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VAD ASZ MIKLÓS REZKARCZÍ\ ATHÉN AEUM NYOMÁST, 



RÁTH GYÖRGY. 

| RŐMET MEGHALADÓ, nehéz fel
adatra vállalkoztam, amikor 
megígértem, hogy Ráth György 
tevékenységét az Iparművészet 
terén méltatni, jobban mondva 

ismertetni fogom. Ráth György nem volt közön
séges ember. Egyénisége komplekszuma volt 
különféle, gyakran ellentétes oly tulajdonságok
nak, amelynek alapos ismerete nélkül az O 
munkásságát egyáltalán nem lehet megérteni; 
ezért a száraz felsorolása annak, amiket tett, 
bár tekintélyes anyaga az elért eredményeknek, 
mégsem meríti ki Ráth György tevékenységét 
és nem ád igaz képet az emberről. 

Ügy hiszem kevesen vannak, akik Öt 
annyira ismerték mint én, olyan ember pedig, 
aki jobban ismerte volna, alig van. Í88Í május 
í8-án, mikor Pulszky Károly az Iparművészeti 
Múzeum akkori őre, az Országos Képtár veze
tésével bízatott meg, Trefort Ágoston, az akkori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Ráth Györ
gyöt, az akkortájt még létezett Múzeumi fel
ügyelő-bízottságnak tagját, ugyanezen bízottság 
másodelnökévé nevezvén ki, állította a Múzeum 
élére. Engem alája rendelt a felmerülő minden
féle ügyek elintézésére. A miniszter sem az O 
hatáskörét nem körvonalozta szabatosan, sem 
az én tevékenységemet nem határozta meg 
pontosan. A Múzeum alakulásának kezdetén 
volt, Ráth Györgynek azt vezetni, nekem pedig 
Ráth Györgynek segítenem kellett, mindössze 
ennyit tudtunk ketten. Megjegyzem, hogy Ráth 
Györgyöt az a hír előzte meg, hogy a Képző
művészeti Társulatnál igen nagy érdemeket szer
zett magának, de hogy erőszakos, összeférhetlen 

ember, akivel igen nehéz lesz békességben együtt 
dolgozni. S itt, e helyt akarom kijelenteni, hogy 
az alatt a Í5 esztendő alatt, melyet úgyszólván 
naponta együtt töltöttünk a közös hivatalban, 
soha részéről egy haragos szót nem hallottam, 
s közöttünk a legjobb egyetértést soha semmi 
egy percre sem zavarta meg. 

Ráth György kitűnő szervező tehetség volt, 
s tevékenységét a Múzeumban is azzal kezdte, 
hogy a Múzeum működéséhez szükséges szer
vezetnek vetetette meg alapját s elválasztva azt 
a Nemzeti Múzeumtól, melyhez az addig tar
tozott, függetlenségének alapját vetette meg. 
Egyénisége, mely nem tűrte a gyámkodást s 
ezt a függetlenségét nemcsak megőrizte, hanem 
mindvégig meg is tartotta. További törekvése 
oda irányult, hogy a Múzeum minden mun
kája, legyen az belső vagy külső, kícsí vagy 
nagy, rendes, pontos s lelkiismeretes legyen. 
Figyelme e tekintetben a leglényegtelenebb rész
letekre is kiterjedt, semmit el nem nézett és el 
nem engedett. Sajátsága volt, melyet nálánál 
senki sem tudott jobban érvényesíteni, a meg
győződés annak az ügynek a fontosságában, 
melyet képviselt s az a szinte szuggesztív hata
lom, melylyel ezt az O meggyőződését másokra 
átvinni, adott esetekben ráerőszakolni tudta. 
Segítségére volt nagy munkaképessége, amely-
lyel éles, szinte átható ész, gyors ítélőképesség 
és egy neme az örökké ifjú lelkesedésnek páro
sultak. Esze folyton dolgozott s ha valamely 
eszmével teleszívta magát, nem ismert pihenést, 
fáradságot, nem nyugodott addig, amíg terveit 
végre nem hajtotta. Igen óvatos és körültekintő 
volt, apróságok nem kerülték el figyelmét s 



innét volt az, hogy tervei rendesen készen, 
minden részletükben kídolgozottan kerültek a 
nyilvánosság elé, s őt útjáról nem igen lehetett 
eltéríteni. Az egyetlen, aminek rögtön engedett: 
az okos argumentum volt s azt, amennyiben 
jobb volt az övénél, habozás nélkül elfogadta 
s e tekintetben egyéni hiúságot nem ismert. 
Ez a magyarázata annak, hogy Ráth György
gyei adott körülmények között gyorsan és 
könnyen lehetett megegyezésre jutni. Végül 
nem hagyhatom említés nélkül, hogy igen élén
ken kifejlett érzéke volt az anyagi eszközök 
fontossága iránt, tudta, hogy ezekre nagy szük
ség van az életben embereknek, intézmények
nek egyaránt s ezért bárminek az élén állott, 
pénzügyi viszonyok rendezésére és fentartására 
kiváló gondot fordított. S ha végigtekintünk 
Ráth György hosszú, eredményekben gazdag 
nyilvános élete pályáján, tevékenységében azokat 
a tulajdonságokat, amelyeket az imént igyekez
tem jellemezni, fel fogjuk találni, mint sikerei
nek főbb okait. 

Az Ö kezdeményezéséből indult ki a Mú
zeumi Könyvtár nyilvános használatának szo
kása, O kezdeményezte a váltakozó retroszpektív 
kiállításokat, O honosította meg a Karácsonyi 
Kiállításokat s az O agyában fogamzott meg 
az a gondolat, hogy az iparművészet színvona
lának emelése közvetlenül művészi értékű terv
rajzok nyújtásával kötelessége a Múzeumnak, 
amelyet O másfél évtizeden át vezetett, kez
detben, de nagyon rövid ideig, minden ízére 
kíterjedőleg, később gondosan őrködő felügyelő 
módjára, végül mint jó barátja, aki eszét, 
élettapasztalatait s jó akaratát mindenkor ren
delkezésére tartja. Az egyéni hiúság e józan 
mértéke, mely nagy bölcsességről is tanúskodik, 
élesztette a múzeumi alkalmazottak munka
kedvét, fokozta szorgalmukat s nevelte bennük 
a kötelesség és felelősség érzetét. 

Érdemes munkásságot fejtett ki Ráth 
György az Akadémiában rendezett Í882. évi 
könyvkiállítás és a Nemzeti Múzeumban volt 
Í884. évi ötvösművészeti kiállítás körül. 

Mindkét kiállításnak eszméjét O pendítette 
meg, a könyvkíállításnak pedig O volt a fő
rendezője. Az O sajátos szívósságával kutatta 
fel Magyarország úgyszólván minden számot
tevő művészi becsű nyomtatott emlékét s — ami 
még nehezebb dolog volt — meg is szerezte azt 
a kiállításra, E kiállítás ébresztette Magyar

országon a könyvnyomtatás szépsége és a mű
vészi bekötés iránti érzéket, aminthogy az ötvös
művészeti kiállítás első ízben alkalmat adott 
arra, hogy a szakkörök e művészi iparág magyar
országi remekeit megismerhessék és tanulmá
nyozhassák. 

í885-ben, mikor Trefort Ágoston a Magyar 
Iparművészeti Társulatot azzal a célzattal meg
alapította, hogy a Magyar Művészi Iparnak, 
melynek kulturális és nemzetgazdasági fontos
ságát a maga egész terjedelmében felismerte, 
társadalmi úton is csináljon propagandát, Ráth 
György mint alapító tag, a Társulat kötelékébe 
lépett. Két évre rá a 3-ík (papir, bőr, szövet) szak
osztály elnökévé, í889-ben a közgyűlés által egy
hangúlag a Társulat alelnökévé, majd í894-ben 
szintén egyhangúlag, elnökévé választatott meg 
s e tisztségét haláláig viselte. 

Az új elnök abból a helyes felfogásból 
indult ki, hogy az Iparművészeti Társulat és 
az Iparművészeti Múzeum két egymás támo
gatására való, egymásra utalt, egymást kiegé
szíteni hívatott intézmény. Ahol az egyiknek 
a szabályok, rendeletek s egyéb hivatalos kor
látok a működésben esetleg gátat vetnek, ott a 
magán társulás szabadabb mozgásával segítsé
gére lehet; ahol viszont a nemzeti intézmény jel
legéből kifolyó tekintély válhatík a közös ügy elő
nyére, ott a Múzeumnak kötelessége sorompóba 
lépni s fedezni a Társulatot. S itt ismét ki kell 
emelnem, hogy ugyancsak Ráth György, aki
nek heves természetéről széltében beszéltek, volt 
az, ki a hazai Iparművészet fejlődésére oly 
szükséges és áldást hozó jó viszonyt és össz
hangot a Múzeum és a Társulat között mind
végig zavartalanul fenn tudta tartani. 

A Társulat, mely annak előtte céljait ke
reste, Ráth György vezetése alatt már első 
fellépésével bebizonyította, hogy célját ismeri s 
annak megvalósításához komolyan hozzáfog. 
A Társulat a Millenniumi Kiállítás alkalmából 
egy kis kollektív csoportot állított ki, melynek 
minden egyes darabja e célra megrendelt mű
vészi tervrajz alapján jött létre a leggondosabb 
kivitelben. Részben megrendelésre, melyhez a 
főváros az Elnök fáradhatlan utánjárására 20.000 
forintot áldozott. Ez a kis csoport nagy föl
tűnést keltett, bizonyságát adta annak, hogy a 
Társulat helyes utat választott a hazai műipar 
emelésére, nyilvánvalóvá tette annak nem is 
sejtett képességeit, fokozta az iránta való bízal-



mat a közönségben, a tervező művészekben, nem 
különben magukban a műíparosokban is; szó
val mintegy megalapította a Társulat hírnevét 
minden irányban. Ez időponttól fogva viseltet
nek feltétlen bizalommal a Társulat iránt a 
hatóságok s a közönség, a hivatalos világ s a 
műíparosok. 

Ekkor történt legelőször, hogy O Felsége 
modern iparművészeti tárgyakat vásárolt a Tár
sulattól, s azóta minden évben állandó vevője 
Társulat kiállításainak. 

í894-ben szűnt meg a Társulat volt köz
lönye a »Művészí Ipar«. Felismerve e folyóirat 
nagy fontosságát, addig is, amíg egy új folyó
irat megindítható volt, a társulati tagoknak 
kárpótlásul két díszes kiadványt szerkesztett 
„Az Iparművészet í895-ben" és „Az Iparművé
szet J896-ban" címmel, mely munkákban a 
Társulat mintegy beszámolt a magyar művé
szeti ipar akkori állásáról, valamint a saját 
tevékenységéről. E két munka nagy visszhangra 
talált a közönség körében s nagyon sokan vé
tették fel magukat a Társulat kötelékébe tisz
tán azért, hogy e kiadványokat megkaphassák. 
Az elnök helyes érzékkel eltalálta, hogy az 
iparművészet kérdése ezreket érdekel, akik azzal 
eddig csak azért nem foglalkoztak behatóbban, 
mert nem volt, aki ez ügyet megfelelő, vonzó 
formában közelebb hozta volna hozzájuk. Mikor 
tehát a Társulat új folyóíratja „A Magyar 
Iparművészet" í897-ben legelőször napvilágot 
látott, számára a talaj annyira elő volt készítve, 
hogy tényleg hiányt pótolt, melyet mindenki 
érzett. A Társulat e folyóirata a legrövidebb 
idő alatt oly népszerűvé vált, hogy a tagok 
száma rohamosan emelkedett tisztán azért, hogy 
a lapot olvashassák. 

De a Társulat népszerűsítésének talán leg
hathatósabb eszköze a minden karácsonykor 
modern iparművészeti alkotásokból rendezett 
úgynevezett Karácsonyi Kiállítás volt. S ez 
eléggé érthető. Az elnök e tárlatokra a legna
gyobb súlyt helyezte s azokat a legnagyobb 
gonddal előkészítette. Legfőbb törekvése oda 
irányult, hogy lehetőleg minden tárgy művészi, 
előzetesen elbírált terv után készüljön és ahol 
a termelés terén hézagokat látott, pályázatok 
és megrendelések útján igyekezett érdeklődést 
kelteni az új kezdeményezés iránt. Bármennyire 
jó gazda volt is Ráth, ott ahol segíteni kellett, 
sohasem takarékoskodott a pénzzel; a művészi 

tevékenységet bőkezűen megjutalmazta s ha 
valakiben csak szikráját látta a tehetségnek, 
biztos lehetett arról, hogy az elnök őt fel
karolja s egyhamar el nem hagyja. Meggyőző
déssel vallotta, hogy a magyar iparművészet 
csak nemzeti irányban fejlődve fog boldogulni. 
Ráth a nemzeti iránynak legbuzgóbb apostola 
volt s meggyőződéséből e tekintetben egy haj
szálnyit sem engedett. Az is nevezetes, hogy Ő, 
aki tudvalevőleg egész életén át régiségeket 
gyűjtött, régi műremekekben találta gyönyörű
ségét s ilyenekből igazán páratlan gyűjteményt 
állított össze; a rendes amatőröktől eltérőleg 
azt követelte a modern művészi ipartól, hogy 
igyekezzék korunk felfogásának, életviszonyai
nak s a szépről táplált nézeteinek hű tükre, 
ne pedig letűnt századok művészi meggyőző
déséből fakadó emlékek másolata lenni. Az 
Iparművészeti Társulat az O vezetése alatt 
habozás nélkül beállott a modern művészet 
előharcosaí közé anélkül, hogy valamely út
törő külföldi irányhoz csatlakozott volna, ismét
lem azért, mert Ráth csak a magyar nemzeti 
irányt tartotta követendő zsinórmértékül. 

Betetőzte hasznos munkálkodását „Az Ipar
művészet Könyvé"-vel, melyet szerkesztett s 
melynek sajnos, csak első két kötete jelent meg 
életében. Látni kellett érdemes Elnökünket, 
amint e munkának anyagát fáradságot nem 
ismerő buzgalommal, minden akadályt leküzdve 
összegyűjtötte, rendezte s munkatársaival fel
dolgoztatta. Maga járt utána mindennek, anyag
nak, kézíratnak, illusztrációnak, felhasználta 
saját kiterjedt s másoknak összeköttetéseit s ha 
valakinél adatot gyanított vagy remélt, azt 
okvetlen felkereste s addig el nem távozott, 
amíg azt tőle meg nem kapta. Valamiként 
magát nem kímélte, úgy munkatársai iránt is 
a legnagyobb követelésekkel volt, azoknak sem 
nézett el sohase semmit. A munka nyomdai 
és üzleti részét saját maga vezette és igazgatta, 
mert mint mindenből, úgy ebből a vállalkozá
sából is anyagi hasznot akart juttatni a veze
tése alatt álló Társulatnak. Igénybe vett s fel
használt e célra mindent és mindenkit és ahova 
Ö bekopogtatott, onnét ritkán távozott üres 
kézzel. így jött létre ez az alapvető munka, 
mely a világirodalomban is ritkítja párját. 

Mindezekkel szemben alárendelt fontossá
got tulajdonítok Ráth György elnöki minőség
ben kifejtett tevékenységének egyéb részleteire, 
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amelyeket inkább csak a teljesség kedvéért 
sorolok lel. 

A Társulat növekvő prestíge-jét bizonyítja 
az a tény, hogy az Í900. évi párisi világkiállítás 
kormánybiztosa a kiállítás XII, és XV. csoport
jaínak előkészítésével és rendezésével a társu
latot bízta meg. E munkában az oroszlánrészt 
Ráth György vette ki magának, aki mint a 
kiállítás e csoportjaínak rendezésével megbízott 
bízottság elnöke, ekkor munkabírásával, lelke
sedésével ámulatba ejtette munkatársait. A ren
dezésre maga kimegy Parisba s ott kora reg
geltől késő estig lankadatlan erélylyel vezeti a 
munkát. A kiállítás megnyitása után pedig 
mint az I. (képzőművészeti) csoport bírálóbizott
ságának tagja, ifjú hévvél képviseli a magyar 
szobrász-művészek érdekeit és nem nyugszik, 
míg minden igazi érdem méltó elismerést nem 
kap. Ráth Györgynek a kiállítás bezártával a 
legfelsőbb elismerés jutott s a köztársaság elnöke 
Ót a francia becsületrend középkeresztjével 
tüntette ki . 

Vezette továbbá az Í902. évi torinói nem
zetközi kiállítás magyar csoportjának előkészí
tését s a Társulat egyéb vállalataival járó mun
kákat, sőt amidőn Í903. évben a kereskedelem
ügyi miniszter a Társulatra bízta a MINTA
LAPOK iparosok és ipariskolák számára című 
műnek kiadását és szerkesztését, O lesz elnöke 
a szerkesztő-bízottságnak s maga vezeti az ide
vágó összes munkálatokat. 

Amidőn í903-ban szóba került az Í904. évi 
st,-lousí világkiállításon való részvételünk, O 
volt az, aki tekintélyének egész súlyával han
goztatta, hogy Magyarország e kiállításról nem 
maradhat el s hogy részvételünk módja méltó 
legyen az országhoz. Nem rajta múlt, hogy a 
részvétel oly kis arányú lett. Mindamellett 
lehetővé tette azt, hogy a rendelkezésre álló 
csekély állami dotáció oly módon használtassék 
fel, hogy a magyar iparművészeti csoport mű
vészi színvonala, eredeti volta és a rendezés 

ötletessége miatt méltán számíthat a kiállítás 
látogatóínak érdeklődésére és elismerésére. 

A zilált politikai viszonyok miatt részvé
telünk kérdése akkor került dűlőre, amikor 
más nemzetek már teljesen elkészültek a kiállí
tásra szánt munkáikkal s ezért a rendelkezésre 
álló csekély idő miatt fokozott erélylyel kellett 
a munkálatokat végezni. 

Mindenki bámulta Ráth György nagy 
munkaképességét, szellemi és testi rugalmassá
gát. O maga sem számolt soha azzal, hogy 
tevékenységének mérve nem áll arányban 
korával s hogy szervezete kimerülhet. Agya 
uralta testét s mivel azon a munka nem ha
gyott nyomot, abban a meggyőződésben élt, 
hogy az utóbbinak sem árthat meg semmi. 
Pedig mégis úgy volt. A párisi kiállítás ala
posan megrendítette egészségét. A kiállítás be
fejeztével ép úgy dolgozott mint annak előtte, 
azzal a különbséggel, hogy szervezete arány
talanul jobban merült ki. Nem mondta soha, 
de látszott rajta, hogy fáradt, hogy szemláto
mást gyengül s mi, akik legtöbbet körülötte 
voltunk, már jó ideje aggodalommal láttuk 
Elnökünk hanyatlását. A jó tanácsok azonban, 
hogy ideje volna magát kímélni, süket fülekre 
találtak. Ha ritkábban járt is ki a Társulat 
helyiségeibe, idejét azért mégis munkával töl
tötte otthon s ha valamely őt érdeklődő kérdés 
felmerült, a régi lelkesedéssel foglalkozott vele. 
Még az orvos tilalma sem használt semmit. 
Csodálatos szeretettel s a végletekig vitt köte
lességérzettel csüggött mindazon ügyeken, ame
lyeket elvállalt, olyannyira, hogy életének vége 
felé egész lelkíműködése ezekben összpontosult. 
Testét már a halálangyal szárnyaínak suhogása 
érintette, agya még mindig szeretett ügyeinek 
gondozásában találta örömét s ebben élt, míg 
lelke porhüvelyét el nem hagyta. Nyugodjék 
békével. 
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