
DOKU MEN TUMOK

RIPPL-RÓ NAI JÓ ZSEF LEVE LE I 
KÉZDI-KO VÁCS LÁSZ LÓNAK

Közzéteszi: Sárdy Loránt

A most publi kálásra kerülô, eddig nem is mert Rippl-Rónai Jó zsefre vonat kozó írások 
a Kézdi-Kovács–Sárdy családi levél tárban talál hatóak. Ez tíz darab levelet és írást, 
va la mint Rippl-Rónai–Könyves Kálmán által kiadott – toll rajzai nak al bumát, az 
1928-ban megren dezett emlék kiállí tás ka talógu sát és az 1906-os aukciós kataló gus 
fo tókópi áját tartal mazza. Kézdi-Kovács László képzô művé szeti gyűjte ményé ben a 
ko ra beli leltá rak szerint több Rippl-Rónai József mű is szere pelt. Ezek további sorsa, 
léte zése, helye mára már nem nyomon követ hetô, isme retlen.

Kézdi-Kovács László – (Pusztaalsócikola, 1864. jan. 11. – Buda pest, 1942. jan. 7.) 
– 1893-tól a Pesti Hirlap képzô művé szeti kriti kusa volt. A Pesti Hirlap képzô művé-
szeti rovatát vezette. Műbí rálato kat, vala mint tréfás karco latokat, tár cákat, cikke ket 
írt a lap ban. Kriti káit, általá ban a konzer vatí vabb szel lemű beállí tottság jelle mezte. 
Alkotó művészi és írói munkás sága mellett, már ebben az idô ben több művé szeti 
egyesü letnek alapító, il letve vezetô ségi tagja is volt. 

Rippl-Rónai József és Kézdi-Kovács László más-más festôi irányt képvi seltek. Az 
aláb bi akban ismer tetett Rippl-Rónai József levelek, írá sok tar talma, hangvé tele azon-
ban arról tanús kodik, hogy köztük szemé lyes kapcso lat alakult ki, a levelek a ba rát-
hoz, részben, a „műkri tikus hoz” szóltak. Arra vonat kozólag, hogy ottho nukban vagy 
mű ter mükben egymást több ször felke resték volna, utalá sok vannak, de meg bíz ható 
adatok ez ideig nem állnak rendel kezésre. 

1. 
KK-S ltsz: RRJ. lev.; 1. 
Kismé retű, elsár gult, a szélein kissé megbar nult, ke reszt ben is össze hajtott, négy ol-
dalas levél, három oldalán írással. Az elsô és a har madik oldalon a több helyrôl beér-
ke zen dô „dolga iról”, majd az elké rendô képei rôl ír, hivat kozva a mellé kelt lis tákra. 
A má so dik ol dalon az írás hos szanti irány ban fut, felso rolva a „beké rendô” műveket. 
Hos szanti össze hajtá sánál, végig szét sza kadva. A le vélhez tarto zik egy kité pett koc-
kás, erôsen megsár gult, foltos, egész oldalán teleírt össze hajtott füzet lap, az össze-
hajtás alsó részé nél be sza kadva. A fü zetla pon oszlo pokban felso rolva a beszer zendô 
és ki állí tandó művek. Barna grafit tal je lölve az osz lopokat elvá lasztó és a művek teh-
nikáját aláhúzó vonalak, vala mint a + jel zések. A külsô jelek szerint a levél számos 
ké zen ment keresz tül és hos szabb ideig levél tárcá ban is hord hatták. 

A le vél megszó lítását és tar talmát nézve az Or szágos Magyar Képzô művé szeti 
Társu lathoz szólha tott.
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Neuilly. Hét fôn. Mart. 9. 96 
Igen tisz telt Uram! 
Kegyes kedjék tudomá sul venni, hogy több oldal ról fog beér kezni tôlem több dolgom. 
Berlin bôl (Gurlitt ál tal) 6 kép; Párizs ból (Cherm által) 11 Kép;

A Ke reszt tel jelzett dolgo kat kérném az il letô tulaj dono soktól levél utján az én 
nevem ben el kérni és a bizott ság elé állí tani vala mint a Képzôműv. Tár sulat nál le tett 
(vagy esetleg az orsz. Képtár tulaj donában lévô) Liszt rézkarczot is! 

Ha sza badna a legna gyobb tiszte lettel kérve választ […] [átírt, javí tott rész] hogy 
tá jé kozva legyek ideje korán arról, hogy a keresz tel jelzett képek besze reztet tek-e 
vagy hogy egy általán besze reztet nek–e? nagyon leköte lezve érezném Magamat 

K. tiszte lettel
Rippl-Rónai József 

Beké rendô Zalától: „Hal vány nô virágos Kalap pal” 
Fadrusztól: „Dutil asszony és az Öregem ber” 
Hock J. képv.: „Dugovitsné úrhölgy” 
dto: „Viktor” 
Rákosy Jenôtôl: „Szôke nô” 
Szé kely S. A buda pesti Heti Szemle szer kesz tôje (Kere pesi út): „Profil perdu” 
id. Szikszay Fe renctôl: „Jean D’arc.” 
Dr. Peregrinyitôl: „Liszt Ferencz” 
Orszá gos Képtár. Puliszky K né. Dianora di Bardi
Össze sen 10 kép

[A koc kás fü zet lapra írt le vélrész]: 

Olaj fest mény.

01. Egy úri nô fehér pettyes ruhában 500 
02. Temetô  200 
03. Egy nôi hát 300 
04. Pün kösdi rózsák 200 
05. Halvány nô  Za láé + 
06. Dutil asszony Fadruszé  + 
07. Jean D’arc Szikszayé  + 
08. Öregas szony és egy fi atal leány 300 
09. „Amore” 200 
10. Öreg Anyám  Eladó 1000 
11. Profil perdu. Székely Sámuelé  + 
 Politi kai Heti Szemle

Pastell

01. „Lea” 200 
02. Mme Sigriste  El adó 300 
03. Mme Dugovits  + 
 magántu lajdon (Hock) 
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04. Mme Pulszky Károly  + 
     Dianora di Bardi  + 
05. „Viktor” m. t. (Hock)  + 
06. Szôke nô Rákosy Jenôé  + 
07. Két testvér 350 
08. Mme Clemencau El adó 300 
09. „Ilona” Eladó 250 
10. Éva feje 150 

Rajz.

01. „W[...] 60 
02. „Beatrice” 60 
03. Egy öregem ber Fadruszé  + 
04. Egy kis le ány empyr ruhában 500 
05. Tekézôk 500 

Szônyeg. 

01.  2000 
02.   500 

1. Részlet az 1. számú levélbôl
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Lytho 

1.  Il luszt rációk a Les Vierges könyv höz 50 f. 
2.  Litánia után egy magyarországi német faluban         40 forint pél dá nyon ként 

Két könyv.

Rézkarcz 

1.   „Liszt”  20 f 
  Példá nyon ként Japáni papiron 
  Képzômű vészeti Társu lat tu lajdona 

Rippl-Rónai József 
65. rue de Villiers 65. Neuilly S/S.

2. 

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 2
Négyoldalas kékes zöld papírra írt, ke reszt ben is össze hajtott, kis méretű, jó ál lapot-
ban lévô, levél, borí tékkal.
A le vélben emlí tett mellé kelt ív nem talál ható.

Boríték:
Bé lyegzô: NEUILLY-S.SEINE 
SEINE 7E / 10 AVRIL 99

Ngs. Kézdi-Kovács László
festô művész urnak.
Buda pest Váczi Körút. Pesti Hirlap
Hongrie

A borí ték hátol dalán:
R.R.J. 65 rue de Villiers Neuilly I/S 99. 10 / IV.

Kedves Barátom.
Ide mellé kellek egy ívet, amely nek mo dellül kellene szol gálni a jövô évi sza bályza-
tokban t. i. az „objet d’art eddig nem volt föltün tetve benne! Vagy a titkári hivatal 
ál tal, vagy helye sebben, egyik közgyű lésen hatá roztas sad el ennek fontos dolog nak 
ke resztül vitelét!!! Így lehet séges, hogy több művész is fog bekül deni műtár gyakat. 

Más részrôl, beje lentem neked, hogy mintegy 15 kép pel ve szek részt a L’arossin. 
Sze retné hogy figyel medet föl költsék dolgaim, ame lyek nekem anynyi örömöt okoz-
tak, midôn ôket feste nem kellett 

Azt hiszem, ha jól belete kintesz a dol gok lelkébe, ke resztül fogsz látni azok művé-
szi kris tály tiszta ságán és itt-ott oly „poénekre” fogsz buk kanni, amik csak az én 
szí vem húrjain pendül hettek meg. 
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Több jel lemzô arczkép is lesz köztük néhány tájkép a felsô vidék rôl. Különö sen jól 
nézd meg a Két Apponyit egy (fran cia conciérge) szobá ban; évekkel ezelôtt a Marsi 
Salonban nagy sikere volt a képnek. 

Isten veletek – meleg Kézszo rítás sal ôszinte barátod:
Rippl-Rónai

3. 
KK-S ltsz: RRJ. lev.; 3
A Ma gyar Királyi Posta által kiadott, 4 fillé res, halvány sárgás színű nyomta tott 
le vele zôlap 

Postai bé lyegzô:
MOCSOLÁD-KA POSVÁR 270 sz. 904 DEC.6
BUDA PEST 4 901 DEC 7- N10

Nagysá gos Kézdi Kovács László Urnak
Pesti Hirlap szer kesztô sége Buda pesten

S. aszaló. 1901. dec 7.

Legna gyobb megle peté semre mondja Bruck Miksa, hogy még mindig nem küldtél el 
hoz zá. [...] Még utóbb Kedves felesé ged meg is ha ragszik reám. 

Üdvö zöl benne teket télies hangu lattal, hóolva dással igaz hívetek:
Rippl-Rónai

4. 

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 4
Nyolcoldalas – két szer négyol dalas – normál méretű ke resztbe is ös szehaj tott, 
sűrűn irt le vél, borí tékkal.
A levél papírja kissé megsár gulva.

A levél tartal mát nézve talán ez a legfi gyelem remél tóbb írás. Korholó, mél tatlan kodó 
és tilta kozó hangvé telű levél, melynek elején litog ráfiai munkás ságáról, annak több 
kôre való színes alkal mazásá ról, vala mint iparmű vészeti tevé kenysé gérôl számol be. 
Ki emeli, hogy ezen a téren, már több évvel, „– nem csak magyar szem pontból –”a fran-
ciák elôtt dolgo zott, „– de különö sen az egyéb nemze tisé gűek – mind utánam”.

Megem líti hazai iparmű vészeti munkás ságát, mellyel itthon nem foglal koznak. 
Pél dá nak fel hozza, az Andrássy-féle ebédlôt. Til takozik a kri tikusok által is tá moga-
tott, úgyne vezett „ipar művé szet” ellen. Általá ban ag gódik és til takozik a min ket 
érô és be áramló idegen ízlés, „és még idege nebb érzés”, művé szeti behatá sok, belga, 
an gol műtárgy utánzá sok el len, melye ket, csak hosszú idô el múltá val tu dunk levet-
ni, kihe verni. A „cél nem az, hogy minnél több becsem pészet […] mű tárgy utánzat 
ké szí tessék”, hanem a hazai művé szek dolga, az hogy „terem tesse nek mű vek” és ne 
után za tok. Tilta kozik az Iparmű vészeti Társu lat ma gatar tása ellen is.

1901 decem berében Scserbatov herceg moszk vai és pétervári meg hívásá nak eleget 
té ve levele utolsó sorában ír, orosz országi utjáról, mint írja „megyek pár hó napra 
me ne külni”.
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Boríték: 
Bé lyegzô KAPOS VÁR DEC. 18. N10

Ngs. Kézdi Kovács László Urnak
Buda pesten
Pesti Hirlap szer kesztô sége
Váczi Körút

[…] Ka posvár.
1901. dec. 18.

Édes Lászlóm! 
Ha Te tudnád, hogy én mióta dolgo zom a lythographia terén – máské pen ír tál volna 
ró lam. – Kü lönben könynyen meg gyôzô dést szerez hetsz e téreni buvárkodásaimról 
is, ha Téreyt megké red, hogy mutassa meg összes dolgai mat. Tudd meg édes Öregem, 
hogy ép úgy, mint az iparmű vészet terén – nemcsak magyar szem pontból – az elsôk 
között voltam ezelôtt 10 év vel, akik művészi ízlé sünket appli kálni kezdtük, épugy 
a lythographia terén is – különö sen a színes módot – több kôre való alkal mazást 
il le tô leg alapos tanul mányo zás alá vettem még ak kor, amikor csak Cheret dolgo zott 
a pla kát csiná lás szem pontjá ból. Ez volt ezelôtt 8 éve. – Az összes kiállí tók – tehát a 
fran ci ákat sem ki véve – e téren nagyobb szolgá latokat – elôt tem – nem tettek. Az ô – 
de kü lönösen az egyéb nemzetiességűek – mind utánam, amikor már Toulouse–Laut-
rec–kel a Revue Blanche és Vollard, Bing féle kiadá sokban ismer tetve lettünk – kap-
tak kedvet e szép műfaj kulti válá sára. Külön ben mondha tom, hogy azóta, néhány 
modern francia művész, mint Vuillard, Bonnard, Denis, Roussel, Maillol, (de Feure 
bel ga), Grasset csoda szép dolgo kat csinál tak – Ezekbôl még Téreynek nincs. 

Édes barátom. Ha Te egyszer igazán belete kinte nél az én mű vésze tembe, múl tam-
ba – sokkal több ször tollad hegyére vennél és pe dig annélkül, hogy az én szeke rem 
rudját igyengetnéd, hanem inkább a mi szerény kultu rális érdeke ikért ránta nád ki 
kar do dat. Pl. mi csoda furcsa dolog az, hogy iparmű vészeti dolgok ban – még, ha soha 
töb bet nem is próbál koznék, mint amit idáig tettem – fel sem em lítte tek – mikor jól 
tud já tok, hogy én az ipar minden ágával szoro san kö zel foglal koztam, mert egy ebéd-
lô amilyen az Andrássy-féle igen tág te ret adott ízlésem bemuta tására. 

Furcsa az, hogy folyton ezeket az iparmű vésze ket (és nem azon művé szeket akik az 
iparral is fog lalkoz nak) emlege titek, holott ezek bár ná lunk feltű nôk le hetnek is – a 
világ művé szeti háztar tásában nagyon mediokris és profa nizáló sze repre jutnak – Én, 
ezeket tartom a leg átko sabbnak a mi magyar szem pon tunkból – ezzel is úgy já runk 
majd, mint az isko lákban, egyete meken, hogy idegen ízlést és még idege nebb ér zést 
hoznak be, amit egy czikluson át sem le szünk képesek kihe verni. – A cél nem az, hogy 
minél több becsem pészett belga, angol műtárgy utánzat készít tessék – pláné rep ro-
duktív érte lemben, [át húzva: helyte len] hanem minél keve sebb és csakis a szük sé-
ges ség esetén, amidôn tényleg appli kálni kell, terem tesse nek mű vek. Ez [át húzva: a] 
mű vész dolga, de a mit az Iparmű vészeti Társu lat dé delget – az már iparo sok dol ga. 

Isten Veled. A na pokban oroszországba megyek pár hó napra, mene külni.

Rippl-Rónai 
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5. 
KK-S ltsz: RRJ. lev.; 5
Négyoldalas, sö tétkék karton, össze hajtva, Kiállí tási meghívó
Mercur – pa lota, kollek tív ki állítás

Postai bé lyegzô: 
BUDA PEST 902 DEC. 11.-E9

Nagysá gos Kézdi Kovács László Urnak 
Buda pest 
Váczi-körút Pesti Hirlap 

Rippl-Rónai József 

tiszte lettel meg hívja család jával együtt a műveibôl rendezett kollektív kiállításnak, 
f. hó 13-án szomba ton, d. u. 5 órakor a Mercur-palotá ban (IV., Váczi–utcza 37. sz. I. 
em.) leendô megnyi tására. 

Buda pest, 1902 deczember.

Ez a meghívó belépô jegyül szolgál
Újságíróknak már pénteken is nyitva van.

6. 

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 6
Vilá goskék karton lap, mindkét oldalán írással.

Kedves barátom. 
Mindig örülök, ha a törekvô emberek sikert érnek el.
Kívánok kedves felesé gednek úgy mint Neked boldog ünnepe ket: 

Ôszinte bará tod:
Rippl-Rónai J.

1904. Kapos vár. 23/XII 

7. 

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 7 
Boríték nélkül, A 4-es nél mé retnél széle sebb, egész oldalon írt négy részre hajtott, 
Köny ves Kálmán Műkiadó rész vény társa ság fejlé ces pa pírjára írt le vél. 
Könyves Kálmán Műkiadó kiállí tási termei ben rende zett kiállí tás sajtó-bemuta tó já-
nak a meg hívója. Géppel irt szöveg, alá írással és pe cséttel. 
Alatta Rippl-Rónai József, kézírá sos so rai.
A levél írásos felével kifelé volt össze hajtva, kopott ságából ítélve, hos szabb ideig, 
le vél tár cá ban hord hatták.

387
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KÖNYVES KÁLMÁN MAGYAR MŰKIADÓ RÉSZ VÉNY TÁRSA SÁG 
BUDA PEST, 1906 január 26. 

Nagysá gos.
KÉZDI KOVÁCS LÁSZLÓ urnak
A „Pesti Hirlap” munka társa,
BUDA PEST

Tiszte lettel érte sítjük, hogy a Rippl-Rónai József festô művész által kiállí tási terme-
ink ben rende zett gyűjte ményes kiállí tását Dr. Lukács György vallás és köz okta tás-
ügyi minisz ter úr e hó 30-ikán nyitja meg s a sajtó képvi selôi nek f. hó 29-én /hétfôn/ 
d. e. 11 óra kor mu tatjuk be. – Van szeren csénk ez al kalomra Nagysá godat tiszte lettel 
meg hívni. 

Kitt ünô tiszte lettel
[Pecsét és alá írás]

Édes Öregem! Jöjj el és nézzed meg legujabb „köl temé nyeimet”, ame lyek az én kis 
ottho nomba fognak téged beve zetni. 

Rónai

8. 

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 8
Boríték nélkül. U. a. Köszönô levél. 
Az 1906 január 26.-án kelt levél lel azonos fejléc. Gépelt írt szöveg, alá írással és pe csét-
tel. Alatta Rippl-Rónai József kézírá sos szövege.
A levél írásos felével kifelé volt össze hajtva. A haj tásánál kissé meg kopva. 

BUDA PEST, 1906. febr. 22. 

A „PESTI HIRLAP” Tekin tetes Szer kesztô ségének 
BUDA PEST

E hó 26-án zárul be a Rippl-Rónai kiállí tás. Nem mu laszt hatjuk el ezen alka lommal 
az igen tisz telt Szer kesztô ségnek ôszinte köszö netün ket ki fejezni azon jóaka ratáért, 
a mely lyel ezen kiállí tás ügyét felka rolta. – Meg gyôzô désünk, hogy azon erköl csi 
si ker, amelyet ezen tárlat tal el értünk, nagy részben a sajtó jóaka ratú támoga tásának 
tu laj do nít ha tó és ezért ujólag hálás köszö netet mondunk Önöknek már csak azért is, 
mert tud juk, hogy a tár lat iránt tanúsí tott szíves érdek lôdésük nagy hasz nára lesz a 
ma gyar művé szetnek.

Kiváló tiszte lettel
[Pecsét aláírás]

Nagyon szépen köszö nöm a magam részé rôl is, hogy szerény művészi manifestatió-
mat mél tatni kegye sek voltak. Hálás üdvöz lettel:

Rippl-Rónai J.

388
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2. A 9. számú levél
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9.

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 9
U. a. köszönô levél.
Az 1906 január 26.-án és feb ruár 22.-én kelt leve lekkel azonos fejléc. Géppel írt szö-
veg, alá írással és pe cséttel. Alatta Rippl-Rónai József kézírá sos szövege.
Ez a levél is, az elôzôk höz ha sonlóan, írá sos fe lével kifelé volt össze hajtva. A szé leken 
és a hajtá soknál kissé meg kopva, elpisz kolódva. A le vél balol dalán ceruzá val Kézdi-
Kovács László kéz írása: Rippl-Rónai 

BUDA PEST, 1906. febr. 23.
Nagysá gos KÉZDI KOVÁCS LÁSZLÓ urnak 
BUDA PEST

E hó 26-án zárjuk be a Rippl-Rónai kiállí tást. Nem mu laszt hatjuk el ezen alka lommal 
Nagy sá godnak ôszinte köszö netün ket ki fejezni azon jó akara táért, a melylyel ezen 
ki állí tás ügyét felka rolta. Meggyô zôdé sünk, hogy azon erköl csi si ker, amelyet ezen 
tár lat tal el értünk, nagy részben Nagysá god jó akaratú támoga tásának tulaj doní tandó 
és ezért ujólag hálás köszö netet mondunk Nagysá godnak már csak azért is, mert tud-
juk, hogy a tárlat iránt tanúsí tott szíves érdek lôdése nagy hasz nára lesz a magyar 
mű vé szetnek.

Kiváló tiszte lettel
[Pecsét, aláírás]

Bocsáss meg kedves barátom, hogy ily el késve köszöntlek benne teket. Nagyon köszö-
nöm hogy kiállí tásom mal foglal kozni szíves voltál. 

Jóskád

A kiál lítás Február 26.-án zárult. Ezt kö vette „Rippl-Rónai József festô művész művei-
nek ön kéntes árve rése (aukci ója) f. é. Márc. 1-én 2.-án és 3.-án”, melyen 381 mű volt 
ki ál lítva. Az auk ciós kiállí tás ka talógu sában sajtó vélemé nyekbôl válo gattak, többek 
kö zött a Pesti Hirlap cikkét is is mertet ték. 

10.

KK-S ltsz: RRJ. lev.; 10
Kétol dalas nagymé retű – A/4-esnél nagyobb – mind két ol dalon sűrűn teleírt levél. A 
levél négy részre hajtva, borí tékkal.

Boríték: 
Nagysá gos Kézdi-Kovács László
festô művész úr
Buda pest
„Pesti Hirlap” 
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A borí ték hátol dalán: 
Rippl-Rónai J. 

Kapos vár. 1913. okt . 28.
Kedves László Barátom.
Köny ves Kálmán kiadta toll rajzai mat – jó anyagon, szé pen ki állít ván – valósá gos bib-
li o fil munka – albumon. 

A raj zok – tisztán a szép mozdu latok és for mák kedvé ért – mint rajzo kért és nem 
képhez szol gáló tanul mány ként készül tek ha nem(?)…(?) eset, amit így gondol tam 
mű vészi esetté tenni, hogy könyv alakjá ban mu tatom be az éret tebb ízlésű  …tor (?) 
vi lág nak és nek tek mű vészek nek, íróknak. 

Dedi kálom nevedre engedd meg, hogy fel ajánl jak egy pél dányt és ha művészi 
szán dé ko mat, törek vésemet kinézed belôlük és ha azt is látod, hogy ezzel a móddal 
kö ze lebb fér hetôvé te hetem a b. kö zönsé get – légy szíves pár sorban b. la pod azon 
ro va tá ban, amelyet Te ve zetsz, róla albumom ról – megem lékezni. 

Maga a dolog, mint ilyen, egészen ujj ná lunk, – szép és olcsó és egyen ként is berá-
máz ható rajzok, a sze rint amilyen termé szetűek – „Ki nek a pap, kinek a papné.” – 

A raj zok kü lönben elme sélnek mindent. Nagy kedvvel, nagy igyeke zettel rajzol-
tam ôket – egyszer, ha eljössz hozzám, mutatok többet, ha ér dekel nek. Isten Veled, 
Önagys (?) Ke zeit pedig csóko lom 

Jóskád

KK-S ltsz: RRJ. kat. 1

AZ ERNST-MÚZEUM SZÁZA DIK KIÁLLÍTÁSA
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLITÁSA
AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA
BUDA PEST, 1928 DECEM BER HÓ

A kiál lítás kataló gusában sze replô művek mellett, szá mos he lyen megta lálható Kéz-
di-Kovács László azokra vonat kozó bejegy zése. A kataló gus hosszá ban össze volt hajt-
va, zsebben hordták. Lap jai kissé megsár gultak a szé leken barnás elszí nezô déssel. 

Rövidí tések:

KK-S ltsz: RRJ. lev.; = Kézdi-Kovács – Sárdy családi levél tár; Rippl-Rónai József le ve-
lei 
KK-S ltsz: RRJ. kat.; = Kézdi-Kovács – Sárdy családi levél tár; Rippl-Rónai József ki ál-
lí tási kataló gusok 

A ta nulmány, az OTKA támoga tásával készült, T/F 037415. 
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