsekkel gyara
podott özv. Ráth Györgyné önzetlen nagylelkű
ségéből. Mit mondhatnék egyebet min t : a 
magyarok Istene áldja meg érte. 

hogy a dolgoknak ez a rendje még soká így
fog maradni. Már pedig köztudomású dolog,, 
hogy a művészeti tárgyaknak nem pusztán az 
a rendeltetésük, hogy mint valami állatsereglet 
vadjai messziről — és néha némi irtózattal —• 
megbámultassanak, hanem inkább az, hogy 
bebocsáttatást nyerjenek az emberek minden
napi életébe, ott legyenek körülöttünk és köny-
nyítsenek rajtunk akkor is, mikor dolgozunk 
és akkor is, mikor pihenünk, egyszóval: hogy 
földi életünket jelentőségesebbé és boldogabbá 
tegyék. 

Látni való tehát, hogy a kiállítások és 
mindennapi életünk között minél szorosabb 
kapcsolatot kell teremteni. Magyarán mondva: 
ha iparművészeti kiállítást rendezünk, ne érjük 
be azzal, ha egy csomó többé-kevésbbé művészi 
tárgyat összehordunk s rendszertelenül egymás 
mellé rakunk, de alkossuk meg ott is minden
napi életünk képmását. Mutassuk be a munkás
ember, a lateíner, vagy akár az arisztokrata 
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AMagyar Iparművészet legutóbbi számában 
Z. K. arról panaszkodik, hogy az ujsá-

t, gok és a közönség egyaránt kedvezőtle
nül ítéltek karácsonyi iparművészeti 

kiállításunkról. És valljuk be, nem egészen ok 
nélkül. A jó doktor azonban nem elégszik meg 
azzal, hogy egyszerűen konstatálja a bajt, 
hanem keresi annak okait s mindenek előtt a 
legfontosabbat: a megfelelő gyógyszert. Meddő 
és méltánytalan dolog volna részünkről is, ha 
egyszerűen lekrítízálnók kiállításunkat; szolgál
jon ez inkább tanulságnak, okuljunk belőle 
és fordítsuk így hasznunkra a látszólagos bajt. 

Nem bocsátkozhatom itt annak elvi fej
tegetésébe, hogy vájjon kiállításokkal vihetjük-e 
előre legjobban a művészet ügyét. Megtettem 
ezt már egyebütt. Tény az, hogy a ma mű
vészetének legjelentékenyebb s majdnem kizáró
lagos fóruma: a kiállítás. Közönségünk nagy 
részében kiállítás és képzőművészet szinte 
azonos fogalmakká váltak. Az is bizonyos, 
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