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Stamler Ábel: Rippl-Rónai és Maillol

Egy művészbarátság története
(Magyar Nemzeti Galéria, 2014. december 17. – 2015. május 17.)

„O nymphes, regonflons des SOUVENIRS divers.” 
Stéphane Mallarmé: L’Après-Midi d’unfaune1

„Bizony mondom, nincs senki az egész országban,
aki annyit tett volna a művészetért, mint ő,
még a többi valamennyi együttvéve sem.”2”

Rippl-Rónai József munkáit megtekinteni mindig nagy kegy, különösen az, ha
egy szoros barátjával, pályatársával közös kiállításról van szó. Aristi de Maillol

talán kevéssé ismert a magyar közönség előtt, noha Rippl róla készített portréját
(1899) – mely a Musée d’Orsay tulajdona – 1936-ban már láthatták a budapesti ér-
deklődők. Valószínűleg nem túl nagy számban lesznek azok, akik mindkét alkalom-
mal megtekintették a művet. A két művész száz év elmúltával találkozott egymással 
újra a mintegy kétszáz művet felvonultató tárlaton, melyen nem csupán saját, hanem 
a Nabik köréhez tartozó festő barátok (Pierre Bonnard, James Pitcairn-Knowles,
ÉdouardVuillard) művészete és a párizsi környezet is helyet kapott. A kiállításon
Rippl-Rónaitól 140, Mailloltól 45, a Nabik köréhez tartozó festő barátoktól (Pierre
Bonnard, James Pitcairn-Knowles, Édouard Vuillard) pedig további 20 festmény, 
szobor, szőnyeg és grafika tekinthető meg. 

A kiállítás a két művész együtt töltött évtizedére (1890–1900) koncentrál, 
bemutatva Rippl első „olajozott grafikáit”, avagy „grafikus olajfestményeit”, mint
a nevezetes Kuglizók (1892), valamint a Lazarine-ről készített Bánat (1892). A két t
művész nagyjából egy időben készített szimbolista hatást tükröző női portréi – me-
lyeken a modellek szinte látomásszerű, szuggesztív jelenésként, többnyire profilból
ábrázolva jelennek meg –, miközben nyilvánvalóan magukon viselik alkotóik egyér-
telmű stílusjegyeit, olyan szembetűnő hasonlóságokat mutatnak, hogy azok nagy 
valószínűséggel a másik művész festményeinek ismeretében születtek. A kiállításon 
is látható szőnyegek és szőnyegtervek kapcsán Rippl-Rónai a következőket írja em-
lékezéseiben: „Egyéb okokon kívül Maillol ösztönzésére kaptam kedvet a broderi-
ák és tapisszériák készítéséhez, amiket ő már készített akkorában. Stílusunk persze
különbözött: más felfogásban, más fraktúrával, oly különbséggel állítottuk elő e par 
excellence dekoratív jellegű iparművészeti munkáinkat, hogy a párisi kritika mindig
egymástól elválasztva foglalkozott velünk. Természetes, hiszen Maillol inkább az
archaizmus felé hajolt. Nem volt egészen újszerű, inkább görög inkarnáció. A kül-
sőségekben is voltak különbségek: az ő öltései ritkák és egymás alá helyezettek, az
enyémek sűrűek, hosszúak és egymás közé öltöttek; az ő kész munkája laza, könnyen 
göngyölhető, az enyém keményszövetű, mint a sűrű perzsaszőnyegek. Rajz és színek 
még inkább eltérők.”
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A katalán származású művész sok időt töltött középkori falikárpitok tanul-
mányozásával, fonalait ő maga színezte növényi festékkel, tehát mind az elő-, mind
az elkészítés folyamatára nagy hangsúlyt helyezett. Valóban premodern hozzáállás,
mely nem csupán az „önálló” esztétikumnak, hanem a funkcionalitásnak is helyet
biztosít (lásd például A mosónő című bronz ajtókopogtatóját), kiterjedt iparmű-
vészeti, valamint illusztrátori munkássága (mintegy 12 kötet) is ezt támasztja alá. 
Rippl-Rónai falikárpitjai közül több megsemmisült az 1906-os milánói világkiállítás
magyar pavilonjában pusztító tűzben, de megmaradt és a tárlaton is látható Vörös 
ruhás nő (1898) című, hímzett munkája és Maillol azonos technikájú, e műfajban 
főművének számító Az elvarázsolt kert (1896) című alkotása, mely egy francia mat -
gángyűjtemény részét képezi. Az iparművészeti anyag fontos részei Andrássy Tiva-
dar budai palotája ebédlőjének Rippl-Rónai által készített, az ablakoktól kezdve a
bútorokon át az étkészletekig mindenre kiterjedő berendezési tervei; ez volt Magyar-
országon az első, művész által tervezett egységes enteriőr, melyet azonban műfajából 
adódóan mindig nehéz feladat egy kiállítás keretében bemutatni, s ez érvényes vala-
mennyi iparművészeti alkotásra. A funkcionalitásukban megragadható művek nem 
feltétlenül fedik fel lényegüket egy kiállítás során. 

Külön egység idézi fel Rippl-Rónai banyuls-i látogatását, a mediterrán színek 
belépését művészetébe, melyek már megelőlegezik a közismert, közszeretetnek ör-
vendő műveket. E látogatás és Maillol jellemének megidézése miatt ismét Rippl-Ró-
nait idézem: „Egyszer meghívott bennünket vacsorára. Nyilván érezte, hogy több-
szöri meghívásainkat neki is kell valamivel viszonoznia. Meghívott hát, mondom,
igen különös vacsorára. A szépen megterített asztalra a következő lakmározásra
való holmik kerültek: egy nagy tál saláta, kenyér és egy nagy kancsó víz. Se több, se
kevesebb. De mégis: kést még kaptunk. Még mi ketten is, feleségemmel, akik pedig
őt puritán életmódjával együtt jól ismertük, meglepődtünk, s meg is ijedtünk, ké-
nyes gyomrú barátunk, Knowles miatt: ez biztosan... De nem lett rosszul. Maillol 
pedig – és talán ez volt a legmeghatóbban mulatságos momentum ezen a vacsorán –
a „lakoma” végén nagy kataláni hegyes késével úgy piszkálta a fogát, mintha valami
igen finom lakoma maradékait szedegetné ki onnan.”

Gazdag a grafikai anyag is, benne egyedi és sokszorosított lapokkal, többek 
között Rippl-Rónai úttörő jelentőségű színes litográfiáival, Maillol fametszeteivel és
cinkográfiáival. A szobrász Maillolt csak egy csekély válogatás jeleníti meg, hiszen 
a két művész közös időszakában kevés szobor született, s azok is többnyire fából. 
A már idézett 1896-os A mosónő és az ugyanabban az évben készült, ülő női aktot 
ábrázoló dombormű ugyanakkor már jelzi a bronzszobrászat kezdetét. A tárlat befe-
jező egysége a két, immár elismert művész további pályáját mutatja be festményeken,
szoborterveken, leveleken és filmrészleteken keresztül. Talán ez jelentette a legnehe-
zebb feladatot, azonban a válogatás sikerét jelzi, hogy a kiállítást megtekintve az nem 
csak egy évtizedes kölcsönhatás lassú lecsengését, hanem egy komoly szellemi, lelki
kapcsolat úttörő jelentőségét és életre szóló emlékeit idézi fel a látogatóban, kicsit
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jobban megismertetve Rippl-Rónait, s felfedezve Maillolt; Budapesten. A kiállítást
gazdagon illusztrált, kétnyelvű katalógus kíséri. 
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