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Rippl-Rónai József. 
1861—1927. 

A magyar képzőművészet elveszítette egyik legértékesebb, legtermékenyebb, 
legötletesebb palettáját. 

Rippl-Rónai József hatvanhatéves korában meghalt. ízig-vérig művész-
ember volt. Született művész, aki valósággal élte a művészetét. A megtestesítője 
volt annak a már-már kiveszőben lévő művésztípusnak, amelyik még minden 
lélegzetvételével művészete atmoszférájába kapcsolódik. Éltető eleme volt a szent 
mesterség; szívét és lelkét adta bele, azért tudott oly közel férkőzni a megértő 
szívekhez és lelkekhez. 

Ezt a meleg megértést nem minden küzdelem nélkül érte el Rippl-Rónai 
József. 

Mint sok, nagy, eredeti alkotószellem, ő is átélte előbb a megpróbáltatások 
idejét. Mikor a maga egyéni ösvényére tért, mely később oly ritka sikerek csúcsára 
vezette, szinte mindenfelől idegen tekintetek meredtek alkotásai felé. 

A régebbi látásra beidegzett szemek meghökkentek ennyi közvetlenség, 
ennyi egyszerűség láttára. Humorosnak látták azokat a csodálatos erővel som-
mázó festményeket, melyekkel a művész benyitott környezetének barátságos 
interieurjébe, az őt körülvevő emberek lelkivilágába. 

Csak egy kis, lelkes kör érezte meg már első jellemző képeinek bemutatá-
sakor, hogy itt valami nagy dolog van készülődőben, hogy egy nagy festői tehetség 
bontogatja messzevivő, erősödő szárnyait. 

Nem is nagyon sok idő mulva a kis, lelkes csoportnak lett igaza. Rippl-Rónai 
József — művészetének szerencséjére — hamarosan megértő tábort láthatott 
maga körül. Ez megsokszorozta erejét, növelte termelő kedvét, úgy hogy csak-
hamar a hatalmas erővel előretörő, fiatal magyar képzőművészet egyik vezető-
egyénisége lett. 

Rippl-Rónai 1861-ben született Kaposvárott. 
Csak röviden említjük pályájának legfőbb állomásait, mert hiszen ezt 

a gazdag, meleg művészlelket nem lehet száraz életrajzi adatok szemüvegén 
keresztül megrajzolni. Rippl-Rónait nem a reáható különféle példák, befolyások 
tették naggyá, hanem őserejű művészlelke, melyből mindig új és új értékeket 
tudott palettájára varázsolni. Az igazi művészt valami titokzatos belső hang 
irányítja: a maga parancsoló én-je. Mindent, amit csak lát, ebben a kohóban 
a maga képére formál, egy-kettőre lerázza a külső hatást és tör előre rendelt 
ösvényén. 

Iparművésznek indult, de csakhamar feljebb kanyarodott. Münchenben 
kezdte meg tanulmányait, de csalhatatlan ösztöne Párizs felé vonzotta. 1885-ben 
már Munkácsy mellett dolgozik. De a világhirű művész nem hatott reá maradan-
dóbban. Megérezte, hogy neki másféle mondanivalója lesz. Odakint szép sikerrel 
mutatkozott be, első gyüjteményes kiállításán már kibontakozóban látszott ere-
deti egyénisége. Mikor hazatért, néhány kivételes érdekességű iparművészeti 
alkotással keltett nagy figyelmet. 

De csakhamar igazi ösvénye felé fordult. Ecsetje, színes ceruzája új, bátor 
szavakat mondott ki. A kaposvári környezet megkapó bensőséggel kelt életre 
meglepő, teljesen egyéni munkásságában. Olyan színözönt érlelt a kaposvári 
teremtő melegágyban, hogy elkápráztak tőle az emberek. Az első meglepetés 
elmultával hirtelen, szinte átmenet nélkül nagyon sokan kezdtek melegen rezo-
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nálni erre a mélységesen őszinte, emberi hangra. A művész rövid idő alatt meg-
kapta a Műcsarnok társulati díját és gyors iramban került élenhaladó festőink 
közé. Első, nagy gyüjteményes kiállítása már a teljes siker fémjelzését jelentette. 

Művészete évről-évre érett, gazdagodott. Felesége arcképével elnyerte az 
állami nagy aranyérmet. Később már minden kiállítása eseményszámba ment. 
Külföldön is siker, elismerés kisérte, ahol csak megjelent. Megérte a nagy piktori 
dicsőséget is : az Uffizi-képtár őt is felkérte önarcképe megfestésére. 

Ilyen volt Rippl-Rónai József külső útja, mely a kaposvári díszsírhelynél 
fejeződött be. 

A belső út, amit ez a meleglelkű, nagy művész megtett, gyönyörű virág-
záson vezet keresztül. 

Mint minden igazi művész, Rippl-Rónai is egyre bátrabb léptekkel ment 
előre. Soha meg nem állott, nem vált elért eredményeinek kényelmes kiaknázó-
jává. Lelke forró kohó volt, amelyben égtek, villódzó erővel forrongtak, forrtak 
a színek, a művészi gondolatok. Ez az érlelő forrongás szinte képről-képre érez-
tette a hatását munkásságában. Sohasem vált hűtlenné magához és mégis egyre 
változott. De mindig Rippl-Rónai forrt, változott, érlelődött benne. Egyéni-
ségének erejét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy valójában senkire sem 
emlékeztet. A mindenáronvaló összehasonlító hajlam nagynehezen előkeresgél-
hetne tán pár (főleg francia) nevet az impresszionizmus és neoimpresszionizmus 
köréből, kikkel valahogy még össze lehetne vetni, de minden ilyen hasonlítgatás 
hiábavaló lenne. Rippl-Rónai minden franciassága mellett is gyökeresen magyar 
festő volt. Épolyan útjelző nálunk, mint akárhány legnagyobb modern francia 
festő Párizsban. 

A magyar tá j lelkét kevés modern kép érezteti szebben, melegebben, mint 
Rippl-Rónai utóbbi párévi termésének néhány csodálatos finomságú darabja. 
Szűk, komoly magyar színszavak ezek, de oly sokat tudnak mondani, hogy bele-
remeg a lelkünk. Arcképei között elsőrendű alkotásokat találunk. A modern nőt 
Rippl-Rónai József bravúros krétája fejezte ki nálunk legtökéletesebben. A színes 
krétának ő volt a legnagyobb magyar mestere. 

Mindaz a meleg, művészi erő, mely Rippl-Rónaiban buzogott, megható 
tisztasággal tört elő legutolsó kiállításán. A már nagybeteg művész megindító 
poézissel szólaltatta meg még egyszer az ő kedvenc, lágy és mégis csillogó színeit 
a saját tört arcán, pár szeretett női fej vonalai között, a Balaton örökszép tükörén. 
Feledhetetlenül szép volt ez a h a t t y ú d a l . . . 

Kaposvárott, amerre koporsóját vitték, ezrek állottak sorfalat. Ez a szív-
béli tisztességtevés bizonyára nemcsak a város nagy szülöttjének, nemcsak a ked-
velt és becsült, melegszivű embernek szólott, hanem annak bizonyságát látjuk 
benne, hogy már a magyar vidék közönsége is átérzi, megérti, milyen értéket 
jelent az ország, a nemzet számára egy-egy olyan istenáldotta művész, mint 
a koszorús emlékezetű : Rippl-Rónai József. Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
Paul Raynal tavaly már szerepelt 

egy darabjával a budapesti közönség 
előtt. A Belvárosi Színházban színre 
került Ismeretlen katonának formai fel-
építése kiváló írói képességekről tanus-
kodott. S most ugyanaz az egyszerűség, 
az eszközöknek ugyanaz a puritán taka-
rékossága, a mondanivalónak ugyanaz 
a lényegreszorítottsága jellemzi A férfi 
szíve c. darabját is, melyet a Kamara 
Színház mutatott be. 

A téma : egy nő két férfi között. Egy 
ösztönös szeretni és szerettetni vágyó 
nő, majdnem azt mondanók, a nő áll 
egy gyönge és egy erős férfi majdnem 
azt mondanók, a gyönge és az erős 
férfi között. A gyönge férfi leborulva 
imádja az asszonyt, aki egy időre el is 

szédül ettől a hódolattól, de azután 
jobban megismeri az erős férfit s ennek 
lázongása a szerelem igája ellen, önér-
zete és büszkesége a nővel szemben 
izgatják, és végzetes szerelemre han-
golják. A két férfi azonban jóbarátja is 
egymásnak s az erős férfi visszaveri a 
nőnek ostromát, leleplezi kacérságát és 
végül arra biztatja, hogy legyen a 
gyönge férfié. Az asszony szerelmes 
engedelmességgel imádottja iránt oda-
igéri magát amannak, de amikor az 
erős férfi elárulja, hogy e küzdelemben 
az ő szíve sem maradt közönyös, túl-
áradó ujjongásában fölfedi, hogy nem 
azt szereti, akinek feláldozza magát, 
hanem egész szívével az erős férfit. 
A gyönge férfi nem bírja el ezt a fel-
fedezést és összeomoltnak látva bol-
dogságát, főbelövi magát, nyilván 
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