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AZ O. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1928. ÁPRILIS 20-EN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉN FELOLVASTA 

VÉGH GYULA 

gy is, mint az Iparművé-
szeti Társulat régi tagja, de 
úgy ís, mint az 0 . M. Ipar-
művészeti Múzeum ezidősze-
rinti vezetője, örömmel ra-
gadom meg az alkalmat, 
hogy eleget téve az Iparmű-
vészeti Társulat megtisztelő 
felhívásának, Ráth György 

születése századik évfordulója alkalmából itt meg-
emlékezzem arról a férfiúról, kinek nemcsak a 
Társulat és a Múzeum, de a magyar iparművészet 
általában olyan sokat köszönhet; arról a férfiúról, 
aki a célok kitűzésében és a célok megvalósításá-
hoz vezető út kijelölésében előljárva, egész életének 
fáradhatatlan tevékenységével és még azon túl is, 
munkássága eredményeivel döntő hatású volt a 
magyar művészi élet fejlődésére. 

Bár személyesen ismertem Ráth Györgyöt, saj-
nos, már nem volt alkalmam arra, hogy vele 
együtt, az ő irányítása mellett dolgozhassak. így 
tehát visszapillantásomat nem alapíthatom a sze-
mélyes érintkezésben szerzett tapasztalatokra. De 
hiszen Ráth György munkatársainak, egyénisége 
legalaposabb ismerőinek jellemrajzainál is beszé-
desebben jellemzik őt alkotásai, melyek nem 
csupán mint elmúlt korszakok históriai értékű 
emlékei becsesek, hanem még ma is élő, Ráth 
György intencióinak megfelelő irányban fejlődő 
intézmények hirdetik hervadhatatlan érdemeit. 

Ráth György érdemeinek megértéséhez szüksé-
ges visszatekinteni a letűnt korszakra, melyben ő 
élt s különösen azokra a külső körülményekre, 
melyek között egyénisége kifejlődött. A legkivá-
lóbb egyéniség is a saját korának gyermeke; nem 
vonhatja ki magát a kor szellemének hatása alól. 
Ami azonban megkülönbözteti kortársaitól, éppen 
az, hogy messzebb lát a mindennapi élet szűkre-
szabott korlátain túl, előretörtetve már a jövőt 
segít megalapozni és ezzel viszont reányomja egyé-
niségének bélyegét a saját korára is. 

Ráth György 1828. május G-ikán született Szege-
den. Tanulmányait ott és a temesvári líceumban 
végezte, a magyar kisvárosi élet közepette, mely 
művészeti tekintetben bizony elég kevés ösztön-
zést nyújthatott a nagy tehetséggel megáldott ifjú-
nak. Csak 1854-ben kerül Bécsbe, ahol több mint 
négy esztendőt tölt. Nyilvános szereplésének kez-

dete arra a nagy korszakra esik, amikor Magyar-
ország sok keserves szenvedés után végre nemzeti 
újjászületését érte. Az irodalmi fellendülés már 
javában érezhető volt és megelőzte a gazdaságit, 
amikor a művészet, különösen pedig az ipar fejlő-
désével szorosan összefüggő iparművészet esak 
nagyon lassan tudott erőre kapni. Még a kiegyezés 
után is sokáig Bécs nyomában kullogtunk; onnan 
kaptuk másodkézből, vérszegény iparművészetün-
ket. 

A biedermeier meghalt. Helyébe a neo-gót, neo-
renaissance, neo-barokk és — empire ízlés — vagy 
mondjuk inkább ízléstelenség — lépett, mely a 
megértés teljes hiányával értelmetlenül utánozta a 
régit. A bécsi világkiállítás, melyet Ráth György 
35 éves korában tanulmányozhatott, új irányokat 
mutatott ugyan a díszítőművészetnek, de ezek az 
új kísérletezések eleinte talán még a megelőző 
éveknél is szerencsétlenebb eredményeket érleltek, 
mert az anyagszerűtlenségnek, a mindent minden-
áron dekoráló és olcsó hatásokkal dolgozó ál-ízlés-
nek tobzódását hozta magával, a Makart-stílust, a 
tükrös plüs-kanapék, a hamis ráncokba varrott 
függönydrapériák, a letöredező gipszornamen-
tumok és papírból készült bőrtapéták szomorú em-
lékű stílusát. A 80-as évek egészen szabadjára 
bocsátották az önkényt, mely később az ú. n. 
»szecesszió« kacskaringós formátlanságában tom-
bolta ki magát. Végre a mi századunk első éveiben 
kezdett kialakulni az iparművészet új iránya, mely 
az erőszakos stílus-csinálás helyébe az életből, az 
anyagból, a múlt és a jelen esztétikai érzéséből 
szükségszerűen kifejlődő modern iparművészeinek 
igyekezett teret nyitni. 

Ráth György természetesen maga is végigszen-
vedte ezeket a vajúdásokat és ízlésének kialakulá-
sára nem maradhatott hatás nélkül korának művé-
szete. De hogy milyen helyes érzéke volt a modern 
művészet irányváltoztatásai tekintetében, hogy 
milyen helyesen tudta megkülönböztetni az egész-
séges, életerős stílust a múló divattól, azt semmi 
sem bizonyíthatja jobban annál a ténynél, hogy ő 
mindjárt kezdetben felismerte a XX. század elején 
kibontakozó modern ízlés jelentőségét akkor, ami-
kor mások még alig vették észre, hogy itt valami 
egészen új, lényegében a korábbitól egészen eltérő, 
de a régi nagy stílusokba szervesen belekapcsolódó 
iparművészet van kialakulóban. 
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»MegszüIctett a modern stílus« — írja Ráth 
György az»Iparműveszet Könyvé«-hez 1802-ben írt 
előszavában. — »Már most bízvást kimondhatjuk, 
hogy miként a természetben nincs ugrás, úgy az új 
reform is csak annyiban rejti magában az állandó-
ság, az életerő csiráit, amennyiben a fokozatos fej-
lődés elévülhetetlen törvényeit követi. Űgy lehe-
tünk tehát csak teljességgel megértői és részesei a 
hatalmas mozgalomnak, amely mindnyájunk min-
dennapi életét, környezetét, otthonát legközvetle-
nebbül érinti, ha e művészet annyiféle ágának 
múltjával, szakadatlan fejlődésével megismerke-
dünk^ 

Hogyan jutott el Ráth György ennek az igazság-
nak felismeréséhez ? 

Űgy hogy ő maga is alaposan ismerte, értette és 
szerette a régi művészetet és éppen azért, mert 
tudta, hogy mi abban a nemes és a szép, a lényeges 
és a maradandó: ellenszenvvel fordult el a réginek 
szolgai utánzásától, a neo-gotikától, a neo-barokk-
tól. Nem ismerhette el eleven művészetnek azt, 
amiben hiányzik a kor szellemével való szükség-
szerű összefüggés: a s t í l u s . 

Hogy pedig a régi művészetnek alapos ismerő-
jévé válhatott, azt Ráth György elsősorban a saját 
gyűjtői tevékenységének köszönhette. Azok közül 
való volt, akik saját kárukon tanulva, a gyakor-
latban kiélezett ismeretekkel felfegyverkezve, saját 
erejükből gyűjtenek. Könnyű a Rothscliildoknak, 
Pierpont Morganoknak, Castiglioneknak ügynö-
kökkel figyeltetni a világpiacot, kikérni a leg-
kiválóbb szakértők tanácsát, összevásárolni a leg-
keresettebb, a legdrágább műkincseket. De 
mennyivel nehezebb és mennyivel szebb a kis-
vagyonú polgár szenvedélyes kutatása, mely őt 
ismeretlen kincsek felfedezésére, kínálkozó alkal-
mak ügyes kihasználására, végső sorban pedig a 
gyűjtő egyéni ízlésére szabott értékes gyűjtemény 
felépítésére segíti, melyet olykor a gazdag gyűjtők 
és a nagy közgyűjtemények is méltán megirigyel-
hetnek. Bizony fáradságos munkával jár az ilyen 
gyűjtés, de örömökben is gazdag; erkölcsi ered-
ménye pedig abban áll, hogy a művészet megbecsü-
lését, szeretetét nagyra növelni és terjeszteni segíti. 

Ráth György aránylag szerény anyagi eszközök-
kel, kizárólag személyes utánjárással szerzett ösz-
szeköttetései útján gyűjtötte egybe értékes képeit, 
régiségeit, könyveit. Kutatásai során nem csupán 
bőséges műtörténelini és stílkritikai ismeretekre 
tett szert, de érdeklődése messze túlterjedt saját 
gyűjtésének körén. Csakhamar megértette, hogy a 
műkincsek gyűjtése és hozzáférlietővétételc fontos 
országos ügy. 

Akkor még a gyűjtés nem volt általánosan elter-
jedett szenvedély, kivált nálunk Magyarországon. 

Tudományosan csak kevesen foglalkoztak a régi-
ségek felkutatásával, — élükön Pulszky Ferenccel 
— azok is inkább régészeti, mintsem művészettör-
téneti és esztétikai szempontból. A legtöbb hazai 
műkincs még felismeretlenül rejtőzött az egyházak 
kincstárában, családi ereklyetárakban. Közgyűj-
teményeink még csak a megalakulás kezdetén 
állottak. 1846-ban nyílik meg az Országos Képtár; 
1871-ben szerzi meg az állam az Esterházy-kép-
tárat. A Nemzeti Múzeum régiségtára nagyértékű 
archeológiai gyűjteménnyé fejlődik, de az iparmű-
vészetnek még nincsen hajléka, mígnem 1873-ban 
ez irányban is megtörténnek a kezdeményező lépé-
sek. Végre nagyon szerény kezdetekből létrejön az 
Iparművészeti Múzeum, mely eleinte a Nemzeti 
Múzeum lépcsőházában, majd a Ráth György után-
járására a Képzőművészeti Társulat Andrássy-úti 
palotájában talál elhelyezésre. Ráth György az új 
intézmény első igazgatója, 188l|óta főigazgatója. 
A nálánál sokkal fiatalabb Pulszky Károly és Radi-
sics Jenő segítségével fáradhatatlanul szervezi, fej-
leszti az új múzeumot. Később, amikor már meg-
nyugvással bízhatta a vezetést Radisicsra, nem szű-
nik meg meleg "érdeklődéssel kísérni és tanácsával, 
tekintélyével támogatni őt a múzeum igazgatásá-
ban. 

Nem éri be azzal, hogy a műkincsek a múzeum-
ban felhalmozva mintegy holt tőkévé legyenek. Azt 
akarja, hogy a tőke kamatozzék is, hogy az élettel 
szoros kapcsolatba jutva serkentse és gyámolítsa a 
régi művészet kedvelőit, de egyúttal táplálja és ne-
mesítse az eleven modern művészetet is. Ezért az 
érdeklődés felkeltésén és a művészeti ismeretek 
népszerűsítésén fáradozik. Ezt a célt szolgálják — 
de egyszersmind a rejtőző műkincsek felkutatását 
is nagyban elősegítik — a nagyszabású kiállítások, 
melyeknek létrehozásában és sikerében Ráth 
Györgynek jelentős része volt. 

Az 1882. évi könyvkiállítást, valamint a világ-
szerte feltűnést keltett 1884. évi ötvösműkiállítást 
Ráth György kezdeményezte, az előbbinek díszes 
kalauzát, mely még ma is sokszor idézett forrás-
munkája a magyar könyvészetnek, 5 szerkesztette 
és ő látta cl bevezetéssel. Az Iparművészeti Mú-
zeumban rendezett számos kiállítással, a kiállítá-
sok nyomán napvilágot látott ismertető kiadvá-
nyokkal, előadásokkal sikerült szoros kapcsolato-
kat teremteni az Iparművészeti Múzeum és a kö-
zönség között. Ennek köszönhető, hogy a múzeum 
talán inkább mint bármelyik más hazai közgyűj-
teményünk nagy népszerűségre tett szert a közön-
ség körében és valósággal bent állott az életben. 

De Ráth György a múzeumot és kiállításokat 
sem tekintette elegendőnek a művészetek propagá-
lására. Társadalmi szervekre volt szükség, melyek 
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állandóan figyeljék és irányítsák az ízlést. Már 
1861-ben megalakul a Képzőművészeti Társulat, 
1885-ben az Iparművészeti Társulat. Mindkettőnek 
élén ott látjuk Ráth Györgyöt. Mint az Országos 
Képzőművészeti Tanács alelnöke tekintélyének 
egész súlyát latba veti a két társulat felvirágozta-
tása érdekében. Az Iparművészeti Társulatnak 
1891 óta alelnöke, majd 1895-ben elnöke. A tiszt-
séget nem tekinti szinekurának, hanem a pontos 
hivatalnok lelkiismeretességével vesz részt a Tár-
sulat adminisztrációjában. Figyelme kiterjed a leg-
apróbb részletekre, de azért az aprólékos munka 
közepette sem szűnik meg következetesen, kitar-
tóan dolgozni a nagy cél megvalósításán. A cél 
pedig: a m o d e r n m a g y a r i p a r m ű v é -
s z e t megteremtése. 

Ráth György a magyar modern iparművészet 
helyes irányítása szempontjából szívesen támo-
gatta az iparművészetünk nemzetiesítésére irányuló 
törekvéseket. Talán a 80-as és 90-es évek hazafias 
felbuzdulása néha túllőtt a célon a »magyar stílus« 
megteremtésére irányuló kísérletezésében, de nép-
művészetünk ma már elérhetetlen maradványai-
nak megmentésével kétségtelenül olyan hasznos 
munkát végzett, mellyel az utókort nagy hálára 
kötelezte. Ezt csak ma érezzük igazán, amikor az 
elszakadt területeknek gazdag népművészete reánk 
nézve hozzáférhetetlenné vált és idegen népek a 
foglalás jogán maguk számára igényelik azt. 

A Társulat hazai és külföldön rendezett kiállítá-
saival (1900 Párizs, 1902 Torino, 1904 St. Louis), 
bazárjaival, pályázataival hathatós tevékenységet 
fejtett ki az érdeklődés felkeltése és a jó ízlés pro-
pagálása érdekében. De Ráth Györgynek ez sem 
volt elég. Érezte, hogy maradandó alakban, írás-
ban és képben kell a közönség kezébe adni olyan 
tájékoztatót, melyben szakszerű ismertetések és jó 
előképek segítik elő az egészséges közvélemény ki-
alakulását. 1895-ben jelenik meg először a Társulat 
tagilletménye gyanánt a komoly tartalmú, díszes 
kiállítású »Iparművészet«, mely azóta megszakítás 
nélkül fenntartotta a legelőkelőbb iparművészeti 
szak-folyóiratunkhoz és a legjobb európai kiadvá-
nyokhoz méltó magas színvonalát. A »Magyar Ipar-
művészeti soha, még a legválságosabb időkben sem 
szűnt meg megalapítójának intencióihoz híven 
munkálkodni hazai művészetünk fejlesztése, nép-
szerűsítése és a magyar közönségnek a külföld mű-
vészeti eseményeiről való tájékoztatása érdekében. 

A sok dglgozat mellett, melyben Ráth György 
művészeti kutatásainak eredményeit közzétette, az 
ő szerkesztésében és közreműködésével egységes 
munka alakjában 1902-ben jelent meg az ipar-
művészet Könyve« első kötete. Az iparművészet 
minden ágára kiterjedő, gazdagoa illusztrált há-

rom kötetes mű valósággal úttörő volt nemcsak 
nálunk, de hasonlót még a külföldi irodalomban 
is keveset találunk. Ráth György idézett előszavá-
ban rámutat e mű tulajdonképpeni rendeltetésére, 
mely korántsem merül ki a régi művészet ismerte-
tésében, hanem ezzel is elsősorban a modern ipar-
művészetnek kívánt szolgálatot tenni. 

Ráth György, a régiségek szenvedélyes gyűjtője 
és ismerője, ugyanis egyike volt a modern művészet 
leglelkesebb pártfogóinak. Hitt a modern művé-
szetben, bízott a jövőben. Minden erejével arra tö-
rekedett, hogy a modern művészet kapcsolódjék 
bele a nemzeti hagyományokba, verjen gyökeret a 
hazai földben, abból merítse erejét, gazdagságát, a 
magyar lélekből vegye eszmevilágát, kifejezési esz-
közeit — szóval legyen magyar. 

Szolgáljon Ráth György példája okulásul mind-
azoknak, akik ellentétet akarnak konstruálni a régi 
és az új művészet között s akik féltik a modernt a 
régitől, a magyart a külfölditől. 

* * * 
Ráth György sohasem volt népszerű. Akadályt, 

ellentmondást nem ismerő következetességgel ha-
ladt a maga útján azoknak a kíméletlenségével, 
akik magas célt tűztek maguk elé és tudják, hogy e 
cél elérésére másoknál liivatottabbak. Az önérzet 
nála jogosult volt — amint az elért eredmények 
bizonyítják. 

Szigorú és kíméletlen volt másokkal, mint saját 
magával szemben. Óriási munkabírással dolgozott 
élete végéig. Nemcsak maga dolgozott, de megkö-
vetelte másoktól is a lelkiismeretes, kitartó, alapos 
munkát. Szigorúsága dacára — vagy talán éppen 
azért, mert szigorú volt és mert maga járt elől a jó 
példával — munkakedvet és ambíciót tudott éb-
reszteni fiatal munkatársaiban. Tudott magának 
méltó utódokat nevelni az általa betöltött munka-
körre, ami ritka érdem azoknál, akik, mint ő, leg-
szívesebben maguk látnak cl minden nehéz munkát. 

Terveinek megvalósításában a jogász módszeres 
pedantériája mellett nagy hasznára volt a gyakor-
lati kérdésekre is kiterjedő üzleti érzéke. Ellenke-
zője volt az elméleteken lovagló tudósnak és a frá-
zisokkal operáló álmodozónak egyaránt. Amit egy-
szer megfogott, azt meg is valósította. Deszpotikus 
természete nem tűrte a felelősség nélküli tanács-
adókat ; nem szerette a bizottságokat, a sok hiába-
való szószaporítást. De a komoly, tárgyilagos érvek 
előtt szívesen meghajolt. 

Ahol tehetséget és őszinte törekvést látott, ott 
sietett segíteni és nála segítség volt még a szigorú, 
de jóakaratú kritika is. 

Mint minden halandónak, Ráth Györgynek is 
megvoltak gyengéi, melyeket számos ellenfele sű-
rűbben hangoztatott érdemeinél. De ezek a fogyat-
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kozások minket, az utódokat, nem érdekelnek, 
mert jelentőségük elenyészik életének pozitív és 
maradandó eredményei mellett. Ha tevékenységé-
nek összcségét tekintjük, azt látjuk, hogy a sokfelé 
szétágazó meder mégis esak egy tengerbe torkolt: 
a közérdekbe. Mindennek, amit cselekedett, köz-
vetve vagy közvetlenül, megvolt a hatása, mégpedig 
üdvös hatása a magyar közéletre, és ez a hatás még 
ma, Ráth György születésének századik évforduló-
ján sem szűnt meg. Az intézmények, melyeket léte-
sített s melyeknek vezetésében, irányításában részt-
vett, így az Iparművészeti Múzeum, a Képzőművé-
szeti Társaság és az Iparművészeti Társulat, ma is 
fennállanak és a változott viszonyok lehetősé-
geihez képest ma is az általa kijelölt irányoktól lé-
nyegesen nem tértek el. 

A tudományos kutatások, a kiállítások, melyeket 
Ráth György kezdeményezett, kiindulási pontját 
képezték a magyar művészettörténeti — kivált az 
iparművészeti — búvárkodásnak; ma is sokszor 
kell visszanyúlnunk a könyvkiállítás, az ötvösmű-
kiállítás, a millenáris kiállítás tudományos ered-

ményeire. Az általa megindított folyóirat, az általa 
szerkesztett könyvek ma is terjesztik a tudást és az 
ízlést. 

Végül az 8 értékes gyűjteményei, melyek bizo-
nyára élete munkásságának legkedvesebb gyümöl-
csei, köztulajdonná váltak. Régi magyar könyv-
tárát még életében a Magyar Tudományos Akadé-
miának adományozta. Műkincsei otthonával együtt 
Ráth György-múzeum néven az Iparművészeti 
Múzeum kiegészííő részét alkotják, hála özvegye, 
szül. Melsiczky Gizella nagylelkűségének, aki meg-
boldogult férje szellemében cselekedett, amidőn a 
Ráth-villát gazdag tartalmával együtt a magyar 
államnak engedte át. 

* * * 

Ma, amikor talán kissé túlbőkezűen osztogatjuk 
az elismerést, talán túlsókat dicsérünk, ünnepe-
lünk, bizonyára nemcsak az Iparművészeti Tár-
sulat és a Múzeum, de az egész magyar művész-
világ tartozik azzal Ráth Györgynek, hogy letegye 
sírjára kegyeletes megemlékezésének és hálájának 
koszorúját. 

Ékes Lajos: Szignót. 

V / l / * * 
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