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Rippl-Rónai József vallomása az iparművészeti munkásságáról:

 „Testtel – lélekkel a rám közvetlenül ható élet, esetek, a mai kor jellemző vonásai, emberei, amelyek-
ben s akik között éltem és élek, foglalkoztattak és foglalkoztatnak. Ezekből odaadással, a magam elő-
adási módja szerint igyekeztem megrajzolni vagy megfesteni tanulmányaimat. Ha pedig ízlésem appli-
kálására volt szükség, szobaberendezés, kiállításrendezés, képszőnyegkészítés, plakát- vagy meghívó-
csinálás, szóval műipari munka, tervezés foglalta le tevékenységemet: a legegyszerűbb eszközeimmel 
s az egyszerű elbeszélési mód szintézisével stabilizáltam, iparkodván beleélni magamat egyúttal lelki-
világába annak is, akinek a mű készült s a kinek néha mintegy az életét kellett a tervem szerint készült 
dolgokkal körülvennem, életében részt vennem, élnie segítenem.”1

 „L’art appliqué” – applikált, avagy alkalmazott művészet. – Az 1890-es évek Párizsában ez a fogalom 
egyre fontosabbá vált azon élvonalra törő fiatal művészek körében, akik minden addiginál, még az impresz-
szionistákénál is újabb művészetet igyekeztek megteremteni. 
A technikai és társadalmi változások sodrában a művészet kereste a helyét. Új kifejezési formák és új esz-
mék születtek. Párizsban terítéken volt a művészet minden formája. A modern művész több fronton is 
küzdött. Ellenséget látott az olyan felfogásban, amely kiszolgálja az uralkodó nagyközönség konzervatív 
igényeit. Gyűlölte az akadémizmust és szócsövét, a hivatalos sajtóorgánumot, mert miattuk kellett vállalni 
a meg nem értést, a gúnyt, a szegénységet, a betegséget és az önpusztító magányt.
 A párizsi Nabis – azaz „Próféták” – festőcsoportja is az „új művészetre” szerveződött. Fennállásuk 1888-
tól 1900-ig tartott. Eszmei és formai forrásuk közvetlenül Paul Gauguin művészetéből fakadt. Festői kö-
zül többen, közöttük Rippl-Rónai József is, túllépték a műtermi munka megszokott határait. Nyomdában, 
kézművesműhelyben rendezkedtek be, plakátot, faliszőttest, vázákat, bútort és egész enteriőrt terveztek. 
 Siegfried Bing bátorította őket rá, teret adott oly módon, hogy 1896-ban létrehozta a mozgalomnak ne-
vet adó Art Nouveau galériát. Az „Új Művészet”, maga az új stílus. Bing a kor hívó szavának engedve, a nyu-
gat-európai polgárok keresletét felmérve ajánlást tett a művészeknek. Lépjenek túl a festői, szobrászi műfaj 
határán, tervezzenek használati cikkeket. Ebben nem Bing volt az első. Az angol John Ruskin (1819–1900) a 
preraffaelitákkal együtt már tíz évvel korábban (1880) indított el egy művészeti mozgalmat „Arts and Crafts”, 
magyarul „Művészetek és Kézművesség” címmel. Kiálltak a régi értékek megőrzése mellett, s a középkori kéz-
művesség visszaállítását, a művészi ipari műhelyek szervezését szorgalmazták. Az újító mozgalom a művé-
szeti stíluskeresésre is termékenyítően hatott. William Morris programja a szimbolizmus, a távol-keleti művé-
szet és a népművészet felfedezésének hatására az élet és a művészet eggyé olvasztása volt. Ez a századvégi 
Angliában meglehetősen arisztokratikus természetű mozgalom az 1890-es évek Párizsában populárissá vált 
a Nabik működése következtében. A polgári otthonok bútorait, a díszvázákat, egyéb kiegészítő tárgyakat 

1 Rippl-Rónai Emlékezései, 1911. Nyugat kiadása
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Rippl-Rónai József skót barátjával Neuillyben,1896.
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az esztétikai egységesség, az összművészet igényével tervezték meg. Nem a magas művészetet vették cél-
ba. Elfogadták koruk realitását, divatját, külsőségeit. Amíg az angol preraffaeliták művei mitikus távlatokba, a 
franciák a hétköznapi utcai forgatagba irányították közönségük figyelmét. A Nabis kárpitszövő festőművész 
tagjai Émile Bernard, Paul Ranson, Maurice Denis és Aristide Maillol voltak. Ilyen és hasonló előzmények után 
született az iparművészet legnagyobb korszaka, amit ma szecessziósnak nevezünk.
 Ebben az időben Rippl-Rónai művészi pályájának sorsdöntő lépésével volt elfoglalva. Elhagyta meste-
rét, Munkácsy Mihályt, hogy a jómódú epigon szerepétől megszabadulhasson. Önállóan folytatott stílus-
kísérletei összhangot találtak a Nabis-festőkével. Barátja, egy skót festőművész, James Pitcairn Knowles, 
tájékoztatta őt a preraffaelitákról, és összehozta Aristide Maillol-lal. Hármójuk barátsága a Nabin belüli „kü-
lönítmény” volt. Rippl-Rónai Maillol rábeszélésére kezdett kéziszőttest tervezni. Francia szerelme, Lazarine 
Baudrion hímezte ki a vászonra rajzolt képet. Amint az akkor sorra születő hímző nő témájú képei tanúsít-
ják, műterme szövőműhellyé vált. Egyébként azért ábrázolt két női alakot, mert a lassú, szemrontó munká-
ban Lazarine húga, Claudine is közreműködött.

Lazarine Baudrion arcképe. Fotó: ParisHímző nők, színezett szénrajz. Lappang
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 Rippl-Rónai a magyar művészettörténetben elsőként kezdeményező szerepet vállalt az iparművé-
szet műfajában is. Plakát, meghívó, könyvillusztráció, textilkép, bútor, díszüveg, színes üvegablak, por-
celán és kerámia – ez a hallatlanul gazdag műfaji sokféleség jóval több, mint egy festőművész alkalmi 
kirándulása. Stíluskísérletei oda vezették művészi látásmódját, hogy összefoglaló szemlélőereje az élet 
minden részletére kiterjedjen. Nemes egyszerűséggel „dekoratív dolgaimként” nevezte modern alko-
tásait. Művészi tevékenységének párizsí, Neuillyhez kötődő időszakában, majd később Magyarorszá-
gon át volt hatva attól a törekvéstől, hogy dekorálótehetségét az iparművészetben érvényesítse. 

 Rippl-Rónai és Knowles, szerelmeikkel négyen a Párizs szélén lévő Neuillyben közösen béreltek egy eme-
letes házat, amelyet a művészet szentélyeként választékos ízléssel rendeztek be. Rippl-Rónai szeretett édes-
anyját hosszú levelekben tájékoztatta az általa tán rossznak vélt bohém életéről és lakáskörülményeiről. En-
gesztelést remélt amiatt, hogy a szerény, de biztos életet jelentő kaposvári gyógyszerészi pályát bizonytalan 
kimenetelű párizsi életre cserélte. Jóllehet a szülők soha nem illették a művészpálya felé tett lépések miatt 
feddő szóval. Levélidézetünkből egy új ember, a hivatásának elkötelezett művész beszél, akit a művészet ide-
ális eszméi vezérlik. Tárgyi környezetének, lakásának rendezettsége és kreatív összeállítása az a téma, amely 
a levélből fontos számunkra. – „…Érzem mások és magam kárain erkölcsi botlásaim súlyát és érzem egyúttal 
azt is, hogy csak a „Szép”-ben, az ideálisban találhatom fel lelkiismeretem megtisztulását és megnyugvását. 
Nehezen megyek előre, mert sok a faragnivaló rajtam, de érzem, hogy a helyes úton vagyok és minden nap 
boldogabbnak érzem magamat, kezdek többé-kevésbé higgadtabban gondolkozni, mindent a legegysze-
rűbb módon felfogni és azt a legegyszerűbb módon átültetni – úgy a művészi, mint a magánéletemben. Ha 
üres időm akad, napjában többször is zongorálok, (mert van zongoránk is csak néhány jó magyar nóta és 
szép keringő hiányzik.) Most egyelőre abban a szobában van ez, ahol ezt a levelet írom, és ahol enni szoktunk. 
Olyan szép ez a szoba, mint egy jól gondozott falusi kápolna. Világoskék a fala – majdnem fehér ajtókkal. Eb-
ben a szobában van nekem egy nagy pasztell képem, halványrózsaszínű keretben egy kis amerikai lánynak a 
portréja; négy igen szép fametszet skót barátom rajzai után – egy négyszögletes tölgy asztal, fehér váza rajta, 
gyönyörű szép halványlila őszirózsákkal (igen nagy csokor), ebben a szobában van még három különböző 
korabeli szék, egyik valóságos remekmű XVI. Lajos korából, a másik szintén karosszék XVIII. Lajos korából, a 
harmadik alacsony tölgyfaszék II. Henrik idejéből. Van itt még egy török szőnyeg az asztal alatt és egy nagy 
tükör a kandallón ismét több fehér virágvázával és fehér gyertyatartóval, amelyeken színes ernyő van. Van 
végre még egy igen szép almárium, szintén a királyság idejéből. Tehát ezzel a szobával tisztában volnánk, 
jövőre majd leírom a többit, van még négy ezen kívül és egy szép konyha.”
 Rippl-Rónai Párizsban korszerű, európai látókörű művészként élt, szegényen és szépen rendezkedett 
be, de nem véglegesen. Figyelte a hazatérésre biztató jeleket, kitartóan kereste a hazai érvényesülés útját. 
Festményeivel és textilképekkel szerepelt a budapesti kiállításokon, egyelőre sikertelenül. Ügyesen tájéko-
zódott a hivatalok és a privát kapcsolatok útvesztőjében. Egy 1896. szeptember–október hónapok során 
szervezett budapesti nemzetközi művészettörténeti kongresszushoz igazította első magyarországi kiállí-
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tását.2 Sima Ferenc országgyűlési képviselő lakásán, zárt körben mutatkozott be. A kiállításon ismerkedett 
össze gróf Andrássy Tivadarral, aki meghívta tőketerebesi birtokára. A mecénás grófot referencia nélkül 
sikerült meggyőznie iparművészi szakértelméről. Azt a megbízást kapta tőle, hogy a Budán található palo-
tája számára tervezze meg és gyártassa le az ebédlőterem teljes berendezését. Az étkezőt 12 személynek 
szánták a szűk családi kör számára.
 Gróf Andrássy Tivadar (1857–1905) jelentős befolyást gyakorolt a hazai művészetpolitikában. Országgyű-
lési képviselő, műértő és mecénás volt. Tőketerebesi és budai palotájában jelentős mennyiségű műtárgyat 
halmozott fel. Maga is festő volt, naturalista tájképei vannak. Anyagilag támogatta a művészeket, a hazai 
műipar fejlesztése céljából hatalmas összegű pályadíjakat tűzött ki.3 Tőketerebesi kastélya művészek talál-
kozóhelye volt, Munkácsyval is kapcsolatot tartott. 1890 óta betöltötte az Országos Képzőművészeti Társulat 

elnöki tisztét haláláig, 1905-ig. A négyszintes budai palotá-
ja a mai II. kerület, Fő utca 17. alatt volt. A Margit rakparton 
(ma Bem rakpart) a Dunára nézett. Ma a budapesti Francia 
Intézet modern épülete található a helyén. 1871-ben épült 
Pucher József tervezésében neoreneszánsz stílusban.4 

2 Bernáth Mária, Nagy Ildikó szerk. Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, 1998,  
Budapest. 516. o. 

3 Györgyi Kálmán: A gróf Andrássy Tivadar-féle pályázat. Magyar Iparművészet, 1897 I/1. 7-19. 7. 
4 Csenkey Éva és Ritoók Pál kiadatlan kutatása.

Gróf Andrássy Tivadar Andrássy-palota
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 A gróffal történt találkozás után a Párizsba 
visszatérő Rippl-Rónai József belevetette ma-
gát a bútortervezői, lakberendezési feladat-
ba. Nem volt egyszerű dolga, mert addig még 
soha nem próbálkozott hasonlóval. A lakásá-
nak stílusát „jól gondozott falusi kápolnához” 
hasonlította. Elment Bing galériájába, ahol 
1895-től szerepelt egy szecessziós ebédlő Van 
de Velde bútoraival és Paul Ranson falikárpitja-
ival. Abból a bútorok együttes összhangját és 
vezérlő gondolatra felfűzését állapíthatta meg. 
Képzőművészi felfogásában mottójává tette az 
egyszerűre, a lényeges formára való stílustörek-
vést. Bizonyára aktívan „búvárkodott”, figyel-
te, kereste a puritán, egyszerű alapszerkezetű 
szekrénytípusokat. A fenti, anyjához írt levélből 
érződik, hogy az újfajta stíluslátását lényegé-
ben erkölcsi alapról származtatja. A „Próféták” 
körében megerősödött ebbéli hite. Ha nem is 
volt vallásos, mert erre nem utal a levele, „szerzetesi” önfegyelemmel koncentrált a munkára. A színreduk-
ciója lemondással történő festészet. A „fekete korszak” képi témájában mutatkozó zárt világ meggyőz arról, 
hogy a „Prófétákhoz” történt csatlakozás előtt is a művészetének „vallásosan elkötelezettje” volt. Ő mindezt 
az „egyszerűség” hitének nevezte. 
 Találunk egy olyan alkotást, amely megvilágítja Rippl-Rónai bensőleg lezajlott áthangolódását, átállá-
sát festőművészből tervezőművésszé, konstruktőrré. – 1897-ben festett egy nagy képet Párizsban a Szt. 
Justin r. k. templom egyik mellékoltáráról „Egy Szent József kápolna oltára Levalloisban” címmel. Talányos, 
társ nélküli kép: kontúrral húzott szerkezet, ünnepélyes szimmetria, az oltáron gyertyák és virágvázák.5  
A neuilly-i otthontól ez a levallois-i templom volt a legközelebb található, s Ripplék négyen oda járhattak 
ünnepnapi misére. Lazarine hívő volt, és Knowles párja, Ivonne zárdából megszökött, majd visszatérő 
novícia. Az oltárszekrény ábrázolási felfogása nem véletlenül hasonlít az „1897. október” felirattal datált 
tálalószekrény tervrajzokhoz. Azonos művészi szellem, a szerkezet lényegére összpontosult figyelem és 
festői önfegyelem szól belőlük. A kézműipar szigorú, szikár világához történt hozzáigazodásról vallott 
itt Rippl-Rónai, a hasonlatnál maradva, egy olyan szerzetes szellemében, akinek a mindennapi életébe 
beletartozik a szellemi és a fizikai munka. 

5 Horváth János: Rippl-Rónai. 2006. Debrecen, Tóth Könyv Kiadó. 39. o.

Siegfried Bing ebédlője (Art Nouveau Szalon, 1895.) 
Van de Velde bútoraival és Paul Ranson pannóival
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 Rippl-Rónai művészetének túlnyomóan érzékies jellegét ismerve, abban az időben komoly regulának 
vetette alá magát azért, hogy megoldja az iparművészeti feladat kihívását. Zárójelben mondva: egész élete 
a szüntelen kihívás jegyében zajlott, ami sikereinek rugója volt. 
 Az Andrássy-ebédlő egyik meghatározó elemének, a nagy pohárszék formai inspirációjához az oltár-
szekrény iránti megkülönböztetett figyelmet fontosnak és beilleszkedőnek tartjuk. Meglátjuk, hogyan si-
kerül majd egy rituális tárgyat profanizálni. Ez az eljárás kifejezetten Nabi-művészre valló.
 Rippl-Rónai az ebédlőt nem pusztán bebútorozni készült, hanem az adott teret minden részletre kiterjedő 
művészi elképzeléssel átalakítani. A templomi térbelsők összetettségét vette irányadónak. Követte az intim 
kápolnák ólomüveges ablakának, barokkos mennyezetképének, oltárszekrényének, oltárképének évszáza-
dos mintáját. A lényeges tartalmi eltérés, hogy a saját terének szellemisége nem szakrális rítust, hanem az 
arisztokrata család ceremóniás étkezését szolgálja. Rippl-Rónai nagy figyelmet szentelt a grófék jellemző és 
kedvelt világának, a tőketerebesi kastély gesztenyefáinak, rózsakertjének és az úrnő szépségének. A feladatot 
összegyűjtött karakter jegyekre alapozta. A művészi koncepció egy „zárt kert”. A térberendezés minden rész-
lete, a nagy tárgyakkal, mint a bútorokkal kezdve a kis tárgyakon, mint a poharakon, tányérokon, az üvegab-
lakon, a mennyezeten át a kandalló fölötti figurális kárpit képig minden alárendelt szerepet kap. Az egyetlen 
ismert koncepciós vázlat, egy kis tusrajz az ebédlőről, lényeget sugalmazó erővel hat. A tollvonások „riplis” 
textúrájából egy szinte absztrakt formanyelvű vegetációs köráramlást, vérkeringést olvasunk ki. A művész raj-
za nem hevenyészett tárgyi leltárt, hanem a követett belső hangot rögzített. Az ő kertje dús, buja, rousseau-i 
eszményt követ. Erre bizonyíték, hogy a tíz évvel később megvásárolt Róma-villa kertjét is abban a szellem-
ben hagyta elburjánzani. Ez a természetkép az ebédlőben két fő kompozíción jelenik meg, az üvegablakon és 
a fali kárpiton, továbbá nagyobb tányérok dekorjaként is. A bútorzat, a tányérok, a paraván felületén színes, 
fényes, játékos virágmotívummá sűrítődött a kép.

Andrássy-ebédlő, 1898. Az Andrássy-ebédlő Budán
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A nagy tálaló tervrajza

A kis tálaló tervrajza

Egy Szt. József kápolna oltára Levalloisban, 1897. A levalloisi templom oltára 2012-ben
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Andrássy-ebédlő rajza,1897.
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A budai Andrássy-palota alaprajza az ebédlővel
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 Rippl-Rónai József Ödön öccsének írt levelében 1897 
októberében arról számolt be, hogy Tőketerebesre utazva 
bemutatta Andrássy Tivadarnak a tervrajzokat. – „Minden 
igen jó rendben folyik itt le. Mindent elfogadtak – rajzaim a 
bútorokhoz – nagyon tetszettek és ki lesznek víve. Már alig 
várjuk, hogy bemutathassuk a nagyvilágnak. Először Pes-
ten fogják kiállítani, Radisics is nagyon kapott alkalmon, 
amint mondtam, is – mindennap nagyobb teret vívunk 
ki az iparművészet terén… A szoba egyéb részei lesznek 
még a székek, behúzása talán ezüst hímzéssel, egy nagy 
szerviz: edények, poharak, stb. apróbb, de igen fontos dol-
gok. A plafon ideális rajza tetszik szintén – úgy látom, hogy 
ki fogjuk vinni, nem igen beszélnek arról, hogy drága. Min-
denesetre óvakodni is fogunk, hogy tenger pénzbe ne ke-
rüljenek a dolgok – remélem is, mert már számítást kell 
Théknek is majd csinálni, mint rendesen, mert semmiért 
meg szokta magát fizettetni – azt ez idő szerint én csiná-
lom – a dolgok elvi és theoretikus részét. Más szóval élve, 
a szellemi tulajdonos én vagyok.”6 
 Rippl-Rónai választhatta meg a kivitelező mestereket. 
A bútorokat Pesten Thék Endre bútorgyáros (1842–1919) 
fényezett mahagóni fából, a tájképszerű 12 m2-es, színes, 
ólmozott mozaik üvegablakot a budapesti Róth Miksa 
(1865–1944) üvegfestő és mozaikművész, a porcelánedé-
nyeket Pécsen Zsolnay Vilmos (1828–1900) keramikusművész, nagyiparos, a falkárpitot és a paravánt 
Párizsban Lazarine Baudrion, az üvegvázákat, poharakat, gyertyatartókat és üvegmennyezetet a német-
országi Wiesbadenben Friedrich Zitzmann üvegfúvó mester (1840–1906) vállalta. 
 A saját tervezői díjáról ezt írja: – „Az Andrássy ebédlő dűlőre jutott. 8.000. Ft-ot kaptam volna honorári-
umot, ha a székekre szükség lett volna. Így csak 7.400. Ft-ot kapok, erre már eddig fölvettem 2.700. Ft-ot. 
Thék nagyon igyekszik kedvembe járni és hiszem is, hogy most már minden magától fog menni. Ő 3.000. 
Ft-ot kért a bútorokért.” 7

 Rippl-Rónai élete 1897–98-ban a folytonos utazással, tárgyalással, szervezéssel telik.

6 Ivánfyné Balogh Sára: Rippl-Rónai József iparművészeti elvei és iparművészeti tevékenysége kiadatlan levelei nyomán.  
II. Művészettörténeti Értesítő, 1964. 267. o.

7 U. o. 

Thék Endre budapesti bútorgyáros 
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 1897. decemberi levél szüleihez: „Délután 5 óra felé betoppantam Zsolnayhoz Pécsett, egy egész ház-
erdő az ő gyára, csudálatos szép. 900 munkás (4-el kezdte). És az öreg alchimista kinézésű gazda fiával ki-
tüntető fogadtatásban részesítettek… Zsolnayéknál háltam és másnap folytattuk a nézegetést, míg végre 
én elkezdtem dolgozni az ő legnagyobb bámulatukra és gyönyörűségükre megcsináltam néhány műda-
rabot és azután elmentünk ebédelni, hercegi módon. Megajándékoztak nemcsak meleg érdeklődésükkel, 
barátságukkal, tiszteletükkel, hanem tényleg megajándékoztak több darab gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
edényekkel. – Úgy veszem észre, hogy azt szeretnék, hogy én dirigáljam náluk a művészi dolgokat.”8

 A munkaszervezői körút következő állomása Wiesbaden. 1898 januárjában kelt levél Ödönnek. – „Én 
itt most sok dolgot végeztem, az ebédlőm kiegészítő részeit hozom össze, itt készítem az üveg plafont és 
az egyéb, asztalra való üvegneműeket: ide értendő több gyertyatartó, poharak, lámpák, etcr.! Az utóbbiak 
már maholnap Berlinben, Párizsban, Budapesten ki is lesznek állítva, mint teljesen eredeti dolgok. Igazán 
boldog vagyok, hogy ide kerültem, különben majd meg fogod látni, hogy milyen szép dolog az az ebédlő. 

8 U. o.

Lámpatervek
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Mily gyönyörű gyertyatartók és poharak – soha nem 
látott szép dolgok – mindmegannyi rágni való…”9

 A „rágni való” kitétel a tervezéssel szemben feltá-
madt kritikákra vonatkozik.
 Párizsban készül az ebédlő ragyogó hatású deko-
ratív falképi eleme, a „Piros ruhás nő.” A faliszőnyeget 
Lazarine gyapjúfonálból hímezi kongréra sajátos la-
pos öltéssel. – „Hála égnek nálunk minden rendben 
van. Mindnyájan jókedvben és munkában élünk: 
Knowles costumokat csinál igen érdekes motívumok-
kal – igazán meglepő disztingvált ízléssel – Lazarine 
stylizált tapisserián dolgozik – néha úgy elmélyedve 
a munkában, hogy alig tudjuk sétára hívni…” 
 A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum számos tervraj-
zot őriz az Andrássy-ebédlőhöz, amely a műgyűjtő 
testvér, Rippl-Rónai Ödön hagyatékával került a gyűj-
teménybe. Az elsődleges dokumentum egy belső te-
ret ábrázoló látszati rajz. Az ebédlő berendezési rend-
jét rögzítette a művész – elképzelés után, vázlatosan. 
– Középen nagy ovális asztal székekkel, szemben nagy 
tálalószekrény, a bal oldali falnál kandalló tükörrel. A 
mennyezetet felhő mintás, ólomüveges megvilágító 
ablak teríti be, amelyet ugyanolyan mintás fríz kere-
tez. A jobb oldali falra nagy ablakot és tágas bejáratot 
rajzolt Rippl. Üvegablak nincs a rajzon, ami arra vall, 
hogy a művészi lehetőségek bővítését nem korlátozták. Feltételezzük, hogy a nagy ajtónyílásba építették 
be a színes ólomablakot. Menet közben jött fejlesztésekkel és módosításokkal haladtak előre. A kiegészítő 
bútorzat összetételében találunk változásokat. Készült egy háromtáblás nagy paraván: „Spanyolfal nagy 
vörös virágokkal.” – Rózsafás motívumai a szekrények rézvereteihez hasonlók. – A több fényképről ismert 
és eltűnt selyemhímzésű paraván Lazarine nagyszerű munkája volt, s személyzeti bejáratot takart. 
 A budai ebédlőről egyetlen rossz fényképünk van. A sötétben kivehető az asztal Rippl-Rónai kedvelt 
fehér vázájával, a kandalló a falkárpittal, a rózsás paraván, mellette a kinyitott nagy tálalóval s a mennyezeti 
frízzel. A 30 méter hosszú mennyezeti fríz felhőmintásból virágmintás lett és gyárilag szőtték meg. Fölé egy 
újabb keretezés gyanánt a falak és a mennyezet síkjának derékszöges élét rézsútosan levágó, körülbelül 

9 U. o.
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félméteres sávra függönybordás textilsáv került – homogén színben. A párhuzamos textilfrízeket barna 
léccel leszorítva keretezték. A már nem létező Andrássy-palota megismerhető a Fővárosi Tervtár által őrzött 
dokumentumokból. A palotaátalakításhoz benyújtott módosító és használatbavételi kérelmekben találha-
tó az épület alaprajza. A Rippl-Rónai által készített rajzzal összevetve következtethetünk, hogy az ebédlő 
az első emeleten, a belső udvar felé, dél irányban tájolva helyezkedett el. A földszinti konyhával étellift volt 
kapcsolatban. Az ebédlőnek kiszolgálókonyhája is volt, amelynek ajtaját Rippl-Rónai spanyolfal mögé rej-
tette. A Magyar Nemzeti Galéria adattára őrzi azt a rajzot, amelynek egyik oldalán Rippl-Rónai kézírásával 
a felmérés olvasható, másik oldalán pedig az első ötleteket rögzítő vázlat látható. Az ebédlővel egyező 
szinten, a Duna felé néző oldalon helyezkedett el a nagy reprezentatív étkező a belőle nyíló szalonnal, ami 
a reprezentatív összejövetelek színhelye volt. 
 Rippl-Rónai terveiben voltak, de elmaradtak a lampionos függőlámpák, avagy láncra függesztett gyer-
tyatartók. A róluk készült érdekes rajzok házikó és tök formát idéznek.
 A rajz alján olvasható felirat szerint anyaguk „agyag vagy vasmunka üvegberakással”.
 Van rajzunk megvalósulatlanul maradt magas támlájú, sárga kanapéról és öblös, kárpitozott fotelről ga-
lambszürke színben – egy alacsony asztalhoz rendelve. A bútor tervrajzok és a kész bútorok között látható 
kisebb-nagyobb különbségek azt jelzik, hogy Rippl-Rónai a kivitelezés műszaki, műipari megoldásának 
érdekében kompromisszumokat kötött. A művész és a mesterember együttműködésének minden pozitív 
és negatív példája előfordult a nagyszabású feladat végrehajtása során. 
 A nagy pohárszék tervrajzának hátoldalára Rippl-Rónai ezzel a felkéréssel kezdte a kapcsolatot Thék 
Endre bútorgyárossal:
 „Igen tisztelt uram
 Nekem tervemben van egy ebédlőt csináltatni, amelyben több bútoros munkára lesz szükségem.  
A bútorzat (illetőleg a famunkák;) az én rajzaim után készíttetnének, tehát egészen modern dolgok lesz-
nek! Kérdés, hogy mahagóni fából mibe kerülnek – aproximative – ár mibe kerülnének mahagóni után-
zat után?”10 
 A bútorok mahagónifából készültek oxidált rézveretekkel. A két szekrény szerkezetileg a tervrajz szerint 
változtatás nélkül készült el. Csupán az ajtókra szerelt, rózsatövet ábrázoló rézveretek formája lett nagyobb 
és szecessziós stílusban kiértelmezett.
 A nagy szekrény szerkezete hármas osztású, mind függőleges, mind vízszintes irányban. A hatalmas 
négyszög alakzat könnyed, kihegyesedő végű lábakon áll. Az alsó rész fiókos, a középső szekrényes, a fel-
ső nyitott polcos. Középen a zárt ajtós szekrény rész szélesen kiugrik. A két keskenyebb, függőleges oldal 
rész nyitott maradt. A tervrajzokon függöny takarja el. Mélységük kisebb, felső részét hullámos élű polcok 
tagolják háromosztásúra. Az oldalsó hátlapok legfelül barokkos ívű hullámban záródnak. A szekrényajtók 

10 Bernáth Mária, Nagy Ildikó szerk.: Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, 1998.  
Budapest. 470. o.
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szárnyaira kétoldalt szimmetrikusan egy-egy rézlemezből kivágott díszveret van szegezve. Oxidált felületé-
vel, rózsafa formájával nagyon dekoratív hatást kelt. Japános, szecessziós vonalvezetéssel, telt sziluettben 
helyezte ott el a művész sajátos, egyéni formajegyét. 
 A szekrény nyitott részei, mint az oldalsó és középső polcok, sötétségükkel emelik ki a nagy rézveretek 
hatását. A függőleges és vízszintes állású, tágas dobozok üregei a felületi dinamikát fokozzák. Felül, közé-
pen keskeny, mellvédszerű oromzat koronázza a bútort, rajta „töklevél” formájú rézveretes frízzel. A fiókok 
kulcsveretei két darabból álló rézlevelek. 
 A kis szekrény szerkezete függőlegesen hármas osztású. Abban tér el a nagy szekrénytől, hogy nin-
csenek felső polcai. Közepén az ajtó egész felületét centrális díszveret, a rézlemezből kivágott virágfa 
motívum uralja. 
 Az asztal legyártása közben az „artist és artisan” közötti sajtóháború tört ki.11 Az alkotói minőséget meg-
határozó jelzőket Rippl-Rónai vezette be Bing nyomán, úgy mint művész, illetve műiparos ember. Rippl 
az „artist, az asztalt mint központi elemet, a térközpontba állította egy nagy kerti fa szimbólumaként.  
Az asztaloknál szokatlanul „csak”egyetlen lábat rajzolt, mint a fa törzsét. A vaskos láb alul gyökérszerűen 
ágazik szét az ovális talapzaton. Felül szintén ágakra bomlik, s úgy tartja a háromméteres asztallapot, mint 
a lombkoronát. A tervezett lábat faragással lehetett volna legyártatni. Thék Endre, az „artisan”, megállapí-
totta, hogy a középre kigondolt lábazat nem képes stabilan tartani a lapját. A művész viszont ragaszkodott 
az organikus kiképzéshez. Végül is be kellett látni a szerkezeti problémát, s elfogadni a konstruktív szellemű 
átalakítást. Thék átszerkesztésével az alsó-felső „gyökerek”, illetve „faágak” szép ívben hajló, hullámzó ívű 
támpillérekké egyszerűsödtek. Elölnézeti és oldalnézeti állásban így is a tervnek megfelelően, szimmet-
rikus fa körvonala rajzolódik ki. A polémia eredménye a fényképekről ismert letisztult, egyéni szellemű, 
elegáns bútor. Rippl-Rónai székterveit viszont, talán az egyszerűnek vélt biedermeier jellegük miatt, nem 
valósították meg. Helyette a többi bútor stílusát megbontó, angol „vindsor” típusú gyári terméket, karfás, 
esztergált lábú, bőrpárnás széket választott Andrássy. 12

 „Az iparosnak furcsa volt, hogy szinte minden gyalulökését, üvegdarab-összeillesztését más valaki diktálja, 
a legapróbb részletekig másképp kell azt csinálni, mint ahogy szokta. És olyan valaki diktál, aki maga nem is 
ért a gyaluláshoz vagy az üvegdarabok összeillesztéséhez és nem hiszi el, hogy az általa kívánt üvegdarab 
nem létezik s nem akar semmi áron beleegyezni, hogy egy másféle – nem más szinü, csak más felületü vagy 
vastagságu – üvegdarab kerüljön az illető ablakrészbe. Az összeütközések elmaradhatatlanok voltak…”
 A Zsolnay porcelán étkészletről sajnos még fényképünk sincs, amely alapján elképzelhető, hogyan nézett 
ki asztalra szervírozva. A bútorral együtt elpusztultak. Alig több, mint 10 db mintadarabként készült tányér 
maradt fenn az utókorra. Jellegzetességük a hullámzó vonallal rajzolt virágok. A dekor formavilága puha, 
kövér felhőkre emlékeztet, illetve a jellegzetes Rippl-Rónai-motívumkincs felhő formákból van eredeztetve, 

11  Művész és mesterember. – Rippl-Rónai contra Thék. Magyar Ipar. 20. köt. 1899. 7. 130-133. p.
12 H. Bognár Zsuzsa: Egy szék ürügyén az Andrássy-ebédlőről. Ars Decorativa 18. Budapest, 1999.
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miként a bútorok rézveretei. A tört fehér tányér forma a gyár 
szériatermékéből való, nem Rippl-Rónai tervezte. A Rippl-Rónai 
Múzeum gyűjteményében eredeti tányérok és tányértervek van-
nak. Általuk követhető a tervezés menete. A művész a papírlapra 
borított tányért körberajzolta és pasztellkrétával, színes „vonal-
férgek” formájában rárajzolta a dekort. Nincs két egyforma min-
tázat. Az ismert tányérokra más-másféle virág motívumot festett 
kétféle felfogásban. Az egyik szerint a szegélyminta kör alakba, 
koncentrikus egységbe zárja, a másik szerint kötetlenül, derűs 
játékossággal áradnak a körön túlra a minták. Előfordul tájképi 
téma is a tányéron: barna kontúrral, „felhős” formavilággal rajzolt 
idillikus falukép árnyas fa alól távlatosan ábrázolva, s a tányér-
szegélyt pávák keretezik. 
 Zsolnay Vilmos 1898-ban írt receptkönyvében árukészlet- 
kimutatást készített: 72 tányér, 12 desszerttányér, 2 levesestál, 2 
szószostál, 6 sültestál, 2 halastál, 2 kompótostál. A 12 személyes 
készlethez 296 tányér tartozott. A szállítási könyv szerint a több 
mint 300 darabos árut 1899-ben fuvarozták Budapestre.13 
 Az ebédlőszekrény felső, nyitott polcának díszítését szol-
gálták az üvegek. A wiesbadeni Friedrich Zitzmann üvegfúvó-

mester volt a kivitelezője. Abban a német városban lakott Knowles anyja, s ezáltal Rippl-Rónai gyakran 
tartózkodott náluk. Zitzmann pehelykönnyű üvegcsőből alakította ki a kívánt, virág alakzatú variábilis for-
mákat gázláng fölött hevítve. A sok érdekes formai ötletet végigkísérletező üvegeket vázaként nem lehe-
tett használni, mert a talpazatnál nyitottak voltak. Súlyuk oly pehelykönnyű volt, hogy csak egy szál virágot 
tartott meg. Csak a szemnek készültek. A színük többnyire fehér opalizáló és türkizkék. A díszüvegek sorsa 
annyira sem volt szerencsés, mint a porcelántányéroké. Négy darab maradt fenn Páris Anellától az Iparmű-
vészeti és egy darab a Rippl-Rónai Múzeumban. A talpas poharak közül két meggyvörös színű maradt. 
 Az Iparművészeti Múzeum igazgatójához írt Rippl-Rónai-levelet idézzük. Wiesbaden, 1898. január 15. 
Uhland Strasse 1. 
 „Igen t. Igazgató Úr!
 Legyen szíves kérem megírni, hogy mikor gondolja rendezni ama kiállítást, amelyről múltkorában em-
lítést tenni méltóztatott – szeretném tudni a kiállítók névsorát, magam is részt vennék ha két-három üveg-
szekrény állna rendelkezésemre, amelyekben kiállíthatnám legújabb üvegnemű úm. gyertyatartók, virág-
tartók és borospohár gyűjteményemet. Mintegy 24 db modell-példányok, mindegyik más és más! Ezek 

13 Baranya Megyei Levéltár, Fakturenbuch 348. o. és Bernáth-Nagy. Rippl-Rónai, 1998. Kovács Orsolya: Zsolnay gyári munkák. 474. o. 
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Rippl-Rónai-tányértervek

Rippl-Rónai: Farkasné tányért fest, 1897-98.
Kerámiakép
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legutolsó kísérleteim, amelyekről bátran el lehet mondanunk, hogy kitűnően sikerültek és még nem látott 
új dolgok. Azt hiszem, hogy 24 db új magyar találmánnyal állunk szemben. Mihelyt lesz fényképem – be 
fogom küldeni Nagyságodnak. Ezekből az üvegneműekből kerül több az Andrássy-féle ebédlőm asztalára! 
Igen nagy munkában vagyok más részről is, a 12 m2 plafondot is itt készítem el: gyönyörű vasmunkával és 
amerikai üvegekkel, 3 hét múlva ez is készen lesz – igen jó munkásaim vannak, akik úgy látszik szeretettel 
és nagy gonddal járnak kezemre…”14 

14 Ivánfyné Balogh Sára: Rippl-Rónai József iparművészeti elvei és iparművészeti tevékenysége kiadatlan levelei nyomán.  
II. Művészettörténeti Értesítő, 1964. 177.-177. o.

Rippl-Rónai – Zitzmann díszüveg-kollekció, 1897–98.
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 A kollekció pusztulása ellenére szerencsés dolog, hogy az itt említett fényképet láthatjuk. 
 Az ebédlő felhő mintás üvegmennyezetét is Zitzmann kivitelezte. A négyszögletes képmezőt kovácsolt-
vasból hajlított hullámos szerkezeti vonalak hálózzák be. Azon belül a nagy szerkezeti rendszerhez hasonló 
felhőformát követő, de vékonyabb vonalhálóval kirajzolt ólomkeret tartja össze az üveglapokat. Ez a mű is 
elpusztult, csak fekete-fehér fénykép van róla. „…a gróf eleinte ellenezte terveimet, mert nem tartotta őket 
a „gyakorlati életben” használhatónak. Mégis ezek szerint készültek a használatra alkalmas üvegpoharak,  
s bizony magamnak is kedvem telt bennük.”15

 Az Andrássy-ebédlő készülési évére három kiállítási szereplés is esik. 1898 áprilisában Budapesten mo-
dern művészeti kiállítással avatták fel az Iparművészeti Múzeum új palotáját. Rippl-Rónai beadott művei az 
„Idealizmus és Realizmus” (1894) című selyemhímzéses kárpit, két kisebb kandallóellenző és litográf grafi-
kák. Az ebédlőből 26 db díszüveget és tányérterveket is bemutatott. Az „Idealizmus és Realizmus” két kom-
pozíciót egyesített: alul az anyagi javak termelésével foglalkozó ember életképét, felette az ideális életet, az 
aranykort szimbolizáló aktokat. (Ez a fontos mű Milánóban szerepelve 1906-ban elégett.)
 A másik Rippl-Rónai-kiállítás Berlinben a Gurlitt Szalonban volt. Ödönnek írta a művész 1898. december 
7-én Budapestről:
 „…óriási elismerés, siker koronázta Andrássynak készített bútoraimat – a miniszter nem győzött gazsu-
lálni – igazán érdekesen beszélt és megsejtette a dolgot – fölfogta a dolog lényegét és valóságos szociális 
kérdést lát bennük megoldva. – Nekem is ez volt a czélom – úgy látszik el is értem. Kár, hogy ilyenkor nem 
vagy itt. Az újságokat egy pár nap múlva megküldöm, sok van és mindenütt elismerés, – hátha még az 
újabb sikert a sajtó is elismeri – meglátjuk – holnap. Összesen 2 bútor van kiállítva – az asztal és a nagy 
szekrény, azonkívül a szőnyegek nagy része – az üvegeim is. El is adtam egyet Pekár Gyulának (5.-Ft-ért).”
 A harmadik kiállításon, 1898 decemberében az Iparművészeti Múzeumban rendezett Iparművészeti 
Társulat által szervezett karácsonyi rendezvényen Rippl-Rónai bemutatta az Andrássy-ebédlő addig elké-
szült darabjait. A kiállítás zsűrije azonban nem neki, hanem Róth Miksának ítélte oda az aranyérmet - az 
üvegablakért. A méltatlan döntés újságpárbajt váltott ki Rippl-Rónai és Radisics Jenő, az Iparművészeti 
Múzeum igazgatója, a zsűri elnöke között. A szerzői jog kérdésében, Rippl-Rónai kárára, igazságtalanul 
döntött a magyarországi jogrend.
 Levél Ödönnek – Neuilly, 1899. március 18. 
 „Most dolgozom az Andrássy-féle nagy ablak – cartonon – kisebb méretben már teljesen kész. Mi itt 
igen sikerült, szép dolgot látunk benne. Én sem tudom, hogy kikre bízzam majd a kivitelt. Ha Róthra kell bíz-
nom – más magyar vállalkozó hiányában – én is kételkedem a sikerben, ha csak magam nem őrizhetem el-
len.”16 – Az üvegablak önmagában is nagyszabású feladat volt. Az ebédlő atmoszféráját alapvetően megha-

15 Rippl-Rónai József Emlékezései. Nyugat, 1911.
16 U. o. 269. o.
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tározta. A művésznek az volt a szándéka, hogy a grófékat a nyaralójukra, a tőketerebesi kastély kertjére em-
lékeztesse Budapesten. Az üvegképhez készült tanulmány a „Tőketerebesi kastély” (1896), az „Üvegfestmény 
terv” (1899) és a nagy karton. Ez utóbbi sajnos megsemmisült 1903-ban a budapesti Merkur-palotában ren-
dezett kiállításkor. A két előbbi mű és a kész üvegkép fekete-fehér fotója alapján követhető a munkamenet.  
A rajzon a rózsakert felől, fák sűrűjén át távolból látszik a kastély. A színtanulmányon már nincsen ott az épület, 
de a rózsatövek és a fák kompozíciója már véglegesítve van. – A képteret alulról fölfelé rétegződő virág- és 
falombgomolyagok teljesen betöltik. A növényzet kertészeti rendetlensége miatt a kép buja, vegetációs ka-
vargással hat. A rózsák közt mutatkozó tájat horizontális hullámvonalak osztják rétegekre. A rajzi hálórendsze-
ren túl kellene taglalni a színhatásokat, de az ablak sajnálatos elpusztulása miatt a rekonstrukció elkészültével 
fogjuk majd megtenni. Mindenesetre az akvarell vázlatnál sokkal tüzesebb színskálát adott az üveg, amelyet a 
New York-i Tiffany cég anyagából, továbbá színes katedrál üvegből rakott ki mesterien Róth Miksa. Az ablakról 
készült fénykép szerint a képet hat részre osztotta az ablakkeret, függőlegesen három-, vízszintesen kétfelé. 
 Levél Ödönnek Párizsból, 1899. május 30-án.
 „A napokba beküldöm Andrássynak cartonjaimat az ablakra nézve. Ha elfogadtatik úgy az én munkál-
kodásom is be lenne fejezve.”
 Egy hónappal későbbi levél, 1899. június 25., Ödönnek.
 „Andrássy még nem írt, hogy beválik-e az ablak-karton. Nálunk felsőbb helyről úgy látszik, hogy kiadták 
az impulzust a modern stylus folytatására. Csakhogy az nem úgy van ám, mint a köpönyeggel, hogy ide – 
oda forgatjuk. Erre születni kell, érezni, stb. Egyszerre modern plakátot csinálni annak, aki ellensége az ilyen 
iránynak, – lehetetlen. Ferenczyn, Vaszary, szerény magamon kívül errevaló magyar művészt nem ismerek 
el ezidőszerint.” 17

 Amilyen jól indult, oly hirtelen megállt az iparművészi sikersorozat. Elkeseredetten írta Kammerer Ernő 
képviselőnek Rippl-Rónai Banyuls-ból 1899 novemberében:
 „Sohasem hittem volna, hogy oly művészi sikerek után, amik az utóbbi időben értek, oly keveset törődnek 
velem az illetékes helyeken. Legalább egy nyomorult cartont rendelhettek volna bármely műipari czélból 
az 1900-iki kiállításra. Semmi.” 18

 Csalódást okozott Andrássy, mert nem fizette ki Rippl-Rónainak a teljes honoráriumot. A gróf halála 
után özvegye, Zichy Eleonóra (1867–1945), a felső arisztokrácia bevett szokását követve családon belül 
házasodott újra. Hozzáment férje öccséhez, ifj. Andrássy Gyulához. A budai palotában berendezett lak-
osztályát felszámolta, s az ebédlőt második férje kastélyában Tiszadobon állíttatta fel. A kastélyon olyan 
bővítést végeztek, hogy a nagy üvegablak és üvegmennyezet beépíthető legyen. A berendezésről készült, 
1910 körüli fotókról látható, hogy nem az eredeti módon állították be a bútorokat. Az üvegablaktól balra a 
nagy tálaló, jobbra a kandalló áll.

17 U. o.
18 U. o.
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 Rippl-Rónai József kényszerűen függesztette fel iparművészeti tevékenységét. 1899-ben Maillol pi-
reneusokbeli falujában újból a festészetbe merült. 1902-ben hazatért szülővárosába, Kaposvárra. Négy 
évig tartó festői törekvése, az „enteriőr korszak” képei által magyar földbe gyökereztette a párizsi művé-
szetet. Az 1906-os budapesti kiállítás áttörő sikerével elfogadott, jómódú festővé vált Magyarországon. 
Művészete a hazai festőgenerációk fejlődésére élénkítően hatott. Közreműködésével alakult meg 1908-
ban Budapesten a „Műhely” nevű iparművészeti vállalkozás néhány fiatal építésszel és iparművésszel. Az 
Uránia műkereskedésben komplett szobaberendezéseket állítottak ki. – „Célja az,hogy iparos és művész 
egy megbízható és állandó kereskedelmi központban álljon a közönség rendelkezésére, ahol egyrészt 
kész produktumokat talál egybegyűjtve, másrészt pedig a kívánságának megfelelő rendeléseket fogana-
tosíthatja. Csatlakozott e szervezethez az országos magyar iparművészeti iskola gödöllői szőnyegszövő 
telepe, az igazságügyminisztérium felügyelete alatt álló kassai iparművészeti műhelyek, a herendi por-
celángyár, a korondi agyagipar-intézet, az éremkedvelők egyesülete stb.”19 Rippl-Rónai iparművészeti 
munkáival, hímzésekkel szerepelt a kiállításaikon. Tele volt új ötletekkel. A mozaikosan festett „kukoricás 
stílusát” kész volt az iparművészetben hasznosítani. Az 1912-ben Budapesten megnyílt Ernst Múzeum 
lépcsőházába tervezett üvegablak sikere őt igazolta. 1913-ban Czakó Elemér, az Országos Iparművé-
szeti Iskola igazgatója felkérte, hogy iparművészeti terveit bocsássa az iskola rendelkezésére az oktatás 
színvonalának emelése érdekében. Ezek a munkák ma az Iparművészeti Múzeumban vannak. 1915 körül 
felmerült a lehetősége, majd gyorsan elillant, hogy pályázzon az Iparművészeti Iskola igazgatói állásának 
betöltésére. „Én csak egy esetben áspirálhattam volna az iparm. igazgatói állásra, ha fenn és lenn feltét-
lenül szükségesnek, áldásosnak tartanák működésemet.”20

 Rippl-Rónai számára zártak voltak az állami ajtók. Hatalmas veszteség. 
 Levél Ödönhöz, 1916. május 13.
 „Én az iparművészettel is szeretettel foglalkoztam és azt éreztem, hogy dekoratív hatást pl. mozaiknál, 
üvegfestésnél, tapisszeriáknál, sőt sokszor a nagyobb falfestményeknél határozottabban kell a projektu-
mot (a tervrajzot avagy a festményt) elkészíteni – körülbelül úgy, mint a régi mesterek is csinálták. Szinesen, 
konturvonásokkal és vastag festéssel, úgy, hogy már mint tervezet is késznek hasson – különösen láthatod 
ezt az ólmozásra szoruló üvegterveimnél. Minden vonásnak a maga alakjában, vastagságában kell kivitelre 
kerülni. Ennyi az egész mondanivalóm erre nézve. Ezek a képeim, amelyek magukban véve tényleg képha-
tásúak, ezek valójában mégis iparművészetet akarnak szolgálni. Mondhatom Neked édes Ödönöm, hogy 
míg idáig jutottam, sok víz folyt le a Dunán – igen nagy és igen komoly „keresés”-nek, búvárkodásnak lehet 
mondani az eredményt, ami szerintem igen érdekes, új és individuális. Gyönyörű, de nehéz probléma. – Itt 
van még a kerámia, amire külön gondoltam, még a butorokra is kiterjeszkedett a figyelmem. Így tervez-
tem meg l’art appliqué összes dolgaimat, a melyek Párizsban a Salonban a legnagyobb sikereket értek el.  

19 Tímár Árpád: Iparművészetünk szecessziója. A Műhely egyesület megalakulása és első kiállítása.
20 Ivánfyné Balogh Sára i. m. 276. o. Levél Lázár Bélának. Kaposvár, 1915. aug. 31. 
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Így az Andrássy-féle nagy ebédlőt is, ahol az iparosnak, az iparművésznek sok fejtörést okozott a dolgok 
ilyetén beindítása, meghatározása (l. a Thék Endre közreműködéséről szóló vitámat), s megvalósítása. 
Jövőre mást!”21

Az Andrássy-ebédlő mint zárt kert, „hortus conclusus”22

 Az Andrássy-ebédlő egységes látványelv szerint összeállított szecessziós enteriőr. A modern ma-
gyar iparművészet első, nagy jelentőségű műegyüttese. A maga egészében és részleteiben csak archív 
fényképek alapján ismerjük. 

 A Rippl-Rónai Múzeum által készíttetett ebédlőrekonstrukció többek közt azt a célt szolgálja, hogy a mű 
egészének hatásával foglalkozzunk. Tanulmányunk azt az álláspontot képviseli, hogy az ebédlő tárgyait ez 
alkalomból csak az összefüggésükben tárgyaljuk. Ezért nem idézzük fel azokat a súlyos kritikákat, amelyek 
kiemelik a funkcionális és anyagismereti hiányosságokat, s Rippl-Rónait csak, mint festőművészt, a sík felü-
letek dekoratőrének ismerik el.
 Az Andrássy-ebédlő, mint belső téri rendszer, egy alapvető képi gondolatot, a kertet modellezi.23 A ter-
mészet ideális izolációja, kertté szelídítése, s abban az elvont világban a női tisztaság és szépség magasz-
talása a szecesszióban és szimbolizmusban gyakori témakör. A „hortus conclusus” – „elzárt kert” – a közép-
kori festményeken és kárpitokon jelent meg, mint a gazdag hölgyek ájtatos magányának titkos, védelmi 
övezete. A távolabbi múltból eredően még legalább ötféle kert jelentésével találkozunk. Első az „elveszett 
Paradicsom”, ahonnan Ádám és Éva kiűzetett. Második a delejes varázsló terepe, a megkísértés kertje. Az 
alkony, az éj végzettel terhes a harmadik színtere, úgy mint Krisztust Júdás által eláruló „Getsemáné-kert”. 
Negyedik Jézus feltámadásának helye. Ötödik a szellemi tudatra ébredő ember számára a hajnali világos-
ságot, az eszmélést biztosító környezet.
 Rippl-Rónai 1892 és 1896 közötti műveiből vett válogatás az átfogó művészi gondolat kiforrását mu-
tatja: az Andrássy-ebédlőnél koncepcionálissá vált programot, a kertet. Aristide Maillol hatására mélyült 
el Rippl-Rónai a kerttel kapcsolatos szimbolikában.24 Az ide tartozó művek selyem-, vagy gyapjúhímzések, 
méretük 60 cm magas és kályhaellenzőnek készültek. Témájuk azonos: női profil virágok között, ahol a 
kert még csak néhány szál virágként mutatkozik. Egy 1890-ben datált, zsírpapírra rajzolt terven és az ar-
ról készült, csak reprodukcióról ismert textilképen a női arcél épphogy bepillant a virággal telt képtérbe.  
A fejet glória rajzolja körül, mintegy burokba zárja, amely a szűz érinthetetlenségét szimbolizálja. A tervraj-

21 Ivánfyné Balogh Sára i. m. 276–277. o.
22 Bernáth M. – Nagy I. Rippl-Rónai i. m. Csenkey Éva. Az Andrássy-ebédlő rajza. 464–465. o. 
23 U. o.
24 U.o. Prékopa Ágnes: Rippl-Rónai iparművészeti tevékenysége. i.m. 97-99.o.
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zon még jelen van a glória ellenpárjaként a kísértő 
szellem, a kígyó képében, de a textilről elhagyta a 
művész. Pedig a szimbolikus tartalom csak a terv-
rajz esetében volt érthető. Egy másik kandalló- 
ellenzőn virágcserepes ablakkeretbe van foglalva 
a kompozíció. A rózsát tartó nőben ráismerünk az 
azonos című festmény szereplőjére. A milánói ki-
állításon elégett mű közvetlenül kapcsolódik az 
Andrássy-ebédlő textilképéhez, de nem tudhatjuk, 
hogy megelőzi vagy követi azt. A harmadik képet 
sikerült épségben megőrizni Kaposváron: „Női fej 
virágokkal” (1898 k.). – Az erősen dekoratív virá-
gok tengerárjában Lazarine lecsukott szemű pro-
filja rajzolódik ki. Megindító személyiségjellemzés 
a művész élete párjáról. – A tulipánok nincsenek 
kerti rendben, hanem bokrosan túláradnak és bú-
vóhelyet nyújtanak a rejtőző asszonynak. A hímzés 
Rippl-Rónai özvegyének, Lazarine-nak féltve őrzött 
hagyatékában maradt fenn.
 A kerti témához sorolható a Knowles-szal 
közös könyvészeti megbízás. 1895-ben Bing „A 
szűzek” (Les Vierges) címmel színes litográf raj-
zokat kért tőlük, hogy az attól ihletett versekkel 
kísérje Georges Rodenbach belga költő. A rajzo-
kon a női lélek felvonultatása, kísérete már nem 
virághalmazzal, hanem tájképi foglalattal történt. 
A gondolatkört érzékletesen fejtegeti Rippl-Rónai: 
„Az én könyvem a világosság, fiatalság, a nap ra-
gyogása és a szép természet bearanyozása, fiatal 
leánykák habozása az életük küszöbén, később 
és végre midőn megnyugodva tekintenek vissza 
múltjukra, stb. Rövid álom.” 25 – E szavak talán az 
ötödik kert jelentésére vonatkoztathatók, de a 
virágzó természeti környezetben, a bódító illatok 

25 Ivánfyné Balogh Sára, Rippl-Rónai ip. m. i. m. 264-265. o.

Aristide Maillol: Elvarázsolt kert. 
Hímzett kárpit, 1894–95.
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jelenléte által a varázsló kertje is hozzáadódik. – A rajzokon hosszú szoknyás, kalapos, légiesen könnyed 
alkatú, lágyan hajladozó nők állnak a gyümölcsöt termő fák alatt. Egyik szűz buja fűben ül s maga elé néz, 
másik séta közben könyve felett mereng. Hárman tánclejtéssel kifejezett bájjal csevegnek egymással. 
 Rippl-Rónai talán még e grafikai munkák sajátos bűvkörében élt, amikor Tőketerebesen tárgyalt az 
ebédlőről. Megismerkedett a szép grófnéval és gyönyörű pasztell arcképet készített róla. Bejárta a kastélyt, 
s láthatta a grófnét kertjében. 
 Az ebédlőterem kerti témáját meghatározó mű a hosszú falat betöltő színes üvegablak, amelynek címe: 
„Rózsakert”. A mennyezeti üveg felhő mintáin át hideg fény szűrődött be. 
 A teremberendezés zárt kerti atmoszférája az üvegablak színvarázsából származott, miként a gótikus 
templomok külvilágtól elvonatkoztatott tere, melyben a világosság az ólomüvegen át szűrődhet be. Mivel 
belső udvarra nyílt, általában sötétlő félhomályban állhatott az ebédlő, csak pár órára volt olyan napállás, 
amely átvilágította az ablakot. Belső világítás céljára gyertyafény szolgált. Minden bútornak sötét, vöröses-
barna mahagóni a színe. A politúros felületen rézveretek csillogtak. A szekrény polcain opálfényű virágkely-

Textilterv, 1892. Hímzett kályhaellenző, 1892.
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hek hajladoztak. Csak a szűk grófi család számára volt élvezhető a Rippl-Rónai által teremtett miliő. Nem 
tudunk szemtanút idézni a páratlan látványról. A fényhatások és a tárgyak jelenléte tudtával kell folytatni a 
képzeletbeli körüljárást. 
 A kiérlelődés több fokozatán haladt a kandalló mint olyan bútor, melynek áttételes jelentése: a meg-
hittséget sugárzó „házi tűzhely”. Az első kandallóterven virágmintás párkánydísz vonja magára a figyelmet. 
Egy nagy álló tükröt rajzolt a művész fölé, a falra akasztva. Apró dolog, de észre kell venni a kandalló-
ra helyezett női arcképet. A kis portrén ugyanazt az arcbeállítást látjuk, mint a közismert „Gróf Andrássy 
Tivadarné arcképen”. A tervezés kezdetétől foglalkoztatta a művészt a ház úrnőjét magasztosító szándék.  
A kidolgozáshoz előkeresett egy korábban megoldott művet, a „Rózsát tartó nő” (1892) című olajkép kecses 
testtartású, kifinomult taglejtésű, életnagyságú nő alakját. Annak figuráját a „Nő kertben” (1896) című raj-
zán kerti környezetbe komponálta. A továbbiakban már csak az arcot kellett „átírni”, hogy a gobelinkép női 
profilja Andrássynét jelenítse meg. A kész kandalló a tervrajzhoz képest egyszerű szerkezetre redukálódott. 
Fölé a szép grófné piros ruhába öltöztetett alakja került buja növényzettel körülvéve. A kompozícióban 

Hímzett kandallóellenző, 1898 k. Női fej virágokkal, 1898.
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megvalósult a kert az aljzati növényektől kezdve, a derékig nyúló rózsatöveken át, a léckerítés fölé maga-
sodó vadgesztenyefa-koronáig bezárólag. A dekoratív színfoltok közti takarások és kivillanások játékában 
részt vesz a táncoló taglejtéssel álló nőalak. A kezében tartott virág az illatok bódító varázsára, kifinomult 
erotikára utal. A modell személyét hitelesíti a pasztellportréhoz való hasonlóság és, ami a műelőzménye-
ken még nem volt látható, a hátsó kéz ujjára húzott karikagyűrű. A kandalló és a hímzett falkép a terem 
fókuszába van állítva. Hangsúlyos pozíciójával egyesülni látszik a „házi tűzhely,” a családot összetartó szere-
tet és a „kerti tündér” eszméje. A „Vörösruhás nőt” értelmezhetjük profán oltárképként. Művészettörténeti 
jelentősége vetekszik a mintaképül szolgáló Aristide Maillol: Elvarázsolt kert (1894–95) című kárpitjával.

Rózsakert - üvegablakterv, 1899.
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 Az Andrássy-ebédlő megsemmisülése az első világháború végén, 1918-ban történt. A környékbe-
li nép betört a kastélyba, feldúlta, kifosztotta. Az ebédlő darabjait az összes értékkel együtt széthordták.  
A „Vörösruhás nő” szerencsésen a Szépművészeti Múzeumba került, s így megmenekült. Tiszadobon a II. vi-
lágháború végén román katonai kórház működött az épületben, majd 1945 után állami tulajdonba került, 
és gyermekotthont létesítettek benne. 2010-ben felújították, és az üvegablakot rekonstruálták.26 

26  Lásd az Andrássy-kastély, Tiszadob honlapot. http://www.tiszadob.hu/tiszadob/andrassy_kastely/ (2010. január 6.)

A tőketerebesi Andrássy-palota kertje, 1896–97.
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Rózsát tartó nő, 1892. Az Andrassy-ebédlő ablaka

Róth Miksa (1865–1944) 
budapesti üvegfestő és mozaikművész
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Rippl-Rónai-Illusztráció a Les Vierges-hez,1896 Nő kertben

Mennyezeti ornamentika



35

Rippl-Rónai József: Gróf Andrássy Tivadarné 
arcképe, 1896.

Gróf Andrássyné, Zichy Eleonóra.  
Strelisky felvétele

Kandallóterv Az Andrássy-ebédlőhöz készült hímzett paraván
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Rippl-Rónai József: Vörösruhás nő, 1898.
Hímzés: Lazarine Baudrion

A gobelinkép Budán

Az Andrássy-ebédlő kandallója 
és hímzett falkárpitja Tiszadobon



37

Az ebédlő rekonstrukciója

Az Andrássy-ebédlő, mint új állandó kiállítás a Róma-villa látogatóközpontjában lett megrendezve. A Rippl-
Rónai Emlékház múzeumi funkcióját bővítő és korszerűsítő építészeti objektum megvalósítására Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat közösen pályázott egy turisztikai 
fejlesztéseket célzó uniós felhívásra27, majd ezt követően 2012-ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata újabb pályázatot28 adott be az Andrássy-ebédlő iparművészeti alkotásainak rekonstrukcióira, az 
építészeti tér rekonstrukciójára. Tervezője a kaposvári ARKER STÚDIÓ vezető építésze, L. Balogh Kriszti-
na. Az építészeti pályázat művészettörténeti fejezetét, Rippl-Rónai Andrássy-ebédlőjének rekonstrukciós 
programját Horváth János dolgozta ki. Az elmélyült és szerteágazó előkészületet igénylő feladat sikeres 
megvalósulását több tényező predesztinálta. Elsősorban a Róma-villa, mint kivételes adottságú emlékhely, 
Rippl-Rónai József művészetét és személyes hagyatékát őrző múzeum megléte. A másik motiváció: Rippl-
Rónai Ödön múzeumalapítói hagyatékában található művek és tervrajzok az Andrássy-ebédlőhöz. Har-
madik tényező a Rippl-Rónai Múzeumban Horváth János művészettörténészi munkája a helyi adottságok 
kiteljesítése érdekében. Negyedikként, s nem utolsósorban, neves kutatók, mint Ivánfyné Balogh Sára és 
Csenkey Éva idevonatkozó kutatási eredményei Rippl-Rónai iparművészeti munkásságáról. 
 A rekonstrukció megvalósításának lehetőségét Horváth János terjesztette elő az ARKER tervező iro-
da, mint műemléki feladatokban sikeres műhely számára. Elfogadása után a tervező kapcsolatba lépett 
Csenkey Évával és Ritoók Pállal. Az alaprajz pontos adatainak felvételében fontos segítséget adott Ritoók 
Pál, aki a budai Andrássy Palota építészettörténeti kutatásait végezte. L. Balogh Krisztina, mint műemléki 
szakmérnök, szerkesztette be a látogató központba az eredeti ebédlő trapéz alaprajzú terét 10 %-kal ará-
nyosan lecsökkentett méretben. 
 Véletlen egybeesés, hogy a kaposvárival egy időben Tiszadobon, az Andrássy-kastély felújítása kereté-
ben is megkezdték az ebédlő rekonstrukcióját. A két program nem akadályozta, inkább segítette egymást 
a megvalósításban. Kaposváron a tervező, L. Balogh Krisztina 2011-től új munkakörében, városi főépítész-
ként szervezte a rekonstrukció folytatását. Miután 2012-ben a Rippl-Rónai Múzeum új fenntartója Kaposvár 
Önkormányzata lett, a polgármester, Szita Károly kiemelten támogatta a program megvalósulását. Első 
lépcsőben 2012 őszén készült el az alapot képező Róma-villa és parkjának felújítása és a látogatóközpont, 
benne az ebédlő rekonstrukcióra szánt helyiséggel. Vele egy időben készültek a bútorok: a nagy tálaló-, a 
kis tálalószekrény, a nagy ovális ebédlőasztal és 10 db szék. A kivitelezési munkák generálkivitelezője a BIT 
Kft. Volt, építésvezetője Sovány Tamás.

27 „komplex turisztikai termékcsomag kialakítása” (DDOP 2.1.1./A.B-12)
28 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások” (DDOP 2.1.1./A.B-12)
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 A program második, befejező része 2013-ban zajlott le. Ekkor készült az ebédlőtér nyugati falsíkján el-
helyezkedő üvegablak-, mennyezeti üveg-, kandallóbútor-, hímzett falikárpit- és Zsolnay porcelántányérok 
művészi rekonstrukciója, valamint a teljes térrekonstrukció építési munkái. 
 A múzeumi gyűjteményekben (Iparművészeti Múzeum, Rippl-Rónai Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapesti Történeti Múzeum) fennmaradt eredeti Rippl-Rónai-bútor- tervrajzok, fotódokumentumok, le-
velek és tanulmányok felhasználásával Horváth János dolgozta ki a bútorok újragyártásának dokumentáci-
óját, műszaki rajzát. 
 A berendezett ebédlő középén nagy ovális asztal és tíz szék áll. A bejárattal szemközti falnál a nagy 
tálalószekrény, az ajtótól jobbra a kis tálaló áll. A bal oldali homlokzati falat a nagy színes üvegablak tölti 
ki, amely ligetszerű tájat ábrázol. A jobb oldali fal közepén van a kandalló, felette a Vörösruhás nő című 
gobelinkép. A mennyezeten átvilágított, felhő hatású üvegkép fodrozódó felhőket stilizál. A mennyezetet 
virágmintás fríz keretezi. A bútorokat a nagybajomi Nafa faipari Kft. vezetője, Albertus József és műbútor-
asztalosa, Csuha Balázs készítette el. A szekrényeknél felhasznált faanyag alapjában táblásított lucfenyő. 
Arra vastag bükksvartni s végül a külső felületként, az alsóra kereszt irányban vákuumpréssel 2,5 mm-es 
mahagónifurnér került. Az asztalláb alapja többrétegű gőzölt bükk, melyre vákuumpréssel erősítették a 2,5 
mm-es mahagónifurnért. A székek minden része tömör mahagónifa. A többrétegű fényezést speciális po-
litúrozási összetételben végezte Csuha Balázs. A kis tálalószekrény ajtajának titkát, a vízszintesen lebillenő 
megnyitás módját a Nafa szakemberei fejtették meg. A székek ülését és hátoldalát Somogyvári Lajos kár-
pitozta. A bútorveretek és a mennyezetet keretező virágfríz pontos rekonstrukciós rajzát Matucza Ferenc, 
a múzeum grafikusa készítette el archív fotók felhasználásával. A bútorvereteket a kaposvári Rónai Lajos 
és fia, Rónai Péter aranyművesek vágták ki 2 mm-es rézlemezből. A veretek eloxált színezését Horváth Pé-
ter múzeumi restaurátor végezte. Az üvegablak és az üvegmennyezet készítője Balogh Eleonóra Ferenczy 
Noémi-díjas üvegművész, aki előzetesen áttanulmányozta és alkalmazta a Rippl-Rónai és Róth Miksa-féle 
sajátos gondolkodásmódot és anyaghasználatot, ólomüveg-technológiát. A munkához szükséges alap-
anyagokat többnyire egy, a korabeli Tiffany-gyár jogutódjaként működő, amerikai üveggyárból szerezte 
be, illetve a hiteles gyártmányra nem lelt felületeket saját műtermében állította elő. A függőleges falsíkon 
elhelyezkedő üvegablak, a mennyezeti üveg-bevilágító és az azt tartó kézi kovácsolt keretszerkezet adott 
helyszínre történő műhelyrajzainak elkészítését, az üvegek és a kézi kovácsolt keret kivitelezését szintén 
Balogh Eleonóra vállalta. A vonatkozó asztalosmunkákat a Nafa Kft. fejezte be. A „Vörösruhás nő” című 
gyapjúhímzéses falikárpit másolatát Kolozs Ágnes készítette el kézi hímzéssel, az Iparművészeti Múzeum 
eredetije után. A 12 db Zsolnay porcelántányér-másolat Lublóy Zoltán iparművész–designer munkái. 
 A térrekonstrukció építőipari kivitelezési munkáinak generálkivitelezője a Z-Kapos Kft. Volt, építésveze-
tője Márfi Donát és Diós András. A rekonstrukció kivitelezéséről dokumentáció áll rendelkezésre.
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 A látogatóközpont külsőleg az egykori gazdasági épületek karakterét, a parkban ma is álló vincellérház 
és a konyhaépület megjelenését követi. Az épület telek déli határán, a parkba vezető fasoros úthoz, mint 
tükörtengelyhez képest, a műteremházzal szimmetrikusan balra van felépítve. A látogatóközpont belse-
jében, a korszerűség igényének szempontjai érvényesültek. A park látványának érvényesüléséhez képest 
nagy alapterületű kiállító helyiségek megfelelő térigényének érdekében az épület nagy része a földfelszín 
alatti szinten terjeszkedik szét. Tehát két egymással összefüggő részből áll: a felszín fölött látszó tradicioná-
lis épület és a felszín alatti, római stílusú átriumra nyitott süllyesztett épületrészből. A szinteket belső lépcső 
és lift köti össze. Az építész a Róma-villa elnevezésből kiindulva szellemes ötlettel mintegy azonosult a villa 
titulusával: a felszín alá az ókori római stílusú villák jellegzetességét, az átriumos udvart oszlopos szobor-
csarnokkal tervezte. 
 A felső szinten történik a múzeumlátogatók beléptetése, jegy- és kiadványárusítási hellyel, információs 
pulttal, büfével ellátva. Ott fogadja a látogatókat Medgyessy Ferenc alkotása: Rippl-Rónai fejszobra és a 
múzeum új állandó kiállítása, az Andrássy-ebédlő. 
 Az alsó, átriumos rész nemcsak belülről, de kívülről, a park irányából is, a széles lépcsőlejáraton át is 
megközelíthető. A lenti két nagy terem és előcsarnok kiállítások rendezésére, előadások, múzeumi gyer-
mekfoglalkozások céljára szolgál. Az épület alsó szintjén vannak a közönségforgalmi illemhelyek. Az átri-
umot körülvevő nyitott csarnokban azok a provinciális barokk stílusú védőszentszobrok kerültek, melyek 
korábban a parkban álltak, de romló állaguk miatt kerültek fedél alá. Medgyessy Ferenc 1913-ban a hely-
színen kifaragott kőszobrait (Janus; Fiatal leány; Gyermekek öszvérháton) szintén restaurálták és az épület 
részeként mutatják be.
 A park nyugati végében felépült a szamáristálló és az archív fényképekről ismert méhesház. A park sé-
tányait az eredeti alaprajz szerint újították fel. A vadgesztenyés allé, a bevezető sétány végén a márványon 
álló Rippl-Rónai bronz mellszobrot, Horváth Balázs alkotását, a művész születése 150. évfordulója alkalmá-
ból helyezték el. A szobrot a villa nyugalmazott gondnoka, Böszörményi Istvánné, Erzsi néni adományozta 
2011-ben.
 A fákat, cserjéket, rózsákat, nárciszokat szintén az eredeti, 1912 körüli éveknek megfelelő állapot szerint 
telepítették újra. A parkban információs feliratok tájékoztatják a látogatókat.
 Az egyiken ez áll: Rippl-Rónai kedvenc fenyőfái. 
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Az Andrássy-ebédlő rekonstrukciója
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 A látogatóközpont külsőleg az egykori gazdasági 
épületek karakterét, a vincellérház és a konyhaépü-
let megjelenését követi. A telek északi határán, a 
parkba vezető fasoros úthoz mint tükörtengelyhez 
képest, a műteremházzal szimmetrikusan balra van 
felépítve. Belül a korszerűség igényének szempont-
jai érvényesültek. A szükséges és megfelelő térigény 
érdekében a földfelszín alatti szinten terjeszkedik 
szét. Tehát két egymással összefüggő részből áll: a 
felszín fölött látszó tradicionális épület és a felszín 
alatti, római stílusú átrium. A szinteket belső lépcső 
és lift köti össze. Az építész a Róma-villa elnevezés-

ből kiindulva szellemes ötlettel mintegy azonosult a villa titulusával. A felszín alá az ókori római stílusú 
villák jellegzetességét, az átriumos udvart oszlopos szoborcsarnokkal tervezték. 
 A felső szinten történik a múzeumlátogatók beléptetése, jegy- és kiadványárusítási hellyel, információs 
pulttal, büfével ellátva. Ott fogadja a látogatókat Rippl-Rónai új állandó kiállítása, az Andrássy-ebédlő. 
 Az alsó, átriumos rész nemcsak belülről, de kívülről, a park irányából is, a széles lépcsőlejáraton át megkö-
zelíthető. A lenti két nagy terem kiállítások rendezésére, előadások, múzeumi gyermekfoglalkozások céljára 
szolgál. Az épület alsó szintjén vannak a mosdók, wc-k, pihenőhelyek. Az átriumot körülvevő nyitott csarnok-
ban provinciális barokk stílusú védőszentszobrok állnak. Korábban a parkban álltak, de romló állaguk meg-
állítása miatt kerültek fedél alá. Medgyessy Ferenc 1913-ban a helyszínen kifaragott kőszobrait (Janus; Fiatal 
leány; Gyermekek öszvérháton) szintén restaurálták.
 A park keleti végében felépült a szamáristálló 
és az archív fényképekről ismert méhesház. A park 
sétányait az eredeti alaprajz szerint újították fel.  
A vadgesztenyés allé, a bevezető sétány végén a már-
ványon álló Rippl-Rónai bronz mellszobrot, Horváth 
Balázs alkotását, a művész születése 150. évfordulója 
alkalmából helyezték el. A szobrot a villa nyugalma-
zott gondnoka, Böszörményi Istvánné, Erzsi néni ado-
mányozta 2011-ben.
 A fákat, cserjéket, rózsákat, nárciszokat szintén az 
eredeti, 1912 körüli éveknek megfelelő állapot sze-
rint telepítették újra. A parkban információs feliratok 
tájékoztatják a látogatókat.
 Az egyiken ez áll: Rippl-Rónai kedvenc fenyőfái. Róma-villa a kapu felől

A látogatóközpont nárciszokkal
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Rippl-Rónai a villa előtt, 1910 k.
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Iparművészeti tárgyak, tervrajzok és képek jegyzéke

1.  Nagy tálalószekrény – Mahagónifa eloxált rézveretekkel, m.: 245 cm, sz.: 290 cm
2.  Kis tálalószekrény – rekonstrukció. Mahagónifa eloxált rézveretekkel, m.: 165 cm, sz.: 210 cm, mélység: 40 cm
3.  Nagy ovális ebédlőasztal – rekonstrukció. Mahagónifa, m.: 75 cm, ovális lap: 285×165 cm 
4.  Tíz darab támlás szék – rekonstrukció. Mahagónifa, m.: 98 cm, 42×42 cm 
5.  Színes ólomüveg ablak – A rekonstrukció készítője: Balogh Eleonóra
6.  Színes ólomüveg mennyezet – Rekonstrukció: Balogh Eleonóra
7.  Kandalló, mahagónifa márványborítással – rekonstrukció. M.: 110 cm 170×35 cm 
8.  Vörösruhás nő. Hímezett textilkép, 230×125 cm, rekonstrukció: Kolozs Ágnes. 
9.  Nagy pohárszék terve, 1897. Indigó rajz, papír, 20×29,7 cm, L. sz.: 98.3.4. 
10.  Kis pohárszék terve, 1897. Indigó rajz, papír, 17,8×22,2 cm, L. sz.: 98.3.5.
11.  Asztalterv, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.87. 
12.  Asztalterv, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.86. 
13.  Asztalterv (két kulcslyukverettel) 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.85.1. 
14.  Asztalterv (két kulcslyukverettel, ceruzabeírásokkal) 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.85.2. 
15.  Asztalterv, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.85.3. 
16.  Asztalterv, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.85.4. 
17.  Kandallóterv, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.89. 
18.  Széktervek, 1897. Ceruza, akvarell, 20,6×32 cm. L. sz.: 2000.5. 
19.  Széktervek, 1897. Indigó rajz, papír, 21×34 cm. L. sz.: 55.84. 
20.  Lámpaterv, 1897. Tusrajz, vízfesték, papír, 22×17 cm. L. sz.: 55.83. 
21.  Lámpaterv, 1897. Tus, akvarell, papír, 17×15 cm. L. sz.: 55.81. 
22.  Kehelytervek, 1897. Szén, akvarell, 25,5×48 cm. L. sz.: 98.3.1. 
23.  Kanapé- és foteltervek, 1897. Ceruza, akvarell, papír, 29,7×22,5 cm. L. sz.: 98.3.2. 
24.  Spanyolfal terve, 1897. Ceruza, akvarell, papír, 28,2×19,2 cm. L. sz.: 98.3.3. 
25.  Tányérterv, 1897. Pasztell, papír, 28×42 cm. L. sz.: 55.94. 
26.  Tányérterv, 1897. Pasztell, papír, 28×42 cm. L. sz.: 55.93. 
27.  Tányérterv, 1897. Pasztell, papír, 28×42 cm. L. sz.: 55.92. 
28.  Tányérterv, 1897. Pasztell, papír, 28×42 cm. L. sz.: 55.91. 
29.  Tányérterv, 1897. Pasztell, papír, 28×42 cm. L. sz.: 55.90. 
30.  Kiállítási plakátrajz, 1911. Papír, litográfia, 95×62 cm. L. sz.: 92.5. 
31.  Dekoratív virágrajz, 1911. Papír, litográfia, 43×58cm. L. sz.: 92.3. 
32.  Gyertyatartó, 1897. Fehér opálüveg, magassága: 25,5 cm 
33.  Tányér – kék, piros virág mintákkal, 1897. Porcelánfajansz, átmérő: 20,5 cm. L. sz.: 2004.29. 
34.  Tányér – kék pontokkal, piros vonal mintákkal, 1897. Porcelánfajansz, átmérő: 23 cm. L. sz.: 2004.30. 
35.  Tányér – barna, kék vonal mintákkal, 1897. Porcelánfajansz, átmérő: 25,3 cm. L. sz.: 74.2.1.2.
36.  Tányér – hét sárga levél mintával, barna, zöld vonalakkal, 1897. Porcelánfajansz, átmérő: 24 cm
37.  Tányér – piros virág és kék vonal mintákkal, 1897. Porcelánfajansz, átmérő: 23,5 cm. L. sz.: 82.36.1.
38.  Női fej virágokkal, 1898. Gyapjú, vászonhímzés, 60×60 cm, magántulajdon
39.  Kígyós női arckép, 1897. Pauszpapír, ceruza, 70×50 cm, magántulajdon
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János Horváth

József Rippl-Rónai and the Applied Arts – the Andrássy Dining Room
Kaposvár, Rippl-Rónai House, Róma-villa, Visitor Centre

15th August, 2013

“I have always been profoundly affected, both spiritually and physically, by the people around me, their 
lives and fate, the Zeitgeist, our age. All of these have been inspirational for my artistic activity. Engaged 
in the stylistic issues of applied arts (designing interiors, exhibition rooms, tapestries, posters and invita-
tion cards), I have always been striving to use the simplest design and narrative, trying to identify with my 
clients, sometimes even furnishing and taking part in their lives, showing them how to live.” 

Memoirs of József Rippl-Rónai, 1911, Nyugat

“L’art appliqué” – applied arts, Paris, 1890s. The term was on its way to becoming significant for those young, ambi-
tious artists who wanted to create the most novel art of their era, an art even more innovative than the Impression-
ists’ vision. Art was searching for its place during the years of industrial and social changes. New ideas and forms, 
from all branches of art, were emerging. Engaged in a multilateral struggle, the modern artist was antipathetic to 
the art that met the conservative needs of the mainstream. He or she also despised the dominant scholarly ap-
proach along with its channel, the mainstream media, and considered them as the reason why the innovative artist 
became exposed to misjudgement, mockery, deprivation, illness, and self-destructive loneliness. 
 The Parisian group Les Nabis (“The Prophets”), active from 1888 to 1900, became organised around the 
“new Art”. The members of the group, including József Rippl-Rónai, named Paul Gauguin as their main ideo-
logical and technical influence. They wished to exceed the limitations of their studio by relocating it in print-
ing houses and handicraft workshops; they started to design posters, tapestries, vases, sets of furniture, and 
apartment interiors.
 The group was supported by Siegfried Bing, the founder of the gallery L’Art Nouveau (1896), which lent its 
name to the movement. “New Art” meant a new style. Understanding the Zeitgeist and the needs of Western Eu-
ropean citizens, Bing encouraged the artists to transcend the boundaries of art by designing articles for person-
al use. Bing, however, was not the first to promote this idea. John Ruskin (1819–1900) and the Pre-Raphaelites 
started the Arts and Crafts movement in 1880. They advocated the preservation of old values, the restoration of 
medieval handicrafts, and the organisation of handicraft workshops. 
 This innovative approach was also seminal to the artists’ stylistic quest. William Morris, inspired by the 
works of Symbolism, Orientalism, and Folk Art, aimed to connect art with life. This sophisticated movement, 
which flourished in late 19th century England, became popularised in Paris by the members of Les Nabis. 
Their conduct in decorating bourgeois residences was defined by the desire of an aesthetic unity, a synthesis 
of the arts. They did not wish to attain high culture; on the contrary, they accepted the fashion of the era. 
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While the Pre-Raphaelites were exploring mythical realms, the French artists were offering a perspective of 
the familiar, bustling city. Les Nabis consisted of tapestry artists and painters such as Émile Bernard, Paul Ran-
son, Maurice Denis, and Aristide Maillol. Such were the predecessors of the greatest period of applied arts, the 
era now commonly called Art Nouveau.
 At that time Rippl-Rónai made a change in his career by leaving his master Mihály Munkácsy, in order to re-
lease himself from the role of the well-to-do copyist. His individual experiments with style were congenial to the 
ambitions of Les Nabis. He became familiarised with the Pre-Raphaelites and introduced to Aristide Maillol with 
the help of a friend, Scottish painter James Pitcairn Knowles. The friendship of Rippl-Rónai, Knowles, and Maillol 
represented a clique within Les Nabis. Maillol encouraged Rippl-Rónai to start designing tapestry; the pictures 
drawn on canvas were embroidered by Rippl-Rónai’s French Lover, Lazarine Baudrion. 
 Rippl-Rónai was a pioneer of Hungarian applied arts. His versatile posters, invitation cards, illustrations, 
tapestries, furnishings, ornate glass, stained glass windows, china and ceramics meant much more than oc-
casional experimentations. His experiments with style resulted in the gaining of a comprehensive, extensive 
artistic and personal perspective. With a noble simplicity, he called these most innovative works “my decora-
tive things”. During his stay at Neuilly, and later in Hungary, he was striving to exploit his talent for decora-
tion in the field of applied arts.
 Rippl-Rónai, Knowles, and their partners were renting an apartment in Neuilly, near Paris, and furnished 
it elegantly, as a sanctuary of art. Rippl-Rónai wrote long letters to his beloved mother about his bohemian 
lifestyle and housing situation, in hope of reconciling with her, as he felt he was being resented for choosing 
an unstable Parisian existence over a humble but secure pharmacist career in Kaposvár. His parents, however, 
were never reproachful. The following quotation introduces a new man, a committed artist led by artistic 
ideals. Let us now focus on the creative arrangement of his surroundings. “I can see how the drawbacks of 
my failings affect me and others as well, but I also feel that the peace of my conscience can be found only in 
beauty. As there is a lot to be amended in my character, I am making a slow progress, but I think I have found 
my way. I am becoming happy, and have started to think clearly, aiming for the simplest solutions, both in 
my artistic and private life. I play the piano several times a day, given that I have enough spare time (we have 
a piano, the only thing it needs is some Hungarian songs and nice waltzes). For the time being, it is located 
in the room where I am now writing this letter; this is also the room where we eat. This room is so beautiful, 
it looks like a tidy village chapel. It has light blue walls and almost white doors. It is furnished with one of my 
big pastel paintings with light pink frames, the portrait of an American girl; four nice woodcuts after my Scot-
tish friend; a square-shaped oaken table with a white vase containing lilac-coloured asters (a huge bunch); a 
Turkish rug (under the table); two armchairs: a Louis XVI style masterpiece and one from the era of Louis XVIII; 
the third chair is rather short-legged, Henry II style. There is a big mirror on the fireplace, along with several 
white vases, and white sconces with colourful shades. I have a lovely sideboard, also from the Ancien Régime 
period. Now we are finished with this room, next time I will introduce the others: we have four other rooms 
and a nice kitchen.”
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 Rippl-Rónai was tenaciously searching for the means of gaining acknowledgement at home, aptly finding 
his way in the labyrinth of bureaucratic and private relations. He organised his first exhibition in Budapest, 
Hungary, to accord with the opening of an international congress of art historians, held in September–Oc-
tober of 1896. He was introduced to the public at a private event, held at the apartment of Ferenc Sima, a 
Member of Parliament. There he became acquainted with Count Tivadar Andrássy, who invited him to his 
manor in Tőketerebes. The Count (1857–1905), a patron of the arts and an influential actor in Hungarian cul-
tural politics, requested him to design and procure the furnishings of the dining room of his new mansion in 
Buda. Rippl-Rónai returned to Paris and devoted himself to this undertaking. He visited Bing’s gallery, which 
showcased an Art Nouveau dining room, and also displayed furnishings by Van de Velde, tapestries by Paul 
Ranson. Searching for the simple, essential form was Rippl-Rónai’s motto. He was looking for cupboards with 
a simple framework. The following description of one of his works might highlight his transformation from a 
painter to a designer. He completed the enigmatic, huge, unparalleled painting “A St. Justin’s Chapel in Leval-
lois” in Paris, 1897. It portrays the contoured structure and solemn symmetry of a side-altar, decorated with 
candles and vases, of the St. Justin’s Catholic church. It is no coincidence that the portrayal of the altar cabinet 
bears a strong resemblance to the drafts of a Welsh dresser dated “October, 1897”: both represent an artistic 
spirit and discipline that concentrates on the essence of the structure. Both reveal the artist’s acceptance of 
the strict world of handicrafts, acting as a monk whose daily routine includes mental and physical activity as 
well. Considering the sensual character of Rippl-Rónai’s art, he must have subjected himself to painstaking 
regulations in order to meet the challenges of applied arts. Generally speaking, his acts were motivated by 
challenges, and this conduct accounted for his professional success. The altar cabinet is crucial to study, as it 
served as a model to the Andrássy Dining Room’s great Welsh dresser.
 Rippl-Rónai wanted to transform the space of the dining room in a comprehensive, artistic way. His design 
was inspired by the complexity of church interiors and the intimacy of chapel furnishings (stained glass windows, 
Baroque ceilings, altar cabinets, altar pictures). There is, however, a significant difference: the space designed by 
Rippl-Rónai does not aim to evoke sacredness but to assist the ceremonious dinners of the Andrássy family. Rippl-
Rónai was devotedly studying the characteristics of the family’s surroundings, such as the chestnut trees and the 
rose garden at Tőketerebes. He was also an admirer of the beauty of the Countess. 
 Every detail of the interior, from the grand pieces of furniture to the smaller ornaments, is subject to the 
idea of the „enclosed garden”, on which Rippl-Rónai’s artistic concept was built. Among the conceptual drafts, 
only a tint-drawing has survived. The characteristic texture of the strokes reveals an almost abstract, vegeta-
tive circulation. This tint-drawing does not display an ad hoc inventory but the artist’s inner voice. Rippl-
Rónai’s garden follows the rich, rampant Rousseauian model. The same spirit can be detected in the way he 
let his own garden, the garden of the Roma-villa (the villa was acquired ten years after the contract with An-
drássy), proliferate. This concept of Nature appears on the stained glass windows, the tapestry, and the bigger 
plates of the dining room. The decoration of the furnishings, the plates, and the folding screen is realised as 
colourful, shiny, playful motifs of flowers. 
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 In a letter written to his brother Ödön in October of 1897, Rippl-Rónai recounts his stay at Tőketerebes, 
where he showed the drafts to Count Andrássy. “Everything is going well. All my drafts met with success, they 
are about to be actualised and exhibited in Pest. We can hardly wait to introduce them to the public. As I have 
expected, Radisics grasped at the opportunity – I have been making progress in the field of applied arts on 
a daily base… There will be chairs in the dining room, probably with silver embroidery; a big Welsh dresser 
is also needed to accommodate small but important utensils (tableware, cups, etc.). The client also likes the 
design of the ceiling and has not mentioned financial obstacles yet; it is likely to be realised. In any case, I try 
to follow a reasonable budget. Handing in the settlement of accounts to Thék is due, he would not lift a fin-
ger without being paid, and now I am in charge of both practical and theoretical duties. In other words, this 
project is my intellectual property.”
 Rippl-Rónai was entrusted with the task of choosing the craftsmen who would actualise his drafts.  
Endre Thék (1842–1919), owner of a cabinet-making manufacture in Pest delivered the polished mahogany 
furniture, Miksa Róth (1865–1944), Budapest-based glass painter and mosaic artist created the landscape-like, 
12 square metre stained glass windows. The porcelain tableware is the product of Vilmos Zsolnay’s (1828–1900) 
Zsolnay Porcelain Manufacture in Pécs, the tapestry and the folding screen were woven by Lazarine Baudrion. 
Friedrich Zitzmann (1840–1906), Wiesbaden-based glassblower manufactured the glass ceiling along with glass 
vases, glasses, sconces. 
 The interior of the Andrássy Dining Room served as a unified representation of Art Nouveau. It was the 
first monumental work of modern Hungarian applied arts. The original interior perished in 1918, during the 
ravages of World War I; it is preserved only by photographic archives, correspondence, and drafts.
 The Rippl-Rónai Museum in Kaposvár has received several of these drafts from the heritage of art collector 
Ödön Rippl-Rónai, who donated his collection to the museum. The primary document is an interior sketch of the 
furniture’s arrangement. In the middle of the room, there is a big, oval table with chairs, facing the grand Welsh 
dresser. The fireplace and the mirror are located on the left, the windows and a stately entrance on the right. 
The ceiling consists of a stained glass window ornate with clouds, framed by a similarly ornate motif. There are 
not any glass windows on the sketch, which indicates that Rippl-Rónai was given a free hand to execute further 
ideas, impromptu alterations. The stained glass window was, supposedly, built into the space designed for the 
door. Lazarine embroidered, with silk, a three-panelled „folding screen with big, red flowers”; its roseroot motifs 
resemble the brass stampings of the Welsh dresser. The folding screen served to cover the door to the kitchen; 
unfortunately, it perished as well. 
 Only one, low-quality photograph of the dining room has survived. It exposes the table, with the white vase 
frequently applied by Rippl-Rónai, the fireplace and the tapestry, the open, grand Welsh dresser, next to the fold-
ing screen, and the 30 metre-long frame motif of the ceiling, woven in factories.
 The furniture was built from mahogany, embellished with oxidised brass. A Welsh dresser and a sideboard 
were constructed, in accordance with the drafts; only the brass, roseroot – shaped stampings of the doors be-
came bigger and more accentuated. 
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 The Welsh dresser is divided into three units, both horizontally and vertically. The huge, square-shaped struc-
ture is standing on graceful, pointed legs. The lower unit consists of drawers, the middle of cabinets, and the upper 
of shelves. The cabinets in the middle are protruding, while the two narrower, lateral, vertical units are in an open 
position, covered by curtains. These two have a rather small capacity, their tops are divided into three units by 
wavy–edged shelves; the top of the lateral boards also ends with waves. The doors of the cupboard are decorated 
by two, symmetrical, roseroot – shaped, oxidised, brass embellishments. Their surface is highlighted and intensi-
fied by the dark chambers of the units in an open (vertical and horizontal) position, such as lateral and middle 
shelves. The Welsh dresser is crowned by a narrow, balustrade-like gable, decorated with a pumpkin-leaf – shaped 
brass stamping. The keyholes of the drawers are ornate with brass leaves. The sideboard, adorned with a blooming 
tree – shaped stamping, is vertically divided into three units, but it is not equipped with any shelves. 
 Upon manufacturing the table, a hostile press campaign broke out between the “artist” and the “artisan”. 
Rippl-Rónai borrowed these terms from Bing, “artisan” stood for “craftsman”. The artist designated the table, 
representing a great garden tree, a central position. Surprisingly, he wanted to equip it with only one leg. 
Symbolising the trunk, the leg would have ended in roots, stemming from the oval foundation. Its upper end, 
formulating the treetop, would have had the function of supporting the three metre wide tabletop. This leg 
needed to be carved. Although Endre Thék, the “artisan”, argued that the leg would not be able to support 
such a weight, Rippl-Rónai insisted on this organic design. Eventually, he accepted Thék’s constructive criti-
cism and the roots and treetops were simplified as arched, wavy pillars. Outlines of a tree can be spotted from 
frontal and lateral view. The dispute resulted in the production of an elegant, unique table. Rippl-Rónai’s chair 
designs, on the other hand, were rejected, probably due to their simple, Biedermeier style. Count Andrássy 
preferred to choose Windsor chairs with arms, turned legs, and leather seats; factory products that did not 
harmonise with the rest of the interior. 
 The photographs of the porcelain dinner service must have perished as well. The Rippl-Rónai Museum has 
preserved, along with some sketches, approximately ten plates, created as samples. Rippl-Rónai was drawing the 
outlines of a mass-produced plate laid on a sheet of paper, then designing its decoration, using colourful, pastel 
shapes. He created five flowery designs for decoration, and also some designs depicting landscape.
 Glass figures served to adorn the upper, open shelf of the cupboard. Friedrich Zitzmann, Wiesbaden-based 
glassblower created the flower-like figures from molten glass tubes. Having open ends, they were unable to 
function as vases; being lightweight, they were merely able to accommodate a single flower. Zitzmann was 
also the one who manufactured the glass ceiling ornate with clouds. It is reticulated with wavy, wrought iron 
structural lines. The glass panels are secured by a leaden framework, also ornate with clouds, but their lines 
are thinner. Only one monochrome photograph of the ceiling has survived. 
 In 1898, Rippl-Rónai held an exhibition at the Gurlitt Salon in Berlin. According to Rippl-Rónai’s letter to 
Ödön (Budapest, 7th of December, 1898), “Andrássy’s interior design became an instant success – the Minister 
was speaking in flattering terms – he understood what I wanted to say, as if it were a solution for social issues. It 
seems that I have achieved my goal.”
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 The complete pieces of the Andrássy Dining Room were displayed at a Christmas celebration organised by 
the Society for Applied Arts, at the Museum of Applied Arts, in December of 1898. Nevertheless, the golden 
medal was awarded to Miksa Róth for the stained glass window. The unjust decision initiated a hostile press 
campaign between Rippl-Rónai and Jenő Radisics, the chairman of the jury and the director of the Museum of 
Applied Arts. Rippl-Rónai, the intellectual proprietor, was profoundly mistreated. His success with applied arts 
came to a sudden end. 
 In a desperate letter, sent from Banyuls in November of 1899 to Ernő Kammerer, Member of Parliament, he 
states that “after the success of last year, I would have never imagined becoming so neglected. They could at 
least request a darned poster for the exhibition held in 1900. They did not.”
 Count Andrássy’s conduct also proved to be disappointing: he failed to settle Rippl-Rónai’s full account. Fol-
lowing the customs of aristocracy, Andrássy’s widow, Eleonóra Zichy (1867–1945) married her brother-in-law, 
Gyula Andrássy Jr. She left the Buda mansion, and had the dining room moved to Tiszadob, the manor of her 
second husband. The castle was aggrandised to accommodate the stained glass window and the glass ceiling. 
As the photographs taken around 1910 show, the arrangement of furniture departed from the original idea. The 
Welsh dresser stood left to the stained glass window, while the fireplace was located at its right side. 
 The Andrássy Dining Room perished in 1918, during the end of World War I. Rippl-Rónai had to suspend his 
applied arts activities; he returned to painting in 1899, while staying at Maillol’s in the Pyrenees. His four-year 
stay at Kaposvár, beginning in 1902, resulted in the naturalization of Parisian art with the help of the paint-
ings of his “interior era”. His 1906 exhibition in Budapest was a breakthrough success: Rippl-Rónai became an 
acknowledged, well-to-do painter, inspiring generations of artists. He initiated the founding of the “Műhely” 
(“Workshop”, Budapest, 1908), an enterprise of young applied artists and architects. The group exhibited apart-
ment interiors in the Urania art shop. Unfortunately, this initiation for the renewal of Hungarian interior design 
did not meet enough requests; it quickly came to an end. Rippl-Rónai, however, was in the middle of a creative 
period, ready to marry his mosaic-like “corn style” with applied arts. The success of the glass window designed 
for the staircase of the Ernst Museum (1912) proved him right. In 1913, Elemér Czakó, the headmaster of the 
National School of Applied Arts asked him to provide his drafts for the school, for the benefit of the standard of 
education. These drafts have been exhibited in the Museum of Applied Arts. He, The opportunity to become the 
headmaster of the school was offered to him but then quickly withdrawn.
 “I could have aspired to become the headmaster of the school, given that my activity would have been 
found beneficial by the authorities in charge.” Unfortunately, the doors of bureaucracy remained closed for 
Rippl-Rónai. 
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The Andrássy Dining Room as “hortus conclusus”

The reconstruction of the dining room, ordered by the Rippl-Rónai Museum, aims to examine the dining room as a 
whole. This study wishes to introduce the furnishings on the basis of their relation to this whole, therefore the criti-
cism that focuses on the shortcomings of Rippl-Rónai’s knowledge about function and material, along with the per-
spective that acknowledges him only as a painter, the master of smooth surfaces, is not taken into account here.
 The Andrássy Dining Room as an inner spatial system models the concept of the garden. The isolation of 
nature, the transformation of the wilderness into a garden, and the praise of abstract, unadulterated female 
beauty are frequent themes of Art Nouveau and Symbolism. The “hortus conclusus” (“enclosed garden”) appears 
in medieval tapestries and paintings as the shelter of rich ladies’ pious contemplation. Regarding the function 
of the garden, five types of concept exist: the “Paradise Lost”; the magician’s garden; the sinister, night garden of 
Gethsemane, the place where Christ was captured; the garden as the scene of Christ’s resurrection; and finally, 
the garden of dawn and light, the enlightened man’s ideal surroundings. 
 Rippl-Rónai became familiar with the symbolism of the garden in Paris, 1895. Bing requested him and Know-
les to provide Belgian poet Georg Rodenbach with inspiration, by creating a colourful series of lithography titled 
“Les Vierges” (“The Virgins”). According to Rippl-Rónai, “My book consists of light, youth, sunshine that paints 
the landscape golden, young women in their prime who hesitate whether to see life, and later they look back 
peacefully, etc. It is but a short dream.” His words mostly relate to the concept of the fifth garden. His pictures 
portray ethereal, comely women wearing hats and long dresses, standing under trees that are laden with fruit. 
One virgin is sitting in the soft grass, pensively; the other is walking contemplatively, with a book in her hands. 
Three girls are chatting gracefully, imitating dance moves. 
 Rippl-Rónai was probably still under the influence of this picture during his consultation with Count Andrássy 
in Tőketerebes. He was introduced to the pretty Countess, of whom he made a beautiful pastel portrait. Taking 
long walks by the manor, he could have seen her standing in the garden. The pictures created between 1892 
and 1896 display the development of the garden’s comprehensive concept. The fireplace as the representation 
of hearth was subjected to constant change. On the first sketch, the highlight is on a flowery ornament on the 
ledge and a mirror above it. A female portrait is standing on the fireplace, lacking any organic connection to it. 
The portrait uses the same profile arrangement as the well-known “Portrait of Countess Andrássy”. Rippl-Rónai 
seemed to be interested in the laudatory portrayal of the Countess. Five years earlier, he designed the life-size, 
elegant, and graceful woman of the oil painting “Woman Holding a Rose”, and later he placed her in a garden 
(“Woman in the Garden”, 1896). All he needed was to replace the face with Countess Andrássy’s. Compared with 
the sketch, the complete fireplace was constructed in a much simpler way. The picture of the Countess was 
hanging above it, surrounded by proliferating plants. The flower in her hands refers to the magical smell of roses, 
which is a component of refined eroticism. She can be identified by her similarity to the figure in the pastel por-
trait, and by a wedding ring on a finger of her left hand, previously not displayed. The concepts of “hearth” and 
“garden fairy” seem to converge. The “Woman in Red” can be interpreted both as a profane icon and the guard-
ian angel of the home.
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The Reconstruction of the Dining Room

The Andrássy Dining Room is accommodated within the Visitor Centre of the Róma-villa. The art historian docu-
ments essential to the project were written by János Horváth; he was also in charge of organising the arrange-
ments of the dining room.
 The reconstruction was predestined by several factors. First, the Róma-villa has been serving as a mu-
seum, preserving Rippl-Rónai’s work and heritage. Second, the drafts from Ödön Rippl-Rónai’s heritage have 
remained intact. Third, the Rippl Rónai Museum has been preserving local values for decades. At last but not 
least, the results of the research conducted by Sára Ivánfy (née Balogh) and Éva Csenkey were crucial in initiat-
ing the reconstruction. 
 The reconstructed dining room is ten percent smaller than the original; the proportions were calculated by 
architect Krisztina L. Balogh, designer of the Visitor Centre. Pál Ritoók’s research about the Neo-Renaissance An-
drássy Mansion was essential to the reconstruction of precise details. 
 The drafts and documentation of the furniture’s re-manufacturing were finalised by János Horváth, using 
original drafts, documentations, letters, and studies preserved by several museums (Museum of Applied Arts, 
Rippl-Rónai Museum, Hungarian National Gallery, Budapest History Museum).
 The furniture was manufactured by József Albertus, director of Nafa at Nagybajom, and the company’s 
cabinetmaker, Balázs Csuha. The brass stampings were created out of two millimetre copper plates by gold-
smith Lajos Rónai and his son, Péter Rónai. The eloxation of the stampings was conducted by Péter Horváth, 
conservator-restorer.
 Glass artist Eleonóra Balogh was studying and applying Miksa Róth’s stained glass technique to create the 
window and the ceiling. She acquired raw materials from an American glass manufacture operating as the suc-
cessor of Tiffany; she was also producing raw materials in her own workshop.
 The reproduction of the tapestry “Lady in Red” was woven in wool by Ágnes Kolozs; the original picture is 
exhibited at the Museum of Applied Arts. 
 The reproduction of the twelve Zsolnay vessels is the work of Zoltán Lublóy, designer of applied arts. 


