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R'ppl-Rónai művészetében visszatükröződik az egész 
modern művészet fejlődése. Nem az a fejlődési sor, 
amely a felületen lebegett, mindenki észrevehette s 
impresszionizmus, pleinair, optikai egység s más hasonló 
jelszavakba foglalható, hanem az, mely ott zajlott le 
a mélységekben, látatlanul, a művészi öntudat rejtek
helyein s csak hatásában, eredményeiben, a fel-feltörő 
magavallomásokban, naplójegyzetekben, néha diadal
kiáltásként, máskor néma zokogásban nyilatkozott 
meg. Csupa ellentétnek látszott s talán maga a művész 
sem volt mindig tisztában belső élményeinek uralkodó 
jellegével, de őszinte volt, ösztöne, képzelete, érzése 
parancsszavára hallgatott és ellentmondásain nem tépe- 
lődött, mert tudta, hogy belső hatalmak kormányozzák 
s ezek ellen cse’ekedni néki meg nem adatott. Rippl- 
Rónai József művészi fejlődése lélektani rejtély volt 
mindnyájunk előtt, önmaga előtt is sokáig s megértésé
hez csak a legújabb stiluskereső törekvésekbe való el
mélyedés vezetett. S egyszerre nyilvánvaló lett, hogy 
mi az a titokzatos erő, me’y Rippl Rónai művészetét 
táplálta s tüstént megmagyarázta a látszólagos ellen-
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téteket: a pillanatnyi mozgáslehetőségek keresőjét, a 
percigvaló jelenségek megfigyelőjét, az elillanó szin- és 
fényhatások kutatóját, a madárszárnyakkal jelenségről- 
jelenségre szállót (impresszionista törekvés), amint erős 
kontúrba fogott dekorativ színfoltokkal keresi mindazt, 
ami az élet mozgalmaiból kiemel, a lelki nyugtalanságot 
elfojtja s csöndes, vihartalan, harmónikus hangulatokat 
vált ki éppen azzal a szépséges környezetegységgel, 
melybe mindent, bútort, falat, könyvet, ablakot, sző
nyeget, üveget, mindent egybefoglal (anti-impresszio- 
nista törekvés). A két törekvés ellentétessége azonnal 
szertefoszlik, ha megkeressük a képzeletstrukturájának 
alapját kitevő abstrakcióra való hajlamát, melynek a 
természet csak anyag s mely arra képesíti, hogy e talán 
túlságosan is gazdag anyag elemeivel szabadon bánhas
son, összefoglaljon, egyszerűsítsen, elmellőzzön, hang
súlyozzon, de sohse másoljon, részletezzen, halmozzon, 
ellenkezőleg abstraháljon, és az igy kiformált képzeleti 
képekkel épitsen, alakítson, kapcsoljon s ez az egységes 
hajlam tükröződik vissza minden művészeti alkotásán, 
magába olvasztva az ellenkező törekvés elemeit is.

Fejlődése megmagyarázza ezt.



Vegyészi pályára készülés közben, egy robbanás 
az egyetem laboratóriumában elveszi a kedvét a kémiától 
és nevelőnek megy gróf Zichy Ödönékhez, akinek két 
fiát tanította, velük utazik és él, szebbnél-szebb termé
szetben, Altaussee-ban, künn a fehérmegyei pusztán, 
később Kalksburgban, miközben ő maga mindinkább 
festői hivatásának öntudatára ébred. Ez időből Írja 
haza: „Ha a festés nem volna, talán már rég megszöktem 
volna“. Vágyik festőakadémiára, miközben egy Kalks
burgban élő festőnél órákat vesz. Az 1883. év karácsonyi 
szünetét egészen művészi álmodozásnak szenteli. A grófnő 
ekkor festékdobozzal és egy, az olaj festésről szóló könyv
vel lepi meg, amit nagy örömmel újságol haza. Aztán 
hirtelen határoz. 1884 január közepe körül már Mün
chenben van, februárban fölveszik az akadémiára és 
május végén már sikerekről számolhat be.

Itt, Münchenben veti meg művészete komoly alap
jait. Főleg Herterich tanítványa, aki igaz szeretettel 
foglalkozott vele. Egyszer nagy meglepetéssel hallja, 
hogy egyik aktját megnézve, igy szól hozzá mestere:

I.
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— Igen jó, de törölje le és rajzolja meg újra.
Megtette kétszer, megtette négyszer, de mikor

már tizedszer is ugyanazt a modellt, ugyanazon mozdu
latban kellett megrajzolnia, türelmetlenül kiáltott fel:

— De kérem, mester, hiszen én ezt már kívülről 
tudom.

— Éppen azt akarom. Tanu’jon meg sokat, min
dent kívülről, hogy aztán szabadon festhessen.

Ez a mondás elhatározó befolyással volt egész éle
tére. Münchenben ezidétt bűvös hatással volt minden
kire, főleg egy rríagyar művésznövendékre, Munkácsy 
Mihály káprázatos sikere. 1886-ban már vágyik hozzá 
Párisba. Megtanulta a munkácsyas festést s csak ösztön
díjra vár, hogy a mester közelébe juthasson. 1887 február
jában megkapja az ösztöndíjat és rövid idő múlva ott 
van Párisban Munkácsy oldalán, ki igen szivélyesen 
fogadja, műtermében helyet jelöl ki a számára, képeit 
eladja, ad neki másolni valót, hogy pénzmaghoz ju t
tassa, szóval szinte családjába fogadja. Rippl-Rónai 
azonban mihamar fölocsudott e szeretet zsongit^'hatásá
ból. Öntudatra ébresztette Páris, a sok különféle mű
vészi hatás, mely reá zudult, amelyekben kezdett külön
böztetni s mihamar észrevette, mely ut az, amelyen 
eljuthat — önmagához.

Mialatt Munkácsy a Courbet-hatás alatt egységes 
tónusharmóniában — kissé élénkebb szinelemekből - 
teremtette meg a maga plasztikus hatásra törekvő.
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formát szerető és megőrző művészetét, melynek bár
sonyos koloritja, lágy, puha fénye és szonórikus össz
hangja belopta magát mindenek szivébe, mellette mind 
erőteljesebben kifejlődött az optikai benyomások pilla
natnyi egységének visszaadására törekvő impresszio
nista művészet, mely előbb csak világos színharmóniát 
keresett, később a napfényben úszó tájban a reflexek
ből kialakuló formákat kutatta, mind színesebb, ragyo
góbb, tisztán atmoszférikus hatásokat számbavevő kolo- 
rittal. Az impresszionista művészet mellett azonban 
egy harmadik — lappangó — de élő művészi irány is 
fejlődésnek indult, mely dekorativ szempontokat, nagy 
egybefoglalásokat, a percig való hatások helyett a lénye
gesnek kiemelését hangoztatta. Rippl-Rónai ebből merí
tette ihletét, mert ez felelt meg lelke belső szükségle
tének. Az impresszionista mesterek teljes semmibevevése 
már lehetetlen volt. Magára Munkácsyra is hatottak 
és e hatás alatt kezdte fölfrissiteni palettáját, keresni 
a közvetlen optikai hatásokat, bár nem elhatározó 
módon, Rippl-Rónai sem volt természetbe elmerülő 
impresszionista soha s csak annyiban hatott rá, amennyi
ben japán hatás alatt dekorativ elemeket olvasztottak 
magukba az impresszionisták is. Rippl-Rónai körében 
más, — összefoglaló — szemmel nézték a világot és olyan 
formalátást kerestek, mely kiemel, egységbe foglal, 
összefog s nem mint az impresszió listáké, szétbont, 
fölold, formát szétszaggat, hogy aztán újra, minden
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formát reflexekből rakjon mozaikszerüleg össze. Gauguin 
volt ez elveknek leghangosabb hirdetője s a klasszikus 
mesterekre és Puvis de Chavanne-ra, Cézanne-ra hivat
kozva, harcot üzent a még félig elismert impresszioniz
musnak. Pont-Aven, ez a kis bretagne-i tengerparti 
falu volt a fészke s ime 1889 szeptemberében ott találjuk 
már Rippl-Rónait is, belső küzdelmekbe merülve. Egy 
itt festett nagyobbméretű vászna, A h ír még Munkácsy 
nyomában mutatja, de lelkében kétségek ébredtek s 
megindulni készül az ismeretlen uj csapáson.

Az uj művészi törekvések egyben mindnyájan meg
egyeztek: az akadémikus művészet elítélésében. S Mun- 
kácsyt ide számították. Rippl-Rónai válaszúira került. 
Szerette a mestert, de mind erősebben kialakuló ízlése, 
belső érzése messze elvezették annak művészetétől. 
Micsoda viharok zajlottak le a lelkében! 1890-ben még 
Colpachon másolja ugyan a mester egyik szalonképét, 
de lelkében már nincs vele, megindult a magakeresés 
utján, önálló, eredeti, a maga embere akar lenni, hogy 
a maga érzéseit uj formába önthesse. Ezc ekorbeli leve
leiben minduntalan olvashatjuk. Csak azt nem tudja 
még, mely ut vezeti e l önmagához.



1892 tavaszán kiállítást rendez Párisban, hogy 
bemutassa fejlődése első eredményeit. Ekkor már har
mincegy éves volt. Az osztrák-magyar nagykövetség 
palotájának, a Hotel Galliéra-nak egy kerti házában 
mutatkozik be, általános figyelmet keltve. Mecénásai 
akadnak és barátai, hasonérzésüek nagy számban s 
noha a fiatal francia kritika mellette van, mindez ide
haza hatástalan marad. A millenium idején, de jóval

«
utóbb is — mint Emlékezései-ben irja — „kinevetés, 
agyonkritizálás, soha semmi dij vagy elismerés, mindig 
csak mellőzés, visszautasítás“ volt a része. Pedig min
dent elkövet, hogy megértesse magát, kiállítást rendez 
kiállítás után, a József-köruton, a Royal-szállóban, a 
Merkur-palotában, mig végre 1906 telén a Könyves 
Kálmánnál megjön a váratlan siker. Huszonkétesztendős 
művészi kísérletezést, búvárkodást, fejlődést mutat
hatott itt be. Mi a lényege e művészeti fejlődésnek?

Egy nagyon érdekes jelenségre kell itt rámutatnunk 
— egy a művészettörténetben szinte páratlan jelen
ségre.

II.
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Rippl-Rónai J ózsef művészeti hitvallásában impresz- 
szionistának jelezte önmagát s ő maga és hívei is mind 
azt hitték, hogy impresszionista, a futó benyomások 
visszaadója. „Az élet gyorsírójaként“ kapja le a be
nyomásokat, a motívum fölfedezése és képpé való á t
szúrásé nem kerül neki „sok fáradságába“, alla prima 
és egy ülésre fejezi be. műveit, rajongva hirdeti az „egy
szerre való festés“ jogosultságát, amit úgy magyaráznak, 
hogy annyit jelent : csak azt az impressziót kell vissza 
adnia, ami megkapta, meghatotta, képzeletét fölgyuj- 
totta, ami által rákényszerittetett az egyszerűsítésre, 
a lényeges kikeresésére; ő nem komponál, —- maga gúnyo
san írja, hogy Munkácsy mellett „még komponált“ . 
(Emlékezések p. 14.) — de azt adja, amit a természetben 
meglátott. Francia és magyar jóindulatú bírálói mind 
nyáján megegyeznek abban, hogy formalátását impresz 
szionisztikusnak vallják. Ő maga egész dicshimnuszt 
ir arról (Emlékezések p. 153.), hogy mennyi újat adott 
íz impresszionista festés a világnak!

Pedig Rippl-Rónait képzeletének a struktúrája 
egyenesen anti-impresszionista művésszé kényszeritette.

Velencében éreztem meg legelőbb, mikor egyszer 
elkísértem a Canale Grande-ra festését látni. Nézte, nézte 
a motívumát s hirtelen belefogott a festésbe. Egyenesen 
színekkel. Nem a fényben változó, mozgó, eleven, röpke 
szinhangulatokat leste el, hanem a motívum színétől 
független színrendszert, a saját maga színeit rakta vász-
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nára. Abban a harmóniában, melyet festményén meg
talált, mégis volt valami Velence hangulatából, nem az, 
amelyik ott élt, rezgett, csillogott előttem, hanem az, 
amely ott lappangott az ő szivében, ott ragyogott az ő 
szemében, kész színlátásában, egy élet és természet fölött 
álló valóságban.

Igen, Rippl-Rónai tiszta abstrakt képzeletű mű
vész, akinek a természet csak anyag, mely hozzájárul 
a belső képei kialakitásához, de nem a közvetlen ter
mészetbenyomások élményei gyújtják föl képzeletét, 
hanem az a szellemi kép, melyet képzelete teremt, alakit, 
átgyur, fokoz, üjraalkot, egyszerűsít, mely arra kénysze
ríti, hogy el-elhagyjon, a természet igen sok részletétől 
elvonatkozzon, hogy mindent kompozícióihoz idomítson, 
hogy azt festhesse, rajzolhassa, alakíthassa, ami benne 
van, ami lelkében kiformálódott, előzetesen, mielőtt 
még a megfestéshez hozzákezdett volna. „Ritkán fog
tam még azonnal festéshez, ezt a tisztán lélekbeli munka, 
a tanulmányozás előzi meg, leggyakrabban minden 
rajzolgatás nélkül, de néha rajzolgatással, a dolgoknak 
már papiroson való keresésével, mindaddig, mig kívülről 
tudom, látom, milyen lesz a kép. Amikor a pemzlit 
kezembe fogom, akkor a modell már csak mint emléke
zetem vagy impresszióm (helyesebben: belső képem,
vízióm) támogatója, az esetleges tévedéseknek korrek
tora szerepel. Lassú folyamat e z . . . “ Rippl-Rónai e 
vallomása (Emlékezések p. 59.) adja'kezünkbe képzelete,
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művészete megértésének a kulcsát. Itt rokona Székely 
Bertalannak, rokona Cézanne-nak, rokona Greconak, 
Pinturicchionak, vissza a gótikáig, a bizánci mozaik- 
mivesekig, az egész abstraktképzeletü művészi fejlődési 
soron át a primitiv művészet egyik soráig, mely meg
teremtette a germán állatornamentikát, a mór arabeszket 
s melynek megvan a maga külön esztétikája, a konkrét 
természetvisszaadással ellentétes ideált szolgáló, az, 
melyet elvont érzések táplálnak, mely eszmei kifeje
zésre törekszik, dekorativ célokat szolgál, alapja minden 
iparművészeti munkának, mert nem akar kitörni a díszí
tendő felületből, hanem megmaradni az adott sikon 
belül.

Most egyszerre megérthetjük Rippl-Rónai minden 
bizarrériáját, minden különcködését, minden eltérését 
kora művészeti mozgalmaitól, noha magába olvasztott 
ő igen sokat a kor és környezet hatásaként, de csak azt, 
ami vele affinitásban volt és csak annyit, amennyivel 
segíthette, fokozhatta, táplálhatta képzelete parancs
szavára kialakuló művészetét. így fejlődik minden igaz 
művészi egyéniség, a maga belső énjének megfelelő tra
díció és kora olyan elemeinek egybeolvasztásából, 
amelyek táplálják képzeletét. A felületes szemlélő ren
desen csak azt látja, ami közös benne másokkal. Pedig 
a lényeges az, ami elválasztja a többitől.

Az impresszionista művészettel — akkor még el
nyomott, semmibevett, kigunyolt törekvéssel — talán
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csak belső szimpátiák, á közös sors kapcsolta őt össze, 
de lényegében ellentéte maradt mindenha. Az impresz- 
szionista, egy Monet például, kiment a természetbe, 
egy darab egyszerű, három szénakazlas tájba és figyelte, 
mint alakul át a szin és fényjáték óráról-órára, mint 
ragyognak föl újabbnál újabb reflexek és teremtik meg 
az egyre változó szin- és fényhatásokat. Itt elemzés, 
belemélyedés, térkiképzésre való törekvés, konkrét meg
látások, részletbe és mélybe való hatolás a művészeti 
eljárás. Mily távol áll ez Rippl-Rónai érzésvilágától! 
Őt a világ, mint képzeleti képeit szolgáló emlékképanyag 
érdekli csupán. Őt nem a futó benyomások, a részletek 
és azok halmozása érdeklik; ő a világot egészben, viszony
lataiban és jellemző formáiban, tömegeivel és azok egyen
súlyozásával fogja föl s ezt az igy kiépített, átgyurt 
természetet, mint felületet diszitő céljának anyagát 
használja fel. Tehát stiluskereső. Visszavezetett ugyan 
mindent — művészete első korszakában — a mozgásra, de 
csak azt a vonalat kereste meg, az egyetlen egyet, mely a 
jellegző mozgás illúzióját fölkelteni tudta. A kövező, 
ásó, házbontó munkást, a cséplő, favágó, szőlőművelő, 
csónakázó, korcsolyázó, kuglizó, kártyázó, fürdőző ala
kokat, a mosó, stoppoló, hímző, répaszedő, szalmahordó, 
mosakodó, kezére dűlő, kalitkát tartó, fésülködő, varró
gépére hajló asszonyt a legegyszerűbb mozdulatban, a 
legegyénibb pillanatban ábrázolta, kitűnő érzékkel a 
kiadatlan mozdulátok iránt, úgy hogy művészi alkotásai
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nak összege telten telve sok gyöngyszemmel, a kifejező 
mozdulatok bájával, egyedül való, eredeti megösmeré- 
sekkel. De mindez nem természethalmozás, — ellenkező
leg, csupa kihagyás, el vonatkozás, kiemelés. Itt közel 
került a gyermekrajzok és primitiv népek művészetének 
naiv szépségeihez. Mi ezek jellegzője? A gyermek és a 
primitiv művészet nem gazdag emlékképben, csak a 
szemlélet alapján leszürcdött képzeleti képeket ábrázolja. 
A szemléletére pedig csak a feltűnően jellegzetes hat. 
így kerül a képzeleti képébe néhány jellegző vonás és 
ebből épül föl a gyermek és a primitiv művészet- 
Minfhogy Rippl-Rónai is a jellegzetest keresi és csakis 
arra szorítkozik, a rokonság önkényt előáll. Innen 
egyszerűsége, innen naivitása, művészetének két fő alap
sajátossága.

Ugyanazon tulajdonságok kapcsolják össze Degas 
művészetével és némely japán fametszőve!, helyesebben 
azzal, ami japán hatás Degasnái is. Degas is onnét tanulta, 
miképp lehet a jellegzetes mozgást visszaadni, tudni
illik sugalló' erőben, vázlatosan, fölkeltve bennünk a 
fölcsigázott kíváncsiságot, mely a hiányzót kitaláltatja, 
ászimetrikus térkitöltésekkel, véletlen átvágásokkal, cso
portok szeszélyes elhelyezésével, a látókörnek a kép 
felső szélére való helyezésével, amit Toulouse-Lautrec 
még virtuózabbá fokozott, groteszk hatásokkal keverve. 
Rippl-Rónainál ezek a formák csak eszközök, hogy a 
kikutatott mozgáslehetőségeket, melyekkel nem optikai,
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de szellemi hatásokat akart elérni, a jellegzetesnek fel- 
ösmert mozdulatokat kifejezhesse. De csakis azokat.

Hogy ezt a jellegzetest kikereshesse, bele kellett 
mélyednie tárgyába, meg kellett azt tanulnia, mielőtt 
képzeletében átgyurhatná. Rippl-Rónaiban rendkívül 
mélyen gyökeredzik például az otthon szeretete. Szülei
hez irt levelein ez véges-végig keresztülhangzik. Egy 
1889 szeptember 24-én irt levele valóságos dicshimnusza 
a családi életnek. Ez vezette őt az otthon berendezésé
nek problémáihoz, az iníérieur-alakitás titkai kutatásá
hoz, hogy meleggé, egyszerűvé, meghitté, közvetlenné 
tegyen minden tárgyat, mely őt körülveszi. Ez az ő 
alapelve. Mikor Kaposvárra hazatelepszik, megvalósítja 
álmait. Egy fehérre meszelt földszintes házba költözik. 
Nagy padkás búbos kemence terpeszkedett a kis kony
hában. A falakon, konyhaeszközök között, egy-egy 
japán rajz, angol fametszet kacérkodott. Jobbról- 
balról alacsony szobák, sárgára, rózsaszínűre, fehérre 
meszelve. Itt egy nagy, széles asztal, zöld fotelek, 
szürkestráfos dívány, amott széles francia ágy, kokett 
toalettasztal. Levendulaillat terjengett mindenütt, a 
legkülönösebb hangulatokat teremtve. Most már meg
érthetjük, hogy mennyire szüksége volt minderre, 
mert ez táplálta képzeletét, mert meg kellett szoknia 
e tárgyakat, hogy kiemelhesse belőlük a jellegzetest, 
egyetlenegy vonalba sűrítve adhassa vissza az érzését 
kifejező, döntően fontos formát, mint ahogy a hel-
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iotrópban sűrítve van száz meg száz napraforgó min
den illata. De csakis a döntő formát.

Itt aztán egy uj reveláció fogadta. A megszokott 
környezetben uj színharmóniákat élt át, szemlélve a 
legszűkebb családi kört, apját, anyját, amint szundíta
nak a nagy stráfos díványon, rokonait, barátainak 
mozgását, Piacsek bácsit, amint magafeledten pipálgat, 
olvas, szundikál, felesége mandolinon játszik, a kará
csonyfán égnek a gyertyák, mind egy-egy kiemelt, ki
alakított színharmónia, de erősebb, fokozott színekben, 
észrevéve, hogy az intérieur zárt világításában, mint a 
finoman csiszolt gyémánt a villanyfényben, tüzet "fog
nak a színek. Intérieurképeiben Vuillard-os szinegyszerü- 
sitések keletkeztek, de egészen más alapon és más cél
zattal. Vuillard finom szinelemző, ki benyomásait szét
bontja, mig csak uj árnyalatra nem talál s mindent 
elhagy, ami az uj színárnyalatot hatásában zavarná- 
Rippl-Rónai nem a szoba-belseje mélységét adja szub- 
tilis színekben, ő inkább a test látszatát teremti meg a 
térben, zárt vonalakba szorítva, azokkal vágva ki a 
testeket a térből, betöltve azokat tüzes színekkel, sik- 
szerü marad, egyedül az összefoglaló harmóniára ügyelve. 
Végső eredményében újra azt látjuk: éppen ellentétje 
Vuillardnak. Amaz szinárnyalat-raffinériákat keres, ez 
dekorativ színharmóniákat. Csak az egyszerüsitésbeh 
rokonok.

Művészetének abstrakt jellege nyilatkozik meg
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spiritualisztikus erejében is, melytől belső tűzben égnek 
a lelki elemet visszatükröző arcképei, főleg női fejei, 
amint a roagárahagyottság pillanatában sejtelmesen 
fölvillan az arcon egy-egy vágy, gyönyörsóvárgás, mélá-. 
zás, töprengés, tanakodás, sejtelem, amikor titkos lényük 
kiül arcukra: a kokott hivatásos mosolya vagy a vér
szegény nő élet utáni Vágyakodása. Csak annyi formát 
láttat, amennyi a ' viziószerüleg fölbukkanó belső kép 
megsejtetősére elegendő, minden másra fátyolt borit, vagy 
elmellőz, azelőtt féltónusokból szőtt pókháló-finomságu 
fátyollal borította be, mely ott játszott, el-eltünt a kon
túrok között, félhomályba olvadva, Remegve, titokzato
san, újabban felélednek formái a föltüzesitett színekben, 
kigyulladva, belső tűzben égve.

így csak a természet fölött szuverén uralkodó 
művész — a céljaival tisztában lévő, az eszközeit kénye- 
kedve szerint váltogató — dolgozik. Ez odakapcsolja 
őt a nagy abstrakt művészek sorába.

4.

2



Még a háború előtt beszélte nekem — újra fölragyogó 
szemmel — Maurice Denis, mint rohant be társuk, 
Seruzier, 1889 táján egy szép tavaszi napon a Jullienba 
magával hozva Gauguin egy tájképét, mély föllármázta 
egész belsejét s ugyanilyen hatással volt az Maillolra, 
a szobrászra, aki akkor festőnek készült, később az 
egész Vuillard-társaságra, mindnyájan tanultak belőle, 
ha a legtöbben meg is maradtak impresszionistáknak.

Rippl-Rónai, láttuk, már 1889 óta hallott Gauguin
ről, Pont-Avenben, de ismerte főleg annak mestereit, 
Puvis de Chavannes-t, később Cézannet is. Puvis-vel é? 
Cézanne-nal, kik már akkor megették kenyerük javát, 
közelebbi érintkezésbe nem jutott. Puvis-t meglátogatta 
ugyan, megmutatta neki rokonszellemü dolgait, Cézanne- 
nal is beszélgetett később egy Ízben, de Gauguinnel 
csak 1894 körül ismerkedett meg, noha elvei körül, épen 
barátai körében, sok szó esett, általában igen érdekelte 
őt a divatos irányoktól oly eltérő művészi meggyőző
dése. Később a Maillol-Vuillard körben mindjobban 
megismerte annak szintetikus törekvéseit, meri. „Maillol

II I .
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sokat beszélt róla, vele volt a legközelebbi rokonságban. 
Denis és Cottet is szerették és követték. Gauguin azonban 
nem sokat törődött velük s elment Tahitibe“.

Elveinek hatása elementáris volt, főleg a vele rokon- 
képzeletstrukturájuak körében. Ezek közé tartozott 
Rippl-Rónai is.

A Revue Blanche szerkesztője, Nathanson volt a2 

elsők egyike, aki főleg az 1892-iki kiállítás óta érdeklődni 
kezdett Rippl-Rónai és barátainak művészi törekvései 
iránt és többek között közölte rajzait is. Még Munkácsy 
mellett tért át Rippl-Rónai újra a rajzos alapra s erre 
építette föl a maga formavilágát, a müncheni rajztanul
mányok folytatásaként, uj művészi hitvallása szellemé
ben. Az ágyban fekvő nő, A kuglizók, M aillol arcképe 
mind a lényeges vonal jelzése csupán. Ehhez nehezen 
jut. „Nagyon sokáig vajúdik bennem tá gyam meg
oldási módja“, mondja (Emlékezések p. 38) s igen - érde
kes meghallgatni azt is, hogy min évődik magában, 
mialatt tárgya megoldási módján töpreng? „A kugli
zók“ történetét mondja el (Emlékezések p. 52), amint 
Neuilly környékén öreg kuglizó urakat s főleg azok moz
gását figyelte, mint tömegmozgást, az öregesen szürke 
tájhangulatban. Ez az „eszme“. Ennek kifejezésére 
elhatározta: ködös, téli levegőt fest, színtelen harmóniát. 
„Minek ide a sok festék? Hiszen a szürke vászonra szén
nel rajzolt „vázlat“ már oly közel áll a természetnek 
ehhez a hangulatához, hogy itt-ott néhány kabátnak

2*
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vagy fának kissé elütő színét jelző vékony festékfolt 
már kiadja az egész hangulatot minden karakteriszti- 
kumával. Most csak igen vékony festékkel le kell kötn 
a rajzot a vászonra: nem baj, sőt úgy hat természetesnek 
ha maga a rajz is mindenütt kilátszik alóla. Készen 
vagyunk.“

így csak az abstrakciós képzeletstrukturáju művész 
gondolkozik!

Az eszme lényegét kifejező Vonalak ' hangsulyo- 
zasaval beéri. Neki a kifejező mozgás ereje és intenzi
tása a kívánatos cél, amelyhez csak a kontúr juttat, 
a mozgásvezető kontúr, amely kiszakítja a formákat 
a térből, de össze is tartja őket. A kontúr itt a lényeg. 
A szin ezt csak kiegészítheti, fokozhatja, segítheti, de 
nem élhet külön életet. Itt elsősorban® japán hatásra 
kell gondolnunk. E korban mindenkire hatott a japán 
művészet, de mindenki mást olvasott ki belőle. Monet 
atmoszférikus tanulmányait éppen úgy táplálta, mint 
Puvis dekorativ érzését s mig Whistler ászimetrikus 
érzékét fejlesztette, Degas-nak a pillanatszerüség v é t le n 
ségeinek visszaadásában vált mesterévé. Rippl-Rónainál 
a szinfölfogását befolyásolta. Eleinte a kevés szin és az 
erős kontúr egymást kiegészítő harmóniájában, szürke 
alaptónusra visszavezetett szinabstrakcióiban, tájképei
ben és arckép-harmóniáiban egyaránt. Az az ideál ez, 
ami Okakura japán esztétikus szerint a japán művészt 
vezeti, nem magát a dolgot ábrázolva, úgy, amilyen az
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volt, bút the infinitude it suggested to him (de a végtelen
séget, melyet neki szuggerál). Öreganyám. c. műve ilyen 
kevés színre visszavezetett nagy egység. A dohányszinü 
ruhában ülő, kiaszott öreg úrnő, magára hagyottan, 
kialudt tekintettel, befelé fordított szemmel néz maga 
elé, az öregség szomorúságának néhány elhaló hangja . . . 
Később a kontúrok közé fogott szinek tüzét élesztette, 
de sohasem abból indult ki s ha aztán eljutott a tiszta, 
meg nem tört alapszínekhez, ezek is mindig csak a ki
fejezést szolgáló vonalak hatását fokozzák.

A dekorativ szempontokat tájképeiben is érvénye
síti. Megkeresi azt az alaphangulatot, mélyből kisugárzik 
a táj lelke s azt a színharmóniát, mely a hangulattal 
korrespondeál. A föld, az ég, a fa és emberek: puszta 
szinelemek, mind e harmónia szolgálatába állítva. A szél
hajszolta bodor felhő formája neki csak egy szürke szín
folt, a természet egy nagy impression d’ensemble, ahol 
abstrahálhat a részletektől, sok'millió apró szi'nreflextől, 
mint a japánok s csak a nagy, az egyszerűsített formák
ból kialakuló alaphangulatot igyekszik kihozni: a téli 
fehérségből, mely körülöleli az árva két kazalt vagy a 
narancssárgába omló felhők visszasugárzó színéből; — 
mindmegannyi a természetből kiemelt szinhangulat.

Ennek megéreztetésére találta k ; technikáját.
Ha sokáig tusakodik is magával a forma keresése 

közben, a lelkében kialakult kép visszaadása aztán gyors 
munka. Nem Courbet vagy Franz Hals szenvedelmes
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ecsetvezetéséről van itt szó — ezek ellenkezőleg az első 
benyomás szűzi erejét akarják megőrizni — ami Manói
nál már dogma lesz, — Rippl-Rónainak már fejében 
kész a képe, kiformált, kialakított, minden részletében 
fölfogott, még mielőtt a vászonhoz nyúl. így tehát min
den részletében egyforma kézírással, végig egyenletesen 
festhet, egyszerre, egy ültében, mert előre látja az ered
ményt. Ez a technika közel áll a freskóhoz, igen egyéni, 
nem való másnak, csak neki, mert megfelel organikus 
sajátságainak. Dogma, mérték nem lehet soha. Ez a 
technika áldozatokkal jár, elsősorban a fél-tónusok föl
adásával s igy egyoldalú eljárás, — csakis dekorativ 
föladatokat lehet vele egyenértékűen megoldani, külö
nösen újabb műveihez illik, amikor — uj Kaposvári 
házában letelepedve — tüzes szinabstrakciók megterem
tésére törekedett sebhez ihletül erős színekkel, a skarlát
vörös zsályával, a krómsárga cyniákkal, a piros mus-' 
kátlival, a hófehér liliomokkal vette körül magát, szo
bája falain is égtek a színek, bútorai is színben tündö
költek, mert faliképeinek dekorativ színharmóniájához 
ezeket a tiszta, harsogó, kimondottan teljes színeket 
kereste össze.

Ezek után nem meglepő, ha Rippl-Rónai művésze
tében iparművészetet s benne magábah a dekorativ 
föladatokra született, képzelete parancsszavára azzá 
fejlődött, pár excellence m űipari tervezőt látjuk. Ő maga 
is hirdeti: ,.szerintem a tervező főkelléke,. hogy előbb
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művész legyen, aztán fogjon műipari tárgyak megoldá
sához“. Rippl-Rónai már művészi pályája* kezdetén 
foglalkozott a díszítőművészetekkel, müncheni iskoláz
tatása idején rajzolt az Üstökösbe s Párisban, hogy el
indult a maga utján, a modern iparművészeti mozgalom 
kezdetein ott állott az első sorban a Mars-mezei uj Szalon 
kezdői közt, később a Bing-körben is, azok között, akik 
az igazi modern iparművészeti alkotásokat megkezdették. 
A hímzésre Maillol buzdítócta, ki már ez időben foglal
kozott himzéstervezésekkel. „Amikor meglátta dekorativ 
rajzaimat — irta volt nekem 1907-ben a művész — 
meglepetten kiáltott fel az ő spanyolos francia akcen
tusával: Ezekből a legszebb hímzéseket lehetne csinálni! 
Ez időben még jóformán senki sem foglalkozott alkal
mazott művészettel.“

A rajzai alapján készült hímzések és szövött fali
szőnyegek feltűnést is keltettek a Mars-mezei uj Szalon
ban, melynek mihamar societaire-jévé is választották 
s nem sokkal utóbb egy nagyarányú megbízást is kapott, 
Andrássy Tivadar gróftól, egy teljes ebédlőberendezésre, 
melynek nagy ambícióval felelt meg. De a kivitelnél 
leküzdhetetlen nehézségei támadtak, az iparosok nem 
értették meg célzatait, amint ezt igen érdekesen Írja 
le Emlékezéseiben (p. 60). De a bútortervezés mellett 
az iparművészet sok egyéb formájának is élt ő ezalatt. 
Barátja, Pictairn Knowles édes anyja Wiesbadenben 
lakott és az ott tett látogatások alkalmával csinálta
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pehelykönnyű üvegjeit s tervezte később tányérdiszeit, 
üvegfestményeit, plakátjait, lithografiáit, meghívóit, 
könyvdiszeit, csupa műipari munkát, melyek festészeti 
fejlődésével harmóniában, végre is falfestési vágyódás
ban csúcsosodtak ki.

Művészeti fejlődésével, festőifieggyőződésével tel
jesen harmonizál iparművészeti stílje, nem hogy ellentét 
volna köztük, mint a legtöbb festőből letört iparművész
nél,, de egyenesen eggyé vált nála minden, egy alapfölfo
gásból alakul ki minden vonala, minden színkombiná
ciója, csak az illető anyag — a selyemszál, a lithográfiai 
kő, az üvegmozaik vagy’a porcellán — természetéhez 
átidomitva. Egy régebbi levelének egy darabját, mely
ben a litográfálásról szól, annak igazolásául idézzük, 
mint hirdette ő mindig az anyag természetének szá
mításba vevését, hogy a maga stíljét ahhoz alkalmaz
hassa: „Szó sincs róla, a litografálás mai célja a dekorativ 
hatás; elérhetőnek képzeljük ezt azzal, amit az anyag 
kinál. Persze, a közönség ezt még nem hiszi el, mert 
inkább a munka befejezettsége érdekli, semmint a mű 
reveláló ereje . . Amit az anyag kinál . . .  A reveláló 
erő . . . Rippl-Rónai mindezt lázas érdeklődéssel leste. 
Alkalmam volt megfigyelni litografálás közben, mikor 
a kőre rajzolt tervezetet más-más szinü papíron próbál
gatta, keresve egyre, melyik az a szinegység, amely 
legjobban közelíti meg a képzeletében élő belső képet? 
E belső képhez igazodik nála minden. Az Andráss.y-
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ebédlő berendezésében is egy elvont ideális hangulat 
megtestesítésére törekedett és ennek rendelt alá mindent 
a supraporta megtört formáit és a nagy ovális asztal 
nyugodalmas egyszerűségét, a kandalló vonalát és az 
ablaküveg finom szinátszürődéseit egyaránt. Az Ernst-

i

muzeum számára ablaküveget tervezett, hogy annak 
hangulata megtörje a lépcsőfeljáró hideg márványhatását, 
káprázatos színekkel, melyek égjenek, ragyogjanak és 
tüzeljenek szinte misztikus fényben. Ehhez kereste össze 
az elvont színeket, kikereste a palettáján és egymásmellé 
rakta őket, hogy tüzes szimfóniában fölragyogjanak. 
Hogy eltávolodott ő itt már a természetleirástól! A hím
zéseinél is mily grandiózusán egyéni módon vezeti a 
selyemszál hajlását, keresi’ ki szineik harmóniáját s 
mikor aztán murális hajlamai újból fölébredtek, hiszpn 
eddig is csak a mostoha külső körülmények nyomták el, 
egész művészete az abstrakt dekorativ falfestésben érte 
el tetőpontját.

így kapcsolódik nála minden egybe. A báli meg
hívótól a megfestendő paloták faldiszéig. Ő is, mint egy
kor Marées, egész életén át, minden művészeti gyakor
latával arra készült, hogy ha eljő az elhívó szózat, a 
megbízás falképekre, készen találja. Mozaikban vagy 
freskóban, mindegy; csak falakon fejezhesse ki álmait 
idyiljeit, kacagó életkedvét, melyet ragyogó színei szimi 
bolizálnak: sárgája, zöldje és vöröse, melyeket erős, 
idegesen megtört pántokkal fognak körül alakjait térből
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kivágó kontúrjai, ezekkel a legfantasztikusabb, a 'leg
gazdagabb arabeszkjátékot teremtve. Egy külön világot, 
világokat kifejező műveiben . . .

Még egyszer rá akarok mutatni művészete spiritua- 
listikus jellegére. Az „eszméből“, ideális elgondolásokból, 
hangulatokból indul ki, még akkor is, ha arcképet ad 

- az ő pasztellfejei egy-egy szimbólumok! — ezeket 
akarja első sorban kifejezni, a lelket, a szellemet, s igy a 
konkrét formákat is ehhez alkalmazza, csupán átalakítja, 
formálja, leegyszerűsíti őket, a lényegedre, a sugallóra 
szorítkozva, mely csupán tükörképe legyen a belsőnek, 
inkább jelezve, semmint ábrázolva azt, inkább sejtetve, 
semmint részletezve. Ilyenek Darvas Lili után festett 
szinálmai is Molnár Ferenc Égi és földi szerelméhez. 
igen, művészete az álmok, az érzések, az ábrándok és 
hangulatok megálmodása. Ehhez kellettek az újszerű 
kifejezési eszközök, melyekkel egykor a korai gotikusók 
is viaskodtak, kik, mint ő, spiritualistikus hajlamukban 
nem a valóság ábrázolását, de az ős-szépséget, a forma 
subslantialis kifejezését keresték. Ezek az álmok ám fa
lakra kívánkoztak . . .



IV.

Az elhívó szózat azonban nem jött. Közben egyre- 
másra festette tovább dekoratív panneau-it, a maga- 
mulattatására,1 álmait és álomképeit, keresve hozzá a 
maga stíljét. Kerti jeleneteket álmodott, fiatal nők és' 
férfiak játszi enyelgéseit, finoman hajló van alakban, 
tüzes sárga, vörös és zöld harmóniákat, melyeket erős, 
megtört kontúrok fogtak körül, a fal sikszerüségét át
sugározva, hogy a formák nyugodt szemmel átfoghatok, 
a kétdimenziós térben könnyen felfoghatók legyenek, 
a b'ztos, világos, nyugodt mozgású formák. Rippl-Rónai 
nem ok nélkül hangsúlyozza sokat emlegetett „egyszerre 
festését“ . Ez lényege művészetének, mert főeszköze 
hatásának, a nyugodt szem számára dolgozik, nem hatol 
be a térbe, kerüli a formák, vona’ak ellentétét, amely 
mozgatja a szemet, dynamikus hatásokat kelt, izgalmat, 
szenvedélyt, pathost. Az ő művészetének célja — ellen
kezőleg —- a megnyugtatás, a nyugalom, a csend. Mikor 
megtört vonalkás kontúrokba foglalta formáit, meg 
nem tört tiszta színekkel töltvén ki a kontúrok közeit, 
— ezt a célt akarta szolgálni, a mozaikfreskók ragyogó
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misztikus szinhatására gondolt, Ravenna nagy formák
ban látó művészeire. A szemet a színek belső füzével 
szórakoztatni, a ritka összetételekkel megkapni, a nagy 
formákkal távolsági hatásokat előidézni akart, hogy 
ilykép legyen dekorativ, játszi, szemgyönyörködtető. 
Nem Michelangelo belső, fojtott tüze füti szenvedélytől 
ment lelkét, hanem a nagy dekorativ festők, a Pintu- 
ricchiok és Le Brúnók, a Cortonák és Lanfranconik, a 
Tiepolok és Mignardok játszi szelleme, csakhogy — sa j
nos — rossz időben élt, — nem kapott megbízásokat. 
Nem épültek versaillesi és würzburgi paloták és ha 
épültek, „stílben“ épültek és „stílben“ dekoráló, másod
kézből vett művészetet foglalkoztattak az építtetők. 
Most már megértjük az ő sokat emlegetett „egyszerre 
való festés“ elvét. A született falfestő ösztönös meg
nyilatkozása ez, aki mint a freskófestők, egyszerre fes
tenek a nedves vakolaton, hol nincs helye javításnak, 
még töprengésnek sem, a gondosan kivitt karton égy- 
szerre való biztos átviteléről van csak szó. De a lényeg 
még mindig nem ez. A festés a szem számára való. 
A freskófestő — akár monumentális, akár dekorativ -  
a! nyugvó szem számára dolgozik, tehát a sikszerüséget 
éreztetnie kell, s ezt az egyszerre való festés, a sima, 
egyenletes előadás, a szinintenzitások egyensúlyozott 
elosztása, hogy a szemet ne izgassa egy-egy kiugró 
színfolt, az átvágások, mélybehatolások, a mélység
éreztetés kerülése, az átlós szerkezetek helyett a
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függőleges és vízszintes hangsu'yozása idézi elő. íme 
Rippl-Rónai kompoziciós sémája, — mert akárhogy 
gúnyolódik ő a maga régi „komponálási módján“ 
(Emlékezések p. 14), fejben megkomponálja ő most is 
festményeit, akármennyire „egyszerre“ veti is aztán 
a vászonra. De öntudatlanul úgy, hogy művei a nem 

•mozgó szemnek váljék gyönyörködésére, izgalommentes, 
nyugodalmas, tisztán felfogható hatásokat váltson ki.

A nem rtiozgó szemnek festve önkénytelenül is 
érezte kezdettől fogva, amikor gobelin-hímzéseket ter
vezett, mikor könyvdiszt rajzolt s mikor falképszerü 
festményeit álmodta meg (falképszerü festmény — mily 
vád ez korunkra!), hogy a sikszerüség hangsúlyozása, 
tehát a kétdimenziós tér és a mozgás kiküszöbölése, tehát 
az állandó jelen éreztetése, mint időfelfogás, művészeté
nek alapja. Ösztönszerü művészi zsenijét igazolja, hogy 
ezt a felfogását a legellenségesebb (naturalista) környe
zetben is tisztán megőrizte és mint minden igazi nagy 
művész, egész pályáján konzekvensen gyakorolta. Nem 
mondom, hogy elméleti megösmerések alapján. Nem, 
Rippl-Rónai a szemével gondolkozik. A szeme — egész 
egyéniségének fokusa — nyugodt pillantással élvezi a 
világot és igy szelleme ehhez formálta művészétét, ösz- 
tönszerüleg, a teremtő lélek belső sugallatára.

Ezt látjuk akkor is, mikor egy látszólag ellentétes
műfajban, a pasztell arcképben dolgozik.

Amióta ugyanis hazajutott a francia internáltság-
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tói, ahová a világháború, mely őt felesége francia rokonai
nál érte utói, belesodort, mindinkább nagyobb szenve
déllyel régi kedvenc anyagához — a pasztellhez nyúl 
vissza. Érthető: az egyszerre való festésnek jó eszköze, 
s neki kezes anyaga, mert vele belső képzeleti képeit 
mielőtt elillantak, a felbukkanás pillanatában, azonmód 

viziószerüleg megrögzitheti. S neki a természet, a jelea 
esetben egy-egy női fej, álomszerű képeket játszva dob 
mozgó képzelete elé, színeket vagy vonalakat, mindig 
a maga tiszta, egyszerű kifejező erejükben. E képeket, 
amily gyorsan jönnek* oly gyorsan kell megrögziteni, 
s ehhez a pasztell kiválóan alkalmas, a legfinomabb 
leheletszerübb, hajszálgyöngéd árnyalatok árnyalatait, 
sejtelemszerü fények imbolygó rezgéseiben, bóditó álmok 
mámoritó kábulatában vagy tüzesen remegő színek izzó 
irizálásában, mindig máskép, ahogy a vízió felbukkan, hir
telen megkapva, lehet csak elkapni. A nyak egy elhajlása, 
a szem egy fellobbanása, a kéz egy lendülete, a csupasz 
nyak husszihének bársonyos melegsége, egy gyűrűs ujj 
színe ragyogása, bóditó álmokat sugalló, kábitó illatokat 
lehellő színek felcikázása, — mind egy-egy pillanat 
műve. és a pasztell ezernyi árnyalatával rendelkezésére 
áll, hogy velük a vizionariusan megsejtett szintitkoknak 
csudáját kifejezhesse. Rippl-Rónai a .szemével nemcsak 
gondolkozik, hanem érez, szinte szagol, simogat, minden 
érzékekkel együtt él.

De csupán csak a nyugodt szemnek dolgozik, a vo-
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nalja hajlik, leng, simul, de csak a síkon belül, a színe 
pirul, mosolyog, vibrál, ég vagy lángol, de csak a vonalon 
belül, a sikszerüséget ösztönszerüleg őrzi, az élet árjából 
egy-egy pillanatot ragad csak ki, téré itt is kétdimen
ziós, ideje itt is örök jelen, mert stílje a dekoratív kép
zelet terméke, mely játszik a formákkal, mulattatja, 
elkábitja, elragadja, mámorba ringatja a szem et. . . 
a nyugvó szem et. .  .

S most elérkeztünk Rippl-Rónai stíljének meg
értéséhez, nehéz és küzdelmes utón, amelyet ő maga 
is járt, közönsége is járt, mig megértette. A látszólagos 

ellentétek feloldódnak: dekorativ képzelete mindent meg-' 
magyaráz. De ez az ő képzelete annyira ritka és egyetlen 
a mai művészetben, hogy nagyon is érthető, mért kellett 
annyit küzdenie a megértetésért.

A magatörte utón járók sorsa ez. Szép sors.
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