
R I P P L - R Ó N A I J Ó Z S E F M Ű V É S Z E T E . 

GY Ö N Y Ö R Ű pálya volt az, melyet Rippl-Rónai József negyven év alatt 
megfutott. A modern művészsorsnak megfelelően, meg nem értetéssel 
kezdődött, az érzéketlen tömeg támadta és jó ideig gúnyolódással 

illette őt, aki egy pillanatra sem tántorodott meg, hanem fanatikusan hitt a 
maga igazában és rendületlenül várta, hogy ideje egyszer csak elérkezik. Ez 
valóban be is következett, az elismerés koszorújának mind több és több levelét 
szerezte meg, amit végül lelkes ünneplés, sőt rajongó szeretet követett. 

Amidőn december hó közepén, egy évvel halála után, az Ernst-múzeum-
ban megnyüt emlékkiállítása, amelyen akkora közönség tolongott, hogy fest-
ményeihez alig lehetett hozzáférkőzni és mindenfelől csak az elragadtatás 
szavai hallatszottak, mély megilletődéssel kellett azokra az időkre vissza-
gondolnunk, amidőn a század fordulója körül rendezett kiállításain alig tén-
fergett egy-egy látogató, mikor minden ízében választékos művészete csak 
azért, mert szokatlan és új volt, annyi alantas és bárgyú élcelődésre adott 
alkalmat. Több mint huszonöt éve ennek és épen ez a huszonöt esztendő volt 
az, amelyben festészetünk teljesen átalakult és olyan magas színvonalra jutott, 
hogy legalább is irodalmunkkal egyenlő rangú európai kulturális értéket jelent. 
Ennek a nagy teljesítménynek kivívásában Rippl-Rónai a legeslegelsők élén 
munkálkodott. Mert nagy művész volt és azt, amit már életében is sokan 
éreztünk, ma már tartózkodás nélkül kimondhatjuk, hogy festészetünk magasra 
lendülő vonalát, amely valamikor Munkácsyban, Paál Lászlóban és Szinyei-
Mersében szökkent fel a legmagasabb ívekig, Rippl-Rónai művészete lendítette 
fel ismét új, kimagasló csúcspontra. 

Ernst-múzeumbeli kiállítása, bár az összes termeket megtölti, sajnos, 
nem egészen teljes. Aránylag csekély számmal mutatja be fölötte érdekes raj-
zait és utolsó festésmódjának korából mellőzte azokat a pompás aktokat, 
melyek sápadtan csillognak, mint a gyöngy. De a nemrégiben megnyílt új 
magyar képtárral együtt mégis eléggé kimerítő anyagot nyújt, hogy a mű-
vészet méltatói megkíséreljék felvázolni Rippl-Rónai művészegyéniségének 
képét. Nehéz feladat ez, mely át és át van szőve nemcsak a magyar, hanem az 
európai képzőművészet utolsó ötven esztendejének részben még megfejtetlen 
problémáival és azért sem könnyű, mert tárgya egy olyan művészet, amelynek 
hamvas frisseségét könnyen letörli a szó, a fogalom. 

Tanulmányait Münchenben kezdi a nyolcvanas évek derekán. Onnét 
Munkácsy hírneve Párisba csalja. Mellette tölt néhány évet, de a mesterére 
esküdő tanítvány viszonya sehogysem tud közöttük kialakulni. Munkácsy 
ekkortájt megoldáshoz nem jutó nagy kompoziciókkal bajlódik, vagy a csillogó 
életéhez szükséges pénzért robotol és azt becsüli a legkevesebbre önmagában, 
amiért ma nagyra tartjuk : festőiségét. Rippl pedig sehogysem tud hozzá-
simulni, mert másképen lát és másképen érez. Lelkét Páris művészetének 
akkori legújabb, legfrissebb törekvései szabadítják fel. Megismerkedik a nagy 
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impresszionistákra következő, gyökerében szintén impresszionista, de mégis 
jóval átalakítóbb és összefoglalóbb amaz iránnyal, amelynek Vuillard, Bonnard, 
Maillol voltak megindítói, legerősebb kihangzása pedig Gaugin. Ezek és a japá-
nok részben közvetített befolyása alatt alakul ki első modora. Nagyon kevés 
festékkel félig rajzolja, félig festi legelső számottevő képeit, amelyekben teljesen 
elfordul a világ színtarkaságától, mert csak fekete, szürke és néha fakóan 
piszkos, barna színeket használ. Ezek a képek kerülik az olajfestés techniká-
jának áttetsző mélységét, a festék szerepe fakó és csillogástalan fedés, mintha 
csupán krétarajzot helyettesítene. A festmények kivétel nélkül egysíkú ábrázo-
lások, a térnek harmadik dimenzióját egyáltalában nem keresik. Nagy egyszerű-
séget mutatnak, ami nemcsak a témák igénytelenségében nyilvánul meg, 
hanem az aprólékos részletek majdnem teljes elhagyásában is. Majdnem kivétel 
nélkül figurális ábrázolások, amelyek egészen híjjával vannak a tetszetősséggel 
való kacérkodásnak. Nemcsakhogy a közvetlen tárgyi szépséggel nem törődnek, 
hanem az elrendezésben sem vetnek ügyet a megszokott konvenciókra. Általá-
ban egy kissé ridegek s ha sugároznak valami temperamentumot, e szót iro-
dalmi értelmében véve, egy kissé melancholikusak, bár nem szomorúak, inkább 
valami megdöbbenésfélét árulnak el, egy olyan emberét, aki a világban és 
önmagában egyszerre és váratlanul ismeretlen és újságukban meghökkentő 
dolgokat fedez fel. De óvakodik attól, hogy hangos kiáltásra fakadjon, vagy 
ujjongó táncra perdüljön, ám mégis valami mély boldogságot érez, amelyről 
tudja, hogy nagyon messzire esik a hétköznap országútjától. Ezek a különös 
rezerváltságban elhelyezkedő, a vágyak vérétől fűtött és tarkabarkán csillogó 
élettől messzire eső képek, egy fölötte választékos és szokatlan meglátásokkal 
telt, az addig megszokott érzésektől messzire álló olyan világot teremtenek meg, 
amelynek az ezernyi lomha megszokástól határolt közönséges látáshoz alig 
van köze és összes formái csak önmaguktól függenek. Ezért festői értelemben 
korántsem temperamentumnélküli, nem szenvedélytelen, sok fakó szürkesége 
pedig csak külső takarója egy újfajta látásmód gyönyörűségén felgyulladt 
képzeletnek. Rippl-Rónai e korszaka különben minimális téma és kifejezés-
eszközzel beszél a nézőhöz és kelt benne monumentális hatásokat. Ilyen látszó-
lag kevéssel valósággal ennyit később sohasem tudott elérni. 

Amidőn a század fordulóján Párisból visszatért Magyarországba, Dunán-
túlra, Somogyba, ábrázolásának módja erős átalakuláson ment át. Ebben 
kétségtelenül annak is része volt, hogy kikerült párisi barátai leegyszerüsítő, 
csak néhány hangot megütő irányának hatása alól, de a döntő szerepet nyilván 
mégis csak az játszotta, hogy újra látott régi világának, igazi hazájának kellett 
teljes virágzásra fakasztani legbensőbb hajlandóságait. A színek egyhangúsága 
eltűnik képeiről és teljesen elmaradnak az eddig is csekély szerepet játszó 
árnyékolások : erős, töretlen, sárga, vörös, kék és zöld színek sorakoznak fel 
a világító fehérek mellé. A kontúrok élesebbekké válnak és rajtuk belül színes 
foltokra bomlik szét az azelőtt sommázóan összefoglalt felület. A látás mohó-
ságát már nem zavarja szürke fátyol, minden rikítva virít e képeken, a részletek 
csakúgy, mint egybefonódó együttesük. Témakörük nagyjából ugyanaz, mint 
a párisiaké. A leghétköznapibb hétköznap eseménynélküli helyzetei, tárgyai, 
látképei. De az viszont, ahogyan meglátva és ábrázolva vannak, minden egyéb, 
csak nem a tradiciók útja, valami könyörtelenül harsogó jéghideg látási érzéki-
ség, a színek pompájában kéjelgő szem mohó öröme, amely nem akar meg-
kívánást, vágyat, hanem csak meglepődést, meghökkenést kelteni. Egy-egy 
erős hangot üt meg, hogy aztán épen oly hirtelen elvágja, az előző korszak 
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mélyhangú folyamatos melodikussága mintha teljesen eltünt volna. Az úgy-
nevezett valósághoz, azaz a szubjektive át nem alakított optikai képhez, Rippl 
eme korszakának époly kevés köze van, mint az elsőnek, tőle mindig távol 
állott, hogy a természetet külsőségeiben utánozni törekedjék. Ahhoz ugyan, 
hogy festeni tudjon, mindig kellett maga előtt látnia valamit, de sohasem 
törekedett alárendelődve lerajzolni vagy lefesteni, hanem ellenkezően mindig 
a maga látásmódjához igazította át témáját. E második korának színtarka 
képei a tárgyaknak, vagy alakoknak már jóval nagyobb sokaságát vonultatják 
fel, mint az első, változatosabbak, kevésbbé tartózkodóak, derüsebbek, de nem 
annyira monumentálisok, mert hangsúlyuk szétoszlik és egyenlően, sőt gyakran 
jobban nyugszik az egyes részeken, mint az egészen. Ekképen némi orna-
mentális, dekoratív hajlandóságot mutatnak, amely szinte túlnyomóvá válik 
harmadik korszakában. Ez volt a legkevésbbé szerencsés az összesek között. 
Festésmódja ekkor majdnem teljesen díszítővé vált, szélesen megrajzolt, 
sötét körvonalakkal fogta körül alakjait és e kontúrok közét kukoricaszem 
nagyságú, egymással gyakran nem is érintkező keveretlen festékfoltokból 
rakta ki. Ez a festék nem mindig vált színné és inkább csak a szeszélyes virtuóz-
kodás eszköze volt, mint meggyőző őszinteségé ; ami épen nála volt szokatlan, 
mert azelőtt, amíg csak újszerűen felfogó és visszaadó érzékiségére hallgatott, 
legfeljebb csak utólag spekulált. 

Amidőn a háború közben francia fogságából visszatért, ismét átalakulással 
lepte meg ekkor már igen nagyszámú és lelkes barátait. Ez volt különben utolsó 
modora, amelyhez az elmúlt tíz esztendőben majdnem teljesen hű maradt. 
Ez bizonyos tekintetben összeegyeztetése volt első és második kora némely 
törekvéseinek. Eszköze mindég a pasztellkréta, amit könnyű megérteni, hiszen 
az olajfesték eddig is inkább csak akadályozója, mint elősegítője volt, mert 
nem szerette az áttetszőséget, hanem kezdetben inkább hamvasságot, későbben 
pedig rikító világító erőt keresett, amikhez az olajfestéknél a kréta jóval 
kezesebb anyag. Első korszakából átvette a lágyságot, hamvasságot és a söté-
tebb színeket, a másodikból az erős színességet és végül olyan új tulajdonsá-
gokat is kapcsolt hozzájuk, amelyeket azelőtt alig juttatott szóhoz. Lágyabbá, 
az átmenetekre támaszkodóvá tette festését, a kontúrok merevségét pedig 
olyan párássá lazította el, mint például első korszakának csodaszép, háttal 
forduló női aktképén. Az új festmények beállítása és elrendezése hajlékony 
vonalak lendületében és enyhe tónusokban oldódott fel, aminek nem csupán 
az volt oka, hogy e korszakának a nagyvárosi nő lett majdnem kizárólagos 
témájává. Nem csupán, mert ennek az átalakulásnak lényegesebb oka mélyeb-
ben rejlett, a késő férfikor, majd az öregség ama meleg derüjében, amely Rippl-
Rónai utolsó tizenöt esztendejét bearanyozta. Ami sok embernek gyötrő 
probléma és örökös lelki vajúdás, az élet, neki mindig állandó gyönyörködés, 
az örömök örök forrása volt. Éles szemmel, mohó figyelemmel leste szépségeit, 
hogy aztán másoknak visszaadja azt a hogyant, amiképen ő látta és érezte 
ezt a világot. 

Sok, nagyon sok látásbeli kincset tudott szétajándékozni. Sötétes ruhák 
keretéből opálosan elővilágló kezek és arcok hamvas üdeségét, fátyolos szemek 
bársonyos álmodozását, vérző gyümölcsökként meghasadt és könnyedén ívelt 
ajkakat, lágyan előrehajló női fejek bánatosan kacér vágyakozását, hervadt 
fáradtságban felejtett kezek sápadt lanyhaságát, panaszosan fehérlő, elernyedt 
ujjak ívelt vonalát és így tovább száz és száz felejthetetlen látási kincset. 
Színei közül már csak egy-két hangsúly sikolt fel, de nem disszonánsan, hanem 
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csak mélyen zengő, meleg melódia magas hangjaként. Édeskéssé ezeken a képein 
sem lett, bár közelebb lépett nézőihez. A témákhoz is valamiképen jobban 
hozzásimult, miközben szívéből több melegséget öntött beléjük. De ebben 
a korában sem lett naturalistává, mindig erősen átalakított, ami különösen 
portréin volt szembetünő, amelyek ekkor sem dicsekedhettek meglepő testi 
hasonlósággal. 

Rippl-Rónai József nem volt gondolati művész, nem volt hangulatok 
embere, nem volt tépelődő, nem volt aszkéta, hanem egyik legtisztább meg-
jelenése volt a festők ama fajtájának, amelyet a szem emberének szoktak 
nevezni. Szeme pedig nagyszerűen eleven és friss vizuális érzékiséggel volt 
áldott. Ha valami jellegzetes jelenséget látott, ha megragadta egy vonal szép-
sége, ha őt izgató színképekre bukkant és felébredt alkotó kedve, a látotthoz 
érzékei felfokozó izgalmából mindig sokat hozzáadott és meg sem látta azt, 
ami nem tartozott hozzájuk. Ez az egészen szuverén szabadság volt egyik oka 
annak, hogy olyan kevés megértéssel fogadták. Hiszen egészen másféle ábrá-
zolás volt ez, mint a kilencvenes évek atelier-művészetének mindent szolgai 
módon ismétlő felszínes realizmusa. Teljes szabadsággal hagyott ki és alakított 
át, hogy a valóságot egy kiszakított vonatkozásában művészetté fokozza. 
Ez volt komponálásának módja és nem ama megszokott, amely kiegyensúlyo-
zott vonal és térbeli elrendezésben rendszerint sablonos pózokban ábrázolt. 
Nem volt úgynevezett nagy stílusa, mert a nemzeti büszkeség ezeréves ünnepé-
nek korában nem történelmi, hanem elképzelhetetlenül hétköznapi témákon 
gyakorolta magát. És ez a hétköznap sem jelentkezett mosolygós, a nézővel 
olcsón kacérkodó zsánerképek alakjában, és még a népélettel sem foglalkozott 
anekdotikus vagy etnografikus formában. Már pedig ezek voltak az akkori 
művészet előírt, megszokott útjai. Hiába adott egyes képeinek tréfásan, 
egészen zsánerképszerű címeket, ezeknek a csendéletszerű színképeknek semmi 
közük sem volt ama felszínes festői adomázáshoz, amelyet a kilencvenes évek 
és a századforduló közönsége annyira kedvelt. 

Egyszerre és váratlanul jött, sőt olyan nagyon jelentős fejlődési fokokat 
átugorva, az impresszionizmusét és pleinairizmusét, amelyeken a közönség-
nek is át kellett volna fejlődnie, hogy Rippl képeit vissza ne utasítsa. Meg-
jelenése a nagybányaiak első próbálkozásainak és a körülöttük fellobogó harcok-
nak idejére esett, ő pedig már jóval túljárt még ezeken is. S ha géniuszának 
voltak is kezdettől fogva felismerői és lelkes barátai, egy új nemzedéknek 
kellett felnőnie, amely már másképen lát és másnak örül, mint az előzők, 
hogy Rippl-Rónai elfoglalhassa azt a helyet, amelyen ma ünnepeljük. 

Művészete, mint minden kiemelkedő alkotóé, a világnak új meghódí-
tása volt, új hangsúlyozása, új kiemelése. A körülöttünk elterülő élet szépségé-
nek olyan új érzékelése és felfokozása, amely új gazdagsággal ajándékozott 
meg. Olyan másoktól meg sem látott és elfutni hagyott intim érzések és látomá-
sok naplója, amelyet megilletődött érzékeink izgatott örömével fogadunk. 

Ma már nincs, aki azt hirdesse róla, hogy köznapi, durva s hogy nem lehet 
melyebb köze kora lelkéhez, hanem csak múló szeszélyek szülötte, mert valójá-
ban arisztokratikus művészet, mely a legválasztékosabbak érzékeinek finom-
ságára számít és mélyen járón, mert olyan új gyönyörűségeket nyujtó szen-
zibilitást hozott, amelyet a szó csak sántítva követ. Farkas Zoltán. 

3* 


	Napkelet_1929_01_032
	Napkelet_1929_01_033
	Napkelet_1929_01_034
	Napkelet_1929_01_035

