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Rippl-Rónai az első világháborúban

Rippl-Rónai József a sokéves művészeti küzdelmekből győzelemmel, méltósággal került ki. Minden fon-
tos élethelyzetét egy-egy új festői korszak jelöl. A háborús események elszakították a franciaországi baráti 
körétől és az általa kivívott művészi értékeket felülírták. Az első világháború, mint a tenger ár felkapta és 
sodorta a művészt. Életének e szakaszában két jelentős esemény történt. Két háborús kaland két egymás-
sal ellenséges országban, egyazon tragikus csillagzat alatt. Az első Franciaországban zajlott és fél évig tar-
tott: fogság a franciák internáló táborában. A második történet másfél hónapos frontélmény volt katonai 
uniformisban. Hadifestő volt az olasz fronton. Az első volt a fájdalmasabb. Az a Franciaország, amely több, 
mint húsz évvel korábban szárnyakat adott a művészi tehetségének, most elfordult tőle és megalázta.  
Az ellenséges állam polgáraként internált fogságba zárták. A francia festőművész barátok sem tudták kisza-
badítani. Hányattatása Magyarországon hazafias együttérzést váltott ki, és sokat emelt a népszerűségén. 
Rábeszélték, hogy öreg katonaként álljon ki az ellenséges frontra, mint hadifestő. Jutalmul két kiállításon 
mutathatta be élményeit. Nyert egy háborútól megrészegült Magyarországot és vesztett egy kultúrájában 
nemzetközi Franciaországot. 
 Kíváncsian vizsgáljuk, hogy a művészet mérlegét merre billenti háború. Vajon az a négy év hozott-e 
Rippl-Rónainak külön festői korszakot? Tudjuk, hogy nem. A festő periódusok így következnek: a „fekete” 
korszak (1892–1899), a banyuls-sur mer-korszak (1899), az enteriőr képek korszaka (1901–1906), a „kukori-
cás” képek (1907–1919) és a pasztellportrék (1924–1927).

A művészet és a háború

„A háborúban hallgatnak a múzsák.” – Rippl-Rónai barátja, Móricz Zsigmond így töpreng a bölcs mondá-
son: „Csupa költemény; csodálatos a rég latin ige: inter arma silent Musae... Íme, a fegyverzajban szárnyal 
a képzelet... S az ember úgy érzi az életet, mint soha. A Halál templomában lihegjük az Élet imáját legbuz-
góbban...” 
 A művészeti kultúránkat, a festészet és szobrászat magyarországi művelőit akkor akasztotta meg szép 
munkájában a háború, amikor éppen fél évszázados lemaradását behozva csatlakozott az európai stílus-
körökhöz. A bekövetkezett első világháború előtt húsz évvel, a Millennium ünneplésére meghirdetett pá-
lyázatok előhívták a hősi harc hevületét a művészeinkből, késő romantikus, akadémikus szellemben. Az 
előírt történelmi témák jócskán szolgáltattak a magyar nép által viselt harcok ábrázolásának lehetőségét. 
Nagy történelmi tablók készültek a magyarság hősi helytállásáról. A csaták, a háborúk körülményeit feledés 
borította. Áldásos feledékenység. A művészeknek történelmi kutatásokat kellett végezni a hitelesség érde-
kében. Viszont 1914-ben tálalva volt a téma.
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 A háború és a művészet viszonyáról Lyka Károly írta 1914-ben:1

 „A nagy mesterek sohasem zárkóztak el koruk lelkétől: kiaknázták azt, sok ők voltak e kor lelkének leghí-
vebb tolmácsai. Előfordult, hogy „megelőzték korukat”, ez azonban csak azt jelenti, hogy koruk haladottabb 
kisebbségének, egy kitűnő, bár kisszámú elitnek voltak tagjai, akik ma észrevették a holnap szíve verését.
 Ha ily értelemben vesszük a történelmi festészetet és szobrászatot, akkor biztos alapon remélhetjük, 
hogy ezután következendő művészetünk is történelmi lesz, azaz el fogja mondani az érzületet, a fájdalmat, 
az örömöt, a lelkességet, a reményt és csüggedést, a lélek ruganyosságát és ernyedését, amit kiben-kiben 
a ma tomboló világháború kelt.
 Ezek az érzések (de nem a témák) bizonyára nagyon különböző módon fognak megnyilatkozni a közel 
jövő művészetében. Senki se higgye, hogy a tájképfestő most egyszeribe várostromokat fog majd festeni, 
mint ahogy tőle 1896-ban kívánták. A kategóriák különbsége bizonyára megmarad ezentúl is, csak a képek 
és szobrok hangja, benső erői, hangulata, sava-borsa ölthet magára új, de a jó műveken tisztán csak művé-
szi jellegű bélyegeket.
 Hiszen lesz a háború után megrendelés bőven. Az állam, a megyék a városok kívánni fognak a művészektől 
heroikus jeleneteket, amelyeknek hősei különösen közel állanak e hatóságok szívéhez. A jó festőknek egy ily 
feladat csak ürügy lesz arra, hogy képet fessenek, amelynek sarkalatos erénye az ő művészi egyéniségükben 
fog rejleni s nem a feladott témában. Ezeknek a művészeknek lesz a legtöbb bajuk, mert a hivatalos megren-
delő fórumok átlag nagyobb súlyt vetnek egy külsőségre (a topográfiai hűség, előírásos egyenruha s efelé), 
mint mindarra, ami által egy kép valóban művészi képpé válik. Sokkal nagyobb elismerést arathat ily meg-
rendeléseknél a közepes piktor, aki festészeti problémák nélkül valóban csak a mezítelen feladatot készíti el 
festékkel és ecsettel, okmányszerűen. De tudjuk a művészettörténetből, hogy a feladatok ily hű teljesítése 
sohasem zavart sok vizet a festés, a mintázás, az építés munkájában és okunk van feltenni, hogy ezentúl sem 
lesz döntő. Átlagművészkedés marad, a piac egyszerű kiszolgálása.” „…Ezek széles keretek, amelyeken belül 
– ha csakugyan így alakul minden, a nagy világháborúban szerzett személyes élmények, hangulatok, érzések 
szabadon érvényesülhetnek és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy sokszínűvé váljék az új művészet. Bizonyos, 
hogy minden művésznek lesznek szomorú és lesznek heroikus emlékei, lesznek oly mélyen markoló szenzáci-
ói, amelyek különböző formában jelentkeznek majd műveiken. Igazi művész nem vethet el, nem áldozhat fel 
ily legszemélyesebb impressziókat: tolmácsukká válik oly műveiben is, amelyeknek külső tárgya, motívuma 
az első pillanatban talán nem is látszik az ily személyes élményekkel összefüggni.”
 Móricz Zsigmond és Lyka Károly a fenti idézetben drámai szembesítéssel élt. Ugyanis a XX. század mű-
vészete bizarr módon szakított a latinok véleményével, azzal, hogy a háború és a művészet összeférhe-
tetlen. A modern képzőművészet mesterei nem tudták megkerülni az élet negatív oldalát. Hiábavaló volt 
a régi idők ideáljaira hivatkozni. A rútságra, a háborúra, a válságokkal sújtott valóságra annak megfelelő 
művészeti stílussal reagáltak.

1 Lyka Károly: Háború és művészet. Művészet, 1914. 337-340.
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Rippl-Rónai művészi embereszménye és a háború
 
A kalandos fordulatokban gazdag életút során az I. világháború kitörése 53 éves korában érte Rippl-Rónait. 
Szellemi küzdelmekben sok része volt. Évekig viselte az új stílusú képeire kapott bántó kritikákat. Szinyei 
Merse Pál nem tudta elviselni, de Rippl-Rónai attól, hogy kibírta, forradalmi jelentőségű művész lett. Távol 
állt egyéniségétől a heveskedés, a katonaság szelleme. Gyermekkorában nem játszott katonásdit, s nem 
rajzolt csatajeleneteteket. A Rippl-családban uralkodó 48-as érzülethez nem szolgált mementóként sza-
badságharcos férfi ős halála. Épp ellenkezőleg. A művész minden életszakaszában a békés családi környe-
zet, az idillikus helyzet művészi kiaknázása jelentett kihívást. Voltak kilátástalan, szorongató évek, amikor 
modern festőként nem talált boldogulást, nem találta még meg a helyét. Akkor nem csüggedt el, hanem 
aktivizálódott, utazott, tárgyalt, feladatot, munka megbízót keresett. Olyan munkát is elvállalt, amit addig 
még soha. Például Andrássy gróféknak egy teljes ebédlő berendezést. A vállalkozó szellem sikeres soroza-
tának történelmi példája vonul fel Rippl-Rónai művészetben. A munkára ösztönző kihívások sorába nem 
illett a háború, de kimaradni sem akart belőle. 
 Rippl-Rónait meglepetésszerűen érte a háború. Figyelmét az „öncélú” művészet kötötte le. A Párizsból 
importált festészeti stílusok birtokában a dekorációs hajlamának engedett utat. Készen állt arra, hogy 
bármely magán lakást, úri-, vagy polgári otthont, mindegy volt neki, bármely középületet feldíszítsen, 
de sajnos nem kapott lehetőséget. 1906-ban érett be a küzdelme az őt ért intézményes támadásokkal 
szemben. Általa vált elfogadottá a modern, nyugati művészeti stílus. Győzelmét úgy ünnepelte, hogy 
egyenként, vagy párosával megfestette azokat az embereket, akik a küzdelmes évek során támaszai vol-
tak. Ez a Rippl-Rónai-féle hódolat persze nem új keletű. Az egzisztenciális vívmányokat kifejező „hősi” 
arcképek végigvonulnak az egész életművön. A témáról legbeszédesebb az önarcképek sora. Ikonszerű 
a vörös sapkás önarckép. Olyan uralkodói jellem néz felénk belőle, amely megvívta a maga háborúját. 
Szeme zord, szája makacs, mint VIII. Henriké. Önmagán kívül, az első kitüntetett egyéniség volt a sorban 
a művész édesapja. Ő az erkölcsi helytállás példaképe. Az „Apánk” (1902.) című képen olyan hevület-
tel töltve festette meg őt, mintha történelmi hős lett volna. – Igen, a művész számára az volt, miként 
a második ilyen ember, Ödön öccse. Ez a testvére minden anyagi és szellemi erejével azon volt, hogy 
József bátyja festői útját, boldogulását egyengesse. Azután a francia feleség, Lazarine megfestésekor 
általánosan a „nő” volt fontos a művész életében. Lazarine-t a „Kalitkás nő” (1892.) című képpel emelte 
nőideállá. Ám a nagyanyja és az édesanyja is megkapta méltó helyét a festészetben. Eme privát kört 
meghaladva jöttek a baráti arcképek. A skót festő, Knowles volt a termékeny művészi gondolatok sugal-
mazója. Aristide Maillol barátsága ösztönözte Rippl-Rónait az iparművészet felé. Az eddigi személyek a 
„fekete” korszak kitűntetett modelljei. Most áttérünk a magyarországi sikerhez asszisztáló embertársak-
hoz. Ábrázolásuk érdekes újításokhoz vezetett, mely immár a magyar arcképfestészet jelentős fejezete. 
Rippl-Rónai az egyén, a személyiség, a karakter lényegére összpontosított. Megfelelő stílus eszközöket 
is talált hozzá. Vastag kontúrok közé határolt sík felületek, a komplementer színek dekoratív tisztasága 
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jellemzi az új ábrázolási stílust. Előfordul, hogy vízszintes téglalap mezőbe helyezi a mellképet. Ezzel a 
horizontális teret nyerő eszközzel a táguló individuum kapta a festmény fő tartalmát. Néhány fontos mű, 
mint az „Apánk” (1902.), „Petrovics Elek és Meller Simon” (1910.) és a „Riccardo Vines Roda zongoramű-
vész képmása” (1914.) nagy mérvű személyiség feltárást, monumentalitás „ego”-t képvisel. A kezeikbe 
már attribútum sem kell, eszköztár a belsőt felmutató „én.”

 A fenti bekezdésben fel kellett hívni a figyelmet arra, hogy Rippl-Rónai festészetének alapvető tartalma 
az individuális fejlődés. Művészi érvényesülését a magyar polgárosodás ily természetű kibontakozása garan-
tálta. Rippl-Rónait ebben a polgárságot dicsőítő, eufórikus állapotban érte a háború. Az egyén szuverenitása 
hatalmas vívmány. Az új tartalmú arcképfestés terepként szolgált hozzá. Rippl-Rónai szerette az emberi arcot. 
Varázslatosan bánt a portréval, mint a kifejezés eszközével. Művészi hevületében olyan leleményes művészi 
eszközöket talált, mint a régi századok vallásos festői. A kora keresztény bizánci mozaikok arany hátterű szent 
ábrázolásait idézi a „kukoricás” stílus, immár profán tartalommal. A háború le fogja rombolni ezt az értéket. 
Kérdésünk: miként szembesül ezzel Rippl-Rónai? A 20. század első évtizedében, a modern művészet szüle-
tésének időszakában, minden korábbinál nemzetközibbé vált művészeti életet szakítja szét elemeire az első 
világháború. Nyomon követjük, hogy Rippl-Rónai művészetére miként volt hatással. 
 Rippl-Rónai 1916-ban az olasz fronton barátságot kötött Oskar Kokoschkával. A fiatal művészkolléga 
nemcsak testi, hanem lelki sérülést is szenvedett a közelében. Ezen komolyan elgondolkozott, és a kataló-
gusában írt róla.2 
 „A parancsvégrehajtó géppé redukált katonák túlélése többnyire pusztán a véletlenen, nem pedig 
egyéni heroizmuson, bátorságon vagy leleményen múlt. Alárendeltként gyakran súlyos fenyítések, meg-
alázások, agressziók áldozataivá válhattak. A háború dehumanizáló hatása, az erőszak, a kiszolgáltatottság 
kumuláládó tapasztalata súlyos stresszállapotokat, lelki megbetegedéseket, traumákat okozhatott azok-
nál a katonáknál is, akik maguk közvetlenül nem kerültek életveszélybe vagy agresszió tárgyává, de tanúi 
voltak bajtársaik vagy éppen ellenfeleik szenvedésének, halálának, esetleg részt vettek, tettesként vagy 
szemtanúként, tömeges kivégzésekben, megtorlásokban.”3 – írta tanulmányában Erőss Ferenc.
 Rippl-Rónai a háború legsötétebb részéből, az emberölés és a halál közvetlen megtapasztalásából 
kimaradt. Feltételezzük, hogy számára a háborús élmény nem hozhatott volna újabb festői korszakot. 
Ugyanakkor más festőművészek, például a nála tíz évvel idősebb Mednyánszky László harctéri rajzo-
lóként járta be Galíciát, Szerbiát és Dél-Tirolt. Mednyánszky lélekben felkészülten fogadta a háborút. 
A csavargó portrékban megragadott bűnös lelkek, a társadalomból kirekesztettek a háborúk gyakori 
hősei lehettek. Mint az ellenség gyilkosa, legendás hőssé válhat. Neki nincs mit veszteni. Ilyen esztelen 
megváltást kínált az életét eltékozló tömegnek a háború. Párizs művészi köreiben megvolt ennek bor-

2 Rippl-Rónai József újabb rajzai és festményei. Ernst Múzeum katalógusa. 1917. 7-9. o.
3 Erőss Ferenc: Pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban. PDF
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zalomnak az előérzete. A kubisták, Picassóval, Braque-al élen megalkották képeiken a személyiség, az 
egyén, az arc „leépülésének” drámáját. Formai analízis útján „leástak” az ember primitív valójához, amely 
talán elég erős lehet ahhoz, hogy túlélje a háborús katasztrófát. A magyar festészetben talán Tihanyi  
Lajos érzékelte legjobban a korszellemet, amikor portréiban valósággal szétdúlta a modell egyéni vilá-
gát, keresve, kutatva benne az őserőt. 

Incidens Issy–L’Éveque-ben

Rippl-Rónai és családja 1914 júliusában rokonlátogatásra utazott Franciaországba. A művész nagyfokú kül-
politikai tájékozatlanságára vall, hogy 1914 nyarán sem látta a háborús veszély jeleit. Párizsban sorra járta 
a régi helyeket, felkereste barátait. Gyönyörű panorámát festett a forgalmas Place de l’ Observatoire-ról. 
Ismét otthon érezte magát a művészet fővárosában.
 A művész felesége, Lazarine Baudrion és nevelt leányuk Anette Paris, mindketten egy burgundiai kis fa-
luban, Issy–L’ Éveque-ben születettek. A kislány, akit Anellának becéztek, 1910-ig élt ott az édesanyja korán 
bekövetkezett haláláig. A sokgyermekes anya, Lazarine nővére volt. Halálos ágyán azt kívánta, hogy Anellát, 
a legkisebbet a gyermektelen Lazarine-ék neveljék fel. Anella konfliktus nélkül beilleszkedett az új családjába. 
Józsi bácsinak és Lazarine néninek, illetve Tante-nek szólította nevelőszüleit. Tökéletesen megtanulta a magyar 
nyelvet. Négy év elmúltával tértek vissza, ahol a rég nem látott apa, a rokonok és a testvérek várták őket. 
 Anella részletes élménybeszámolót írt, abból idézünk: „Július 14-e is Párizsban ért még bennünket, mi 
is még vidáman, gond nélkül mulattunk a párizsi néppel együtt, és még Józsi bácsi kedvet kapott, hogy 
a Dome előtti téren megforgassa Lazarine nénit és engem is. Több délutánt és estét nagybátyáméknál 
töltöttünk Claudine-nal együtt. Ez a nagybátyám Lazarine néni és Claudine néni legidősebb bátyja volt. 
Közeledett a Szent Jakab, július 25., kis szülőfalunk védőszentjének ünnepe. Erre a napra vártak bennünket, 
Édesapám és a családnak ott lakó tagjai…”4 
 Rippl-Rónai még az érkezés előtt, iskolás füzeteket vásárolt, hogy a családi ismerkedést rajzokban 
dokumentálja. Egy sereg kockás iskolásfüzetet rajzolt teli a rokonok falujában látott élményekkel. 
Egyik ilyen rózsaszínű borítójú irkára kívül ezt feliratozta: „Rippl-Rónai rajzkönyve Issy–L’Éveque 1914.”5 
Elsősorban a családtagokról készített gyors ceruza vázlatokat. A zsebben elférő füzetekben minden 
rokont lerajzolt. Felírta, hogy kit ábrázol. Azt tette, amit szokott: állandóan rajzolt, gyűjtötte a karak-
tereket. Úgy, mint a természetbúvár a növényeket, vagy a lepkéket. A szép emberpéldány némelyike 
festményre ihlette.

4 Horváth János: Rippl-Rónai emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről. 2008. Kaposvár, 59. o.
5  Horváth János: Rippl-Rónai Issy–L’Éveque-i rajzfüzete. Somogy Megyei Múzeumok Közleményei. 14. Kaposvár, 2000. 453. o.
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 Az egyik füzet kifejezetten emlékként készült a felesége számára, s a borítón ezt fel is tüntette. „A háború 
előtt 1914. július Issy–L’Éveque. Itt vannak az alakjaim és portréim Issy–L’Éveque környékéről. Emlékek az 
én kis Lazarine-omnak.”6 Lazarine a kaposvári otthonukban igyekezett azt nagyon megóvni és biztos helyre 
dugni, de aztán megfeledkezett, hogy hová tette. Nagyon sokára, csak a mi időnkben került elő. A Róma-
villa konyhájaként szolgáló melléképület padlásán egy rozsdásodás miatt beragadt utazó koffer alján volt, 
épségben. Erre kofferra a padlás kincsei után kutatva találtunk rá 1999-ben.7 A 30 darab rajz mindegyike 
ceruzával készült, némelyik akvarellel színesített. A rájuk írt szövegekkel együtt elevenedik fel annak emlé-
ke, hogy a háború előtti napokban miként sérül a családi béke.

6 U.o.
7 U.o.

Képeslap Issy-L’Éveque-ről
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 A rajzolás egyfajta kontaktus Rippl-Rónai és a kezdetben ismeretlen családtagok között. A társasági lég-
kör lehetett csendes és álmos, derűs és harsányan kedélyes, beszólásokkal, viccekkel élénkített. Rippl-Rónai 
a hangulattal összhangban, rajzi nyelven szólt hozzá a dolgok állásához. A rajzokra írt rövid, kézírásos szö-
vegekből kiérződik, hogy nem a művész távolságtartó magatartásával szemlélődött, hanem közéjük tarto-
zott. A rugalmas beilleszkedési készség által a művészetét is a rögtönzés jellemzi. „Az élet gyorsírója” – ezt 
állapították meg Rippl-Rónairól abban az időben. A társasági helyzetekben folytatott rajzolási igény rokon 
szellemű a fotografálással, melynél az ellesett pillanat és a felismerhető személy viselkedése jelenti az ér-
téket. Rippl-Rónai lesben állt a jó pillanatokért. Minden rajzon olvasható a modell neve, például Claudine, 
Laurent, Philibert, Therese, Jean Baudrion, Antoine, Lazarine és Anella. Két családdal ismerkedett össze.  
Az egyik a Lazarine-hoz tartozó Baudrionoké, a másik Anella apja, Philibert Paris és rokonsága. A Baudrion 
nővérek legalább hárman voltak, Anella elhunyt anyja, Claudine és Lazarine. A férfiakat nehéz követni.  
A művész feleségéről három rajz készült. Az egyik felirata: „Elaludt”. 
 Az akvarellel színezett másik rajznak Rippl-Rónai olyan címet adott, ami furcsának tűnik, de könnyen 
megfejthető. Felírta a magyarázatot: „Jeanne d’ Arc” „Ilyen lett volna, ha az angolok nem égetik el.” Jobbra 
fent a helyszín és időpont: „ Issy l’ Éveque 1914.” 
 A kis arcképen nagyon feszült idegállapot jellemzi a mindig békés és türelmes Lazarine-t. Mélyen meg 
van bántva, mert éppen az ő szülőfalujában érte súlyos incidens a férjét. Harciasan kikelt a védelmében. 
Rippl-Rónai, hogy kedves humorral feloldja idegességét és jogos aggodalmát, a franciák harcos védőszent-
jévé avatta Lazarine-t.
 Hat rajz készült Claudine-ról, mindegyiken rosszkedvűnek látszik. Claudine húsz évvel korábban a még Pá-
rizsban Lazarine-nak segített a Rippl-Rónai által tervezett gobelinek hímzésében. Jelentős művészi sikereket, 
világkiállítási aranyérmet is hozott a közös alkotás, ezért közel állt a házaspár szívéhez. A lazán és gyorsan hú-
zott ceruza vonalak pillanatnyi állapotot rögzítenek. A karikatúrához közel állnak, de nem annak poénkereső, 
túlzásaival. A rajzok alapján nagyon hasonlít a profilja Lazarine-hoz. Magába merülten, egyenes derékkal ül. 
Egyiken magában szitkozódik, a francia szavait felírta a művész: „sohasem fogod …bunkó állat.” Úgy tudjuk, 
hogy a falu mészárosát szidja, aki bántotta Rippl-Rónait. A másik rajzon nyújtózkodik, a harmadikon szenved: 
„Kedvesem! (nőhöz intézve) Minden pillanatban hasmenésem van.” A harmadik rajz lapja vörös füzetborító: 
Claudine tűzhely mellett ételt főz. E rajz hátoldalára kompozíciós igényű alakrajz került egy nagybajszú, kala-
pos, ingujjas emberről. Az asztal sarkán és a széktámlán pihenteti a paraszti munkától vaskossá vált kezeit.
 Egy kedves arcú, göndör, fekete hajú lány kalapban, nagy világos szemekkel mereng, teáscsészével ke-
zében. A lap másik felén egy profilállású, sovány arcú, bajszos, városi kalapot viselő férfifej van. A rajz fel-
irata: Jean Baudrion és leánya. A csontos arcú Jean feltűnik egy sűrűn telerajzolt lapon is, szintén bal profil 
nézetben, a szájában cigaretta. Erre a lapra főcímként a művész a dupla „R” betűs szignója alá írta franciául:  
„A háború előtt 1914.júl.28.” A füzetbe komponálási szándék nélkül gyűjtögeti Rippl-Rónai az embereket, akik 
gondterhelten merednek maguk elé. Alul, középen egy Louis nevű ember arcát egészen eltölti az aggódás. 
Jobbra, mellette egy női profil, felirata: „Therese varrogat.” Felül, középen egy kis férfialak kék edényeket cipel. 
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 Anella három lapon is felismerhető, nagyon finom, lendületes vonalakkal megrajzolva. Két nézetből 
olvasás közben, aztán egyedül és a harmadikon Marie-vel. Marie Perraudin-éknál, Anella unokanővérénél 
voltak elszállásolva Rippl-Rónai és Lazarine.
 „Laurent és az apja Igny-ben 1914. július” felirattal egyik lapon két férfit látunk. 
 Anellától tudjuk, hogy Laurent volt a három bátyja közül a középső, a szabadságát töltő katona, aki-
nek akkor tizenhét napja volt hátra a háború kirobbanásáig. „ Mint egy oroszlán fogok verekedni és mint 
egy hős fogok a családomhoz talán visszatérni.” – hangoztatta a fiatalember, amikor szeptember 9-én 
visszament az egységéhez. Laurent-ról két rajzot, s egy nagyméretű kukoricás stílusú festményt készí-
tett a művész. Az Ernst-Múzeumban „Francia katona” címen szereplő képért megrótta a kritika, miért az 
ellenségről, s miért nem a haza védelmezőjéről festett képet Rippl-Rónai. Laurent-ről készült „A katona 
szíve” című ismert kiállítási katalógus előzék rajz, amint egy csecsemőt dédelget. – „Lám ők is emberek” 
– jegyezte meg róla a pesti sajtó.
 „Tanulmány Laurent-ról, aki beteg, dagadt a térde.” – olvasható franciául egy katonaruhás rajzon, ame-
lyen mellrészig ábrázolva, egyedül szerepel, a szájában cigaretta és féloldalasan lefelé hajolva fájlalja meg-
dagadt lábát. Különösen élénk figyelmet fordított Rippl egy kis pufók csecsemő iránt. – „Milyen furcsa figu-
rák?” címmel, akvarellel színezve, telerajzolt egy lapot babaarcokkal, s azok közt Claudine és Lazarine feje is 
feltűnik. A felírt kérdés csodálkozás az apró ember iránt, mely téma közelébe apaként nem juthatott.
 Alaposan körbejárt a művész egy Antoine Perraudin nevű, bajuszos fiatalembert, mert az ő házában 
lakott. Egyik lapon sapkában néz velünk szemben egy „demagógnak” nevezett férfifej fölött. Egy másik lap 
alján profilban, erős plasztikai hangsúllyal, szájában cigarettát lógatva, látható. 
 A „Perraudin és Teréz asszony kertjének virágai” című rajzon dekoratív motívumokat gyűjtött Rippl-Ró-
nai. Tudunk egy akkor festett virágos képéről, de nem állíthatjuk biztosan, hogy a rajz azt a festményhez 
szolgált volna vázlatként.
 Az előbbi asszony alakja, Marie, varrogatás közben van vázolva egy újabb rajzon. 
 „Issy–L’Éveque-i alakok” a címe annak a szellemes lapnak, amelyre az utcán járó-kelő figurák helyezked-
nek el, halvány akvarell színnel tarkított ruhában.
 Egy rózsaszínű borítón macskáról készült rajzok vannak. Az alvó helyzetűről tanulmányszerű, az ülőről 
kissé stilizáló, s a két surranóról a macska lényét röpke ceruza futammal megragadó rajz készült. Az állatnak 
Lazarine akkori előérzetében lett szerepe.
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Antoine és a demagóg, 1914. Antoine cigarettával, 1914.

Jean, louis, Therese és mások, 1914.

Philibert (Anella apja) 1914.
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Claudine nyújtózkodik, 1914. Claudine, 1914.

Könyöklő nő, 1914.Claudine profilból, 1914.
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Laurent, 1914. Laurent és apja, 1914.

Ifj. Jean Baudrion és leánya, 1914.

Issy–L’Éveque-i alakok, 1914.
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Lazarine, 1914. Lazarine elaludt, 1914.

Baba fejek, 1914.

Kalapos ember ingujjban, 1914.
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Pipázó férfi, 1915.

Chartreuse-i szobánk, 1915.

Internált társnőm, 1915.
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 Rippl-Rónai József a falu utcáján sétálva, a kocsmában ülve is sokat rajzolgatott. Figyelte Issy–L’Éveque 
életét, amint nyár időben, ellustultan isznak a kocsmába. Híre terjedt, hogy kitört a háború. A német had-
üzenetre augusztus 3-án Franciaország is beszállt. Elrendelték a mozgósítást, az emberekben lázas izgalom 
támadt. A felbolydult, nemzeti érzelemtől elvakult férfiak egyszerre ellenséget fedeztek fel az idegen mű-
vészben. Azt gondolták, hogy osztrák kém, rátámadtak és tettleg bántalmazták. 
 Paris Anella így írta le a Rippl-Rónait ért incidenst:
  „Egyszerre csak híre jött, hogy a háború kitört az oroszok és a németek között. Rá kihirdették a „mobilisation 
Généralé”-t. Mi nem akartunk tovább maradni, írtunk Creusotba bátyámnak és nagybátyámnak, hogy jöjjenek 
családjaikkal mielőtt elutaznánk. Vasárnap még elmentünk sétálni az erdőbe. Nem voltunk jó hangulatban, 
nem voltunk vígak, mert a nép már nagyon izgatott volt. Hétfőn reggel mobolizáltak. Párizsi nagybátyámnak 
is el kellett mennie a fiával: Laurent-tal, mert a fiának már másnap a „dépot”-ban jelentkeznie kellett.
 Mindenki szomorú volt a házban, amely üresnek látszott. Bátyám nem utazott el aznap, de augusztus 
3-án lement az állomásra, hogy megtudja, felesége vele utazhatik-e, mert híre kelt, hogy mozgósítás alatt 
az asszonyok nem utazhatnak. Józsi bácsi, apám, Jean-Marie is lementek vele. Egyszerre észrevették, hallot-
ták, hogy az emberek összesúgnak, előbb halkan, azután mindig erősebben, majd elkezdtek kiabálni: 
 A bas l’autrichien.
 Aztán később, hogy a nép már verekedésre is elszánta magát:
 Il faut le couper en quatre. Chacun son morceau (négy darabra kell vágni – mindenkinek legyen egy darab 
belőle.) És Józsi bácsit körülfogták. Szegény Józsi bácsi nem tudott mit csinálni ezekkel a dühös emberekkel, 
akiknek eltökélt szándéka volt, hogy őt megöljék, darabokra vagdalják. Apám, bátyám és néhány okosabb 
ember csitítani akarta őket, de nem értek célt, nem tehettek ellenük semmit. Végre is, az egész község ellen 
nem léphet fel egy pár ember. Szerencsére, a lakóházunk nem volt messze az állomástól. Siettek hazamene-
külni. Mikor az ajtóhoz értek, Lazarine néni is meghallotta a lármát, kijött és tudni akarta, mit jelent a nagy zaj. 
Majdnem elesett ámulatában, mikor látta, hogy Józsi bácsit körülfogja a sok kiabáló ember. Mielőtt az ajtóhoz 
juthatott volna, Józsi bácsi egy rúgást és néhány ökölütést kapott előlegül Ducharme nevezetű gonosz em-
bertől. De a lába ennek az embernek nem volt elég hosszú és így nem volt túl erős a rúgása sem.
 A nép azt hitte, nem vagyunk rendben papírjainkkal, főleg azt hitték, hogy Józsi bácsi kémkedni jött. 
Szaladgáltak, mint az őrültek, a rendőrségre és azt akarták, hogy Józsi bácsit zárják be. De már pár nappal 
előbb mi is ott voltunk a rendőrségen, ahol megmutattuk mindazokat az okmányokat, papírokat, amelyek 
nálunk voltak és amelyek Józsi bácsit igazolták. Marie unokanővérem sem késett, amikor látta a kellemet-
len helyzetet, ő is rendőrökért sietett, akik jöttek is azonnal és rendet csináltak.”8 
 A feldúlt érzelmi állapotban három rajzot készített a művész „Megverettetésem története”címmel.  
Az első vastag tollal rajzolt diópác, utcai tömegjelenet indulatos mozdulatokkal ábrázolt emberekkel. Exp-
resszivitással remegtetett vonalak járják át az alakok lábait, ami a lincselési őrület jele lehet. 

8 U.o. 63.l.
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Megverettetésem története 1. Megverettetésem története 2.

Megverettetésem története 3.
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 Riccardo Vines Roda zongoraművész arcképe, 1914.

Francia katona, 1914.

Ókuás néni, 1914.
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Antoine Perraudin olvassa hogyan verik a németeket a franciák 
a Marné mellett. 1914.

Anella. „Nennette babot fejt. Issy-L’Éveque, 1914. aug. 11.”
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 A második rajzon az utcai tömegből kiválva, két ember rugdossa a menekülő Rippl-Rónai hátsó olda-
lát. „Nem kíméltek egy cseppet se” – írta hozzá a művész. A kikarikírozott fejű dühöngőket tintafoltokkal 
dekorálta. 
 A harmadik rajz, „Utcai jelenet.” A vasúttal határolt hátterében a felbolydult embertömeg tépáz egy em-
bert. A kalapját vesztett, védtelen férfi nyilvánvalóan Rippl-Rónai. A kép előterében fejét fogó asszony látható 
egy macskával. A macska a drámai előérzet ezoterikus szimbóluma. A rajz alá hozzáírt magyarázat: „Mialatt 
vertek, Lazarine otthon ezt telepatikusan megérezte”. – Ez így is volt igaz, mert a családnak elárulta Lazarine, 
hogy a történtek alatt megnevezhetetlen félelemérzés, aggodalom fogta el és férje iránt. A három rajzot Bu-
dapesten felkapták az élclapok is, mert valóban viccesek.9 Rippl-Rónai alaptulajdonsága mutatkozott meg 
bennük, mely szerint önmagát kigúnyolva, egészséges humorral emelkedett felül a drámai helyzeten.
 „A háborútól felzaklatott élet ezernyi apró megnyilvánulását bátran, semmivel sem törődve vetette pa-
pírra. Szinte ijesztő a közönye, félelemtől való ösztönös mentessége.” – állapította meg Genthon István 
annak ismeretében, ahogy Rippl-Rónai a háborús viszonyok között viselkedett.10

 Az incidens után megjelent náluk a megyei alispán, aki nagyon sajnálta a durva esetet. Közölte, hogy 
Rippl-Rónai az ellenséges ország polgára. Az is lehet, hogy hadkötelezett, ezért szeptember 20-án a leg-
közelebbi városba, Maconba kell mennie, nyilvántartásba jelentkezni. A magyar törvény szerint 53 évesen 
már nem volt senki besorozható, de ott ezt nem tudhatták. 
 A maconi jelentkezésig tartó másfél hónapig sem hagyta el Rippl-Rónait az alkotókedv. Anella írja:  
„Jó néhány képet és sok rajzot készített ott a kis faluban. Itt festette az 1915-ös kiállításon nagy sikert ara-
tott és az állami aranyéremmel kitüntetett Madame Riccard arcképét (Ókulás néni), továbbá Laurent bá-
tyámról festett „Francia katona” című olajfestményt. Claudine néniről szép, hű arcképet festett, melyet neki 
ajándékozott. Lefestette még Monseieur Gorgereau, volt iskolai tanítónőmnek édesapja képét, édesapám 
életnagyságú portréjának szénrajzát és egy szép aquarellt, „Philibert fát vág”. Egy szép virág olajcsendéletet 
is festett, és még sok-sok rajz született akkor keze alól, így többek között a nagyon mulatságos „Megveret-
tetésem történeté”-nek három darabja: a „ Töprengő nő”, „Marie Perraudin”, a „Háborús hírek felolvasása”, 
mely rólam készült, továbbá a „Haltisztítás”, a „Katona szíve” és még sok más.”11 
 Műveit napra pontosan datálta a művész. A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményének megvásároltunk egy 
nagyon szép 1914. augusztus 11-i akvarellt12 „Nennette borsót fejt” címmel. – Anellát így is becézték. 
 Rippl-Rónai az issy–l’éveque-i önkéntes szobafogságban levelezni kezdett a hazautazása ügyében.  
A rajzfüzetben két francia nyelvű kérelmet kezdett fogalmazni. Az elsőt a füzet borítóra írta: „…és hogy 
még maradunk, ameddig a vonatok nem járnak rendesen Lyontól az olasz határig, ahonnan folytatnunk 

9 Bálint Jenő: Rippl-Rónai papucsban. Krixkrax. 1931. 1, 15 – 18.
10 Genthon István: Rippl-Rónai József. Budapest, 1958. 32.l.
11 Horváth János: Rippl-Rónai emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről. 2008. Kaposvár. 65. o.
12 1978.XII.13-i BÁV aukció.
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kell utunkat Magyarország felé. …egészségesek vagyunk és sokat dolgozom. A hatóságok barátságosak az 
országban… fivérem adjon hírt otthonról. Üdvözlettel Rippl-Rónai”
 Egy másik, szintén franciául írt levél töredék így szól:
  „…a lehetőségét hazatérni Magyarországra Olaszországon keresztül.
 Azonkívül – kérem kérelmem benyújtását Ausztria – Magyarország nagykövetségére Rómában Mr. de 
Embrózy tanácsosnak azzal a kéréssel, hogy lekötelezne, ha értesítené pár sorban a fivéreimet, Ödön és La-
jos R.R. t is Kaposváron, Magyarország,… hogy állandóan festek és jó egészségben vagyunk feleségemmel 
és unokahúgommal együtt, de még bizonytalan ideig visszatartanak bennünket Issy-L’Eveque-ben.
 Az Elnök Úr kedvező válaszának reményében, kérem fogadja megkülönböztetett tiszteletem kifejezését
 Rippl-Rónai József
 „A Milánói Nemzetközi kiállításon díszoklevelet kaptam, a feleségem aranyérmet (kapott). 1914 …nem-
zetközi szépművészeti vásáron Párizsban.”
 Maconban a rendőrfőnök elvette Rippl-Rónai iratait és nagy megdöbbentést kiváltva közölte, hogy fo-
golyként kezelik. Az internálás első hónapokban még nem volt kötelező a tömegszállás, saját költségén a 
művész olcsó szállodában lakhatott. Macon határon belül szabadon mozoghatott és minden este jelent-
keznie kellett a prefektúrán. Változtatott a külsején, hogy elkerüljön egy újabb kellemetlenséget. Rövidre 
vágatta a haját, ácsnadrágot, francia munkás sapkát és malaclopó köpenyt vett fel, és amikor csak tehette, 
rajzolt az álca alatt. Három hónapig volt Maconban. Megengedték, hogy nyílt képeslapon franciául írjon 
haza. Egy Macon-ról készült fényképes képeslapon a szép kézírású Anellának ezt mondta tollba:
 „L.R.Rónai Lajos pénzügyi főtanácsos Kaposvár, Anna utcza 3.
 Kedves bátyám, Lajos! Két hónap után csupán most engedték meg, hogy a francia kormányon keresztül 
ezt a pár sort írjam neked. Meg tudnád-e mondani nekem – mivel te is hasonló eset vagy, mint én, hogy 
nem voltál katona – lehetséges-e, hogy beletartozunk a 17-től 60-ig kategóriába? Katonakötelesek va-
gyunk, vagy nem? Ilyen okból tartanak itt. Tehát arra kérlek, küldjél felvilágosítást a Polgármester útján 
Genfbe a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (Hadifogoly Szekció). Ebben az ügyben megkérdeztem 
már a Belügyminisztert Budapesten. Jól vagyunk, sokszor gondolunk rátok, és ölelünk mindnyájatokat. 
Válaszoltatok-e Mme Roussy-nak?
 Macon, Hotel de Geneve, 1914. okt. 8. Fivéred Jóska.
 Üdvözletünket küldjük minden barátunknak és ismerősünknek.
 Mindenkit szeretettel csókolunk Lazarine és Anella”13

 Válaszról nem tudunk, de az akkori viszonyok közt ennek kicsi a valószínűsége. Szerencsére Ödön test-
vértől még idejében érkezett sürgős pénz küldemény.

13 Rippl-Rónai Múzeum adattára. 5189-93. sz.
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 „Rippl-Rónai számára a háború kezdete nem volt egyéb a vizuális élmények őserdei sokaságánál”  
– állapította meg utóbb a kutatója, Genthon István.14

 Legjelentősebb háborús témájú művet a „Menetelő francia katonák,”címűt 1914-ben az internálás alatt 
festette Rippl-Rónai. Maconban a Hotel Genéve ablakából kitekintve nézte a katonák vonulását. A zárt 
gyalogsági oszlop lovas tiszt vezetésével vonul át a tér középterén. A piros-kék egyenruhából szerkesztett 
festői képlet olyan egységes rendet alkot, mint a szőnyeg szélének bordűrje. Úgy látható a szorosan ma-
sírozó katonák egyszerre lépő lába, mint a százlábú bogáré. Az előtérben nézelődő alakokból lemérhető 
mozgósítás hangulata. Egyik-másik ember tétovának tűnik, mert a hadoszlophoz képest olyan a mozgása. 
Legtöbben meredten állnak. Két sorból kiszakadt katona lépést tartva követi a menetirányt. A kompozíció 
fő motívuma az előtérben középen álló, két fehér egyenruhás tiszt. A testükön, a zubbonyon látható moza-
ik kockák éreztetik, hogy milyenképp szilárdul meg bennük a katonás fegyelem. A festői játék olyan lényegi 
tartalom hordozója, amelyre nincs kiválóbb mesteri ötlet. A két bamba arcú katonát bekebelezi a környe-
zetéből ráható, erősen áramló formaritmus. A lépések sorozatának monotonitása eltompítja az egyén kajla, 
rakoncátlan, független karakterét. Az izgalom, mely a hangyabolyszerű tarkaságból árad, magával sodor-
ja, militarizálja az egyéni embert. Rippl-Rónai az egyénnek, az individuumnak a magasztaló művésze itt a 
nagy ledarálást, az apróvá és engedelmessé váló tömeget festette meg.
 A nagyszerű festménynek egy akvarellel színezett tusrajz az előzménye, amely szintén kockás irka lap-
jára készült a Hotel de Geneve ablakából. A ceruzával ráírt cím: „Le Départ! Mennek a vasútra. Macon, 1914. 
dec.” A két mű minden részletében megegyezik. Feltehető, hogy az akvarell alapján Budapesten készült el 
az imént ismertetett olajkép. 
 Rippl-Rónait Maconból terelték Le Puy-ba, majd Chartreusba. Hasonló sorsú emberekkel összezsúfol-
va terelték városról városra, augusztustól a következő év februárig. Betegeskedett, munkával vezette le a 
rabság és a sértő incidensek által kiváltott indulatát. Még a művészbarátok sem tudtak tenni érdekében. 
Felesége és leánya kényszer nélkül osztozott sorsában. 
 „A fogolytábor állomása Le Puy városa volt. Este 11 órakor érkeztünk oda. Lazarine néni meg én, a pá-
lyaudvarral szemben lévő szállóban szálltunk meg, Józsi bácsi, szegény, fogolynak maradt. Valamennyit 
egy nagy omnibuszfélébe tömködték – ahol állva tették meg az utat – és elindultak velük, nem tudtuk, 
hogy hová! Az egész éjszakát átsírtuk a szobánkban. Szilveszter éjjel lévén – így mentünk át az új évbe. Ott 
álltunk elhagyatottan egy vadidegen világban. Másnap délben hallottuk a szálloda tulajdonosától, hogy az 
internáltak tábora Chartreuse-ben van.”15

 Immár zárt helyre, egy katonailag irányított kolostor épület falai közé kényszerítették Rippl-Rónait és 
sorstársait. Sok levelet küldtek haza, melyek többsége nem ért célba. 

14 Genthon István: Rippl-Rónai József. Budapest, 1958. 33.l.
15 Horváth János: Rippl-Rónai emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről. 2008. Kaposvár.
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Départ! Mennek a vasútra. 1914. Utca Maconban, 1914.

Francia katonák bevonuláskor, 1914.

Maconi járókelők, 1914.
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Menetelő francia katonák, 1914.
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 Rippl-Rónai József alábbi két levelét egy német író juttatta el öccseinek Kaposvárra.16

 „Édes Ödönöm!
 Fogházban vagyunk. Többszáz ember: asszony, férfi, gyerek van itt. Három nap és három éjjel egy istálló-
nak beillő helységben voltam, szalmán feküdtem a legnagyobb légvonatban. Egy bosnyák mesteremberrel 
feküdtem együtt egy szalmazsákon. Meghűltem, s így a betegosztályra kerültem. Négy igen tisztességes 
ember fekszik mellettem. Nappal sétálunk az udvaron. Azon dolgozom, hogy feleségem és kislányom is 
bejöjjenek, mert a városban nekik is veszélyes. Petrovics egy igen hosszú levelet írt. Tekintetbe se vették. 
írjatok nyílt levelet. írhattok akárhányat az amerikai követség révén. La Chartreuse (res le Puy), 1915. jan. 6.
Ezer üdv. és millió kézszorítás

Jóska”17

 „Édes Lajosom!
 Feleségem és lányom folyton velem utaztak, dacára, hogy ők szabadok. Azonban panaszkodnak, hogy 
a városban (Le Puy) lakni nem lehet, rossz, dühös emberek lakják. Ha megengedik, akkor be fognak ők is 
jönni a fogházba, mint önkéntes foglyok. Az élet nem rettenetes, mert hasonló emberek vannak itt. Valaho-
gyan csak elszenvedjük a háborút. A legkisebb kihágásért kóterbe kerül férfi, asszony. – Szerencsére most 
egy jobb érzésű igazgatónk van, az előbbi revolverrel fenyegette az embereket és állandóan sípjelzéssel hí-
vott, mint a kutyákat szokás. Kutyavilág van itt, és kegyetlenül bánnak velünk, akik semmit sem csináltunk. 
Engem el kellett volna ereszteniük. Nem teszik, makacsok. Igen szépen köszönöm, hogy felvigyáztok a mi 
kedves Róma Villánkra. Tegyetek úgy, amint jónak látjátok!

Jóska”18

 A következő levelet Lajos öccsének küldte a művész:
 „Monsieur Rónai Lajos
 Kaposvár (Somogy megye) Hongrie Anna utca 3
 Kedves Lajos bácsi! Nemrégen írtam egy hosszú levelet Margit néninek és önnek. Megkapták-e? Na-
gyon szeretném, mert egy kicsit részletesebben írtam az életünkről. Ezt a levelet megelőzően küldtem 
lapot Ödön bácsinak is, mert mi is kaptunk tőle egyet, amiben írta, hogy maguk nem kapnak tőlünk semmi 
hírt. Kellemetlen, hogy a levelek olyan nehezen érkeznek meg. Pedig mi jó néhányszor írtunk maguknak. 
Itt küldöm a lakhelyünk látképét. Kár, hogy nem hagyhatjuk el, mert sok minden és sok érdekes hely volna 
látnivaló. (Józsi) Bácsi és Lazarine néni nagyon náthásak, (Józsi) bácsit az átkozott reuma kínozza. Néhány 
napig szép időnk volt, de most újra hideg van. Reméljük időközben vannak híreik Gusztiról. Imádkozunk 
Istenhez, hogy vigyázzon rá, és vezesse vissza őt minél előbb magukhoz.

16 Rippl-Rónai fogsága. Somogyi Hírlap, 1915. február 11.
17 Rippl-Rónai fogsága. Levelek Franciaországból. Somogyi Hírlap, 1915. február 12.
18 U.o.



26

Rippl-Rónai az első világháborúban

 Lazarine néni és (Józsi) bácsi velem együtt szívből üdvözli és csókolja mindnyájukat. 
 Unokahuguk, aki sokat gondol mindnyájukra Anella 1915. febr. 10.”19

 Anella részletes naplójából vett sorok a chartreuse-i életről adnak képet. 
 „Beszélgettünk, álmodoztunk jobb szebb időkről. Így ismerkedtünk meg egy olasz trieszti hegedűmű-
vésszel, Pitaccóval, Scholz német mérnökkel, a tanító Wasserberger házaspárral, a Weiszmeier házaspárral, 
akiknek péküzemük volt Lyonban és egy nyitrai fiúval, Weisz Lajossal. De jóban voltunk a szuronyos őrökkel 
is, akikkel barátsággal elbeszélgettünk. Sok jóindulattal voltak irántunk. Este fél hétkor a vacsora, nyolc óra-
kor el kellett hagyni a kantint és kilenckor felharsant a trombita a lefekvéshez. Ha valahol tovább is égett a 
villany, egy puska vaklövése hozta a társaság emlékezetébe, hogy foglyok vagyunk… De komoly munka 
is folyt időnként. Mert amint kissé rendeződött életünk és már hárman, az igazgató jóvoltából teljesen 
egyedül bírtunk egy szép nagy szobát és egy alkóvot, Józsi bácsi munkakedve is megjött és egymás után 
festette vagy rajzolta le fogolytársait. De legelőször is, hálaképpen egy pasztell mellképet festett Ravoux 
igazgatóról, melyet Ravouxné legnagyobb örömére nekiajándékozott.” – írta Anella.20

 „Én az időt lehetőleg művészetemnek szenteltem. Rengeteg sokat dolgoztam, mintegy háromszáz 
vázlatot csináltam. Azonkívül, hogy fogolytársaim szimpátiáját megnyerjem, fűt-fát lerajzoltam, port-
rékat festettem, aminek később azt a hasznát vettem, hogy kellemes miliőt teremtettem magamnak, 
s nem volt egy ellenségem sem! Részben szabadulásomat is ennek köszönhettem, mert nem akadtak 
intrikusok.” 21

 A fogolytábor igazgatója tudott hatni a tábori orvosra. Orvosi szakvéleményre engedték el Rippl-Rónait 
jóindulattal feltételezve, hogy az 53 éves ember már nem jelent veszélyt Franciaországra. 1915. február 28-
án bezárt ajtajú vonaton kijutva a határon szabadult ki Svájcban.
Rippl-Rónai József A „Világ” szerkesztőségének (1915.IV.7.)

 „Levelük nagy örömet szerzett. Az embert boldoggá teszi az a tudat, hogy a barátai még gondolnak rá. 
Most Svájcban vagyunk, többféle okból, legfőképpen, hogy helyrehozzuk magunkat. Nagy szükségünk 
van pihenésre és ezt kitűnően megtaláljuk Vevey-ben, a „Genfi-tó mellett levő paradicsomi helyen”, ahogy 
a belga király mondta a napokban egyik idevaló ismerősömnek. Egyelőre semmire sem vagyok képes. 
Várni kell, kedves barátaim, várni türelemmel. Az életem mozgalmas, rendkívül érdekes. Régtől keresett 
dolgokat találtam meg mindenféle útaimban, művészetem és életem most nagy tapasztalatokkal gazda-
gabb. Mielőtt Kaposvárra visszatérek, ellátogatok Budapestre és akkor remélhetőleg minden jóbarátomat 
viszont fogom látni.”

19 Rippl-Rónai Múzeum adattára. 5190 – 93.sz.
20 Horváth János: Rippl-Rónai emlékkönyv. Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről. 2008. Kaposvár.
21 Rippl-Rónai itthon. A mester elbeszélése. Somogyi Hírlap, 1915. május 23.
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 Hét hónap múltán, hazatérve, Budapesten a sajtó szétröpítette a viszontagságok hírét. Szenzációt je-
lentett, hogy Rippl-Rónai az ellenség rabja volt. Ernst Lajos felajánlotta múzeumát, hogy Rippl-Rónai állít-
sa ki nála a háborús rajzait. „Rippl-Rónai háborús festményeinek és rajzainak kiállítása”címmel rendezték. 
Budapest, 1915. Két helyszíni fényképet ismerünk a művészről. Az egyiken dauerolt hajjal ül a széken, s 
mögötte a falon a fogolytársakról, Pitacció hegedűművészről és az ő beszámolóját hallgató közönségről 
készült nagy szénrajzok láthatók. A másik fényképen Rippl-Rónai kalapjában, malaclopójában egy bieder-
meier székre tett lábbal pózol. A falon három férfi arckép beazonosítható: a bal oldali közismert kép címe 
„Francia katona”. Issy–l’Éveque-ben készült Lazarine unokaöccséről, Laurent-ról. Az ő 56-os számmal jelölt 
egyenruhás alakja több rajzon is feltűnik. Például a kiállítási katalógus bevezető képén szerepel egy ölben 
tartott csecsemővel, „A katona szíve” cím alatt. A Rippl-Rónai mögötti középső kép az olvasó Medgyessy  
Ferencet ábrázolja. A harmadik festmény „Ricardo Vines Roda spanyol zongoraművész” arcképe feltűnően 
bizarr faragású képkeretben. A fénykép Anellának van dedikálva: „Az első irodalmi ütlegekért és dicsérete-
kért Rippl-Rónai 1915. szeptember 19-én az Ernszt Múzeumban bemutatott, a háború alatt, Franciaország-
ban készült képeimnek, bajtársaimnak emlékére Anellámnak Józsi bátyja.” 

Fénykép Rippl-Rónairól az Ernst Múzeum kiállításán, 1915.
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 A katalógus számára Anella írta meg az átélt eseményeket. Kapott érte kritikát és elismerést, erre utal a 
művész. Mindenesetre ügyes teljesítmény egy 15 éves francia lánytól. A hosszú beszámoló fejezetei: Kitört 
a háború; A háborús ország; A fogságban; Svájcban; Otthon. Ezután Lázár Béla kiállítási előszót írt „Rippl-
Rónai József háborús rajzai” címmel. A katalógus szerint 256 db festmény és rajz volt kiállítva, mindegyik 
beárazva. A címek alapján felmérhető, hogy az iskolai füzetek lapjai voltak kivagdosva. Számos kép, fest-
mény nem illett a háborús témakörbe, de mivel a közeli évjárat terméséhez tartozott, kiállították. Ilyen kép 
volt a „Medgyessy olvas” című. Rippl-Rónai „francia úr” címet adott neki. „Amikor a francia internálásból 
hazakerülve kiállította a hazahozott gyűjteményét. Az én képem is azokhoz csapta. Ő sokszor elkövetett 
hasonló tréfákat…” – fűzte hozzá jóval később derűsen Medgyessy Ferenc.
 
 Visszatérve a rajzfüzetekhez, több nyoma volt a létezésüknek. 1915-ben a budapesti képes újságok szá-
mos rajzot reprodukáltak, amelyek kockás és vonalas füzetlapra, a franciaországi fogság alatt készültek.  
„A művész internáltatásának története „ címmel a tizenöt éves Paris Anella írt részletesen, Lázár Béla pedig 
tömören a kiállítás katalógusába.
 „Egy gyönyörű kis francia faluban, Issy–L’Evéque-ben, felesége, rokonai körében volt éppen a művész, 
kijárt a határba, nézte az eget és a rétet, gyönyörködött a falusi utcák hajlásaiban, szeme, mint egy örökké 
mozgásban lévő szivattyú, szívta fel a benyomásokat és rögzítette őket kis krajcáros irkákba, – mikor egy-
szer csak kitört a háború.”22 – olvasható Lázár Bálától, a kiállítás rendezőjétől. A katalógusban kilenc rajz-
reprodukció szerepel, s azok minden jel szerint a most talált füzetekből valók. Látható, hogy mely készült 
vonalas, avagy kockás papírra. A katalógus műtárgyjegyzékéből kitűnik, hogy a kiállítás nagy részét tették 
ki a füzetrajzok. Képcímmel jelölve, vagy cím nélkül szerepeltette a művész üveges tárlóban. Megfigyeltük, 
hogy azok a rajzok, amelyek kiállítva voltak, már nem kerültek vissza a füzetbe. A padláson meglelt rajzok 
gyengébbnek ítélt maradéka lehet az 1915-ki kiállítás összeválogatásának. 

22 Rippl-Rónai háborús festményeinek és rajzainak kiállítása. Ernst Múzeum katalógusa. 1915. 27.l.
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Pitaccio hegedűművész hallgatói, 1915.

Fogolytársaim között. Kantinunk Chartreuse -ban 1914.
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Rippl-Rónai az olasz fronton

Az első világháború hadvezetése még a harcok előtt létrehozta a Sajtó hadiszállást, hogy újságírók tudó-
sítsanak az eseményekről. A gyors győzelembe vetett hit bizarr következményeként írókat és képzőmű-
vészeket is „csatasorba” állítottak. 1914 és 1918 között több, mint kétszáz magyar művész teljesített szol-
gálatot a hadszíntereken. A Sajtó hadiszállás keretein belüli Művészcsoport hivatva volt a háború művészi 
ábrázolására. Versengés volt a festők és a fényképészek között, ki tud jobban háborút dokumentálni. Híres 
művészek, például Mednyánszky László és Vaszary János, továbbá számos kevésbé jelentős festő dolgozott 
a frontokon. Műveiket Képgyűjtő – állomásnak kellett átadni, hogy az időközönként hadikiállításokat ren-
dezzenek. A fehérszakállú Mednyánszky, akinek katona volt minden őse, elsőnek jelentkezett a csatatérre. 
Fájlalta, hogy csak a „kihűlt” harcmezőre engedték. Miként Mednyánszky, Vaszary János is főműveket felso-
rakoztató, önálló festői korszakot alkotott a háborúról. 
 Rippl-Rónai 1916-ban az iménti rendszer keretében jutott háború közelségébe. Önként ment, pedig 
kezdetben nagyon tartózkodott tőle. Még a felújult ízületi bántalmaira is hivatkozott.23 A hadkötelezettség 
felső korhatárát éppen 1916-ban emelték fel 55 évre, amelyet a művész az év májusában töltött be. Így 
nem is behívóra, hanem szíves invitálásra vonult be ő, aki soha nem volt még katona. 1916. április 10-én a 
magyar miniszterelnök javaslata alapján hadifestői kinevezést kapott.24 Július második hetében menesztet-
ték az olasz frontra. Az ilyen nevezetes művész egyéniség hadba vonulásának természetesen propaganda 
szerepe volt. Máig tisztázatlan, hogy miért kellett elvállalni. 
 A kaposvári Somogy Hírlap tudatta, hogy „Rippl-Rónai a fronton. Nem, mint katona, hanem mint festő-
művész megy a közeli napokban a frontra Rippl-Rónai József.”25 
 Mindössze öt hétig volt az olaszországi Isonzóban. Fegyvere nem volt, de egyenruhája igen. A sok zseb-
bel ellátott khaki színű zubbonyt annyira megkedvelte, hogy évekig viselte civilként. Rippl-Rónai a saj-
tó hadiszállás biztonságában rajzolt és festett. A képekre ráírta a készülés helyét. Például Feldpost (tábori 
posta) 85, vagy 310. A művész által megismert hegyvidék front közeli települései Selo, Isonzó és Veldes.  
A pontos körülményeket Gáspár Ferenc kutatásai tárták fel.26 
 A következő sorokat írta haza Kaposvárra nevelt lányának, Anellának: „Igen jó dolgom van. A Gene-
rális éppúgy, mint a többi főtisztek mind nagyon barátságosak velem. Dolgozom szorgalmasan, min-
denki bámulatára megelégedésére. Kokoschkával csak 10 nap múlva jövök össze a Feldpost 310-en. Ma 
jöttem át ide Veldesbe, már rég vágytam látni ezt a mesés szép tavat szigettel. 1 ½ óráig csónakáztam a  

23 Rippl-Rónai József emlékezései. Beck Ö. Fülöp emlékezései. Budapest, 1957. 153.
24 Magyar Nemzeti Galéria adattára, 4927.sz.
25 Rippl-Rónai a fronton. Somogyi Hírlap, 1916./ 13. 77.
26 Gáspár Ferenc: Rippl-Rónai József az olasz fronton. Ars Hungarica, 1998/2.
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Hadifestők csoportképe középen Rippl-Rónaival, mögötte áll 
a szakállas Mednyánszky László. 1916.

Tábori képeslap Rippl-Rónai kézírásával. 1916. 

Rippl-Rónai egyenruhában dolgozik 
az olasz fronton. 1916.
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gyönyörtől eltelve. Egy generális orvossal vagyok itt, akit útközben pompásan lerajzoltam, majd kiugrott 
az ablakon örömében.”27 – A megfestett generális Stöger-Steiner Rudolf gyalogsági tábornok volt.
 Viszonylagos biztonságot élvezett a művész. A hazaírt képeslapok alapján nyári kalandként élte meg a 
helyzetet, amíg egy eset kijózanította. Kaposváron, a Somogyi Hírlap tette közzé:
 „Rippl-Rónai életveszedelemben.
 Megírtuk, hogy Rippl-Rónai József a kiváló festőművész az olasz fronton tartózkodik. A múlt héten, ami-
kor megkezdődött az általános olasz offenzíva, a mester az isonzói fronton tartózkodott, ahol életvesze-
delembe került, mert egy gránát csapott le közvetlen közelébe. Csak a véletlennek köszönhető, hogy a 
Rippl-Rónai Józsefnek semmi komolyabb baja nem történt.”28

 Egy tábori képeslapon informált a tartózkodási helyéről a művész. A fényképen meredek hegyoldalba 
épített katonai barakkok sora látható a hevenyészett körletben lézengő katonákkal. A képet egy helyen 
ponttal jelölte meg a művész: „Itt volt a lakásom RRJ. Itt voltam a háborúban 1916. július és augusztusban. 
Itt csapott le – majdnem rám – egy srapnel szilánk ½ kiló.”29

 Rippl-Rónai nem rendezkedett be nagy festői apparátussal a fronton. Nem vitt magával festőállványt 
és vásznakat. Kis doboz pasztell készlettel, vízfestékkel és ceruzákkal dolgozott levél méretű papírokra és 
valamivel nagyobb kartonokra. Pasztellel megfestette a tiszteket, a főhadiszállás körüli békés tájat, s egyes 
hadmozdulatokról készített pasztell és ceruza vázlatokat. A hadikórházba került sebesülteken elvégzett 
műtétekre is bement vázlatokat készíteni. 
 A művész ezt írta Ady Endrének 1916. július 27-én: „Kedves Bandim és Kedves kis Csinszka. Egy hét óta 
ezen a vidéken kóborgom Kokoschkával – még 5 hétig fog tartani a dolog. Gyönyörűen néznek le ránk az 
olasz hegyek és 28-asok. Mindenesetre izgató az eset, de dolgozni nem egészen könnyű. – Itt csupa magyar 
tiszt urakkal élünk igen jól, szépen. Ölel benneteket Jóskád”30 
 A nem mellékesen megnevezett Oskar Kokoschka (1886–1980), a későbbi világhírű osztrák festőmű-
vész. Korai művei Gustav Klimt, a szecesszió hatását mutatják. A háború után szakított a divatos irányzattal, 
és önálló formanyelvet, teremtett a német expresszionista stíluson belül. A háborúban Rippl-Rónai védő-
szárnya alatt kiváltságos besorolást élvezett. 
 Az Adyhoz írt levélben említett 28-as pedig egy a táborhelyükre belőtt ágyú lövedék, amely a fent em-
lített eset során valóban veszélyeztette a művészek életét. Kokoschkát hamarosan olyan súlyos fejsérülés 
érte, hogy gyógyulása utáni memória kiesés következtében teljesen elfeledkezett a magyar művésszel kö-

27 Kovács József: Adatok Rippl-Rónai József életéhez és munkásságához. Somogyi Múzeumok Közleményei. III.  
Kaposvár, 1978.142.

28 Rippl-Rónai életveszedelemben. Somogyi Hírlap 1916/13. 185.
29 Magyar Nemzeti Galéria adattára. 20408/1979. sz.
30 Szabadi Judit: Így élt Rippl-Rónai József. Budapest, 1990. 227. 
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tött barátságról. Pedig Rippl-Rónai kitűntetett figyelmet szentelt néki, többször is lerajzolta.31 Kokoschka 
egyik anyjához írt levele arról informál, hogy Rippl-Rónaival kivételezetten bánnak:
 „Kedves anya, újfent hatalmas szerencsém volt. Az a dolog, amit Loos H.-nál kezdeményezett, sikerülhe-
tett volna, de 14 nap múlva felfelé kellett volna utaznunk, ahol rossz az élelmezés és az elhelyezés mert va-
lamennyi szállást már elfoglalták a magasabb rangú tisztek. Most lehetőség adódott rá, hogy a leghíresebb 
magyar festővel, Rippel-Ronaival (sic) – akivel úgy bánnak mint egy lágy tojással – Laibachba jöjjek, ahol 
minden kényelmes és kulturált. Ráadásul a főparancsnok egy közismerten művészetkedvelő tábornagy. 
Én vezetem a csoportot és én vagyok felelős mindenkiért, a festők munkájáért, a felvezetésért, utazásért, 
étkezésért stb., közvetlenül az itteni főparancsnokságnak. Hat hetet maradok ott, aztán 6 hét szabadságot 
kapok. Az átutazás közben valószínűleg 1–2 napot Bécsben töltök. Minden jót, és szívélyes üdvözlet apá-
nak, Neked és Patocaéknak. Oskar”32 
 Egy másik Kokoschka levél is említi Rippl-Rónait a furcsa „Rippel-Ronai” néven:
 „Kedves szüleim, 
 Isonzo-front 1916.7.21.
 Egy Karintián át vezető csodálatos utazást követően a célunkhoz értünk, ahol egy tiszt kocsival már várt 
bennünket. Ezt követően őexellenciájánál nagy hebegés közepette jelentést tettünk. Most az étkezés után 
vagyunk. Először, mint rangban a legfiatalabbat a macskaasztalhoz ültettek. Siralmas hangulatom csak ak-
kor javult amikor barátom Rippel-Ronai közölte exellenciájával, hogy én jó festő vagyok, s felszólítottak, 
hogy üljek vele vis á vis, most újra ki vagyok engesztelve. Mivel innét egyáltalán semmiről sem tudok tu-
dósítani, az ellenségből csak azokat az „orosz” foglyokat látjuk, akik az utat építik nem fogok naponta írni 
hanem csak miután valamit dolgoztam. 
 Azt hiszem sokat fogok portrézni. Komolyan tanácsolom nektek, még ebben a hónapban utazzatok 
vidékre, ott az ember rögtön egészséges és vidám, mint én most. Sok, sok üdvözlet, a ti Oskarotok.”33 
 A Kokosckával való „kódorgás” művészi termése a „Santa Lucia”, és az „Olasz táj” című pasztellkép.  
A mindeddig ismeretlen pasztellképek meggyőző dokumentumai a levelekben leírt tájélménynek. A „Santa 
Lucia” a front közelében található magas hegyekkel körülvett, szűk völgyvidék. 
 A háborús sebesülteket ellátó tábori kórházban hét pasztellképet festett Rippl-Rónai. A műtétek, a láb 
amputációk, a sebkötözések voltak a legszörnyűbb esetek, amikkel a művésznek szembesülnie kellett.  
A csonkolt ember témája nem az ő lelkének való volt, ezért készültek gyors vázlatként. 

31 Gáspár Ferenc: Együtt a fronton. Rippl-Rónai és Oskar Kokoschka kapcsolata 1916. Somogy Megyei Múzeumok 
Közleményei. 14. Kaposvár, 2000. 468-469. o.

32 Gáspár Ferenc: Együtt a fronton. Rippl-Rónai és Oskar Kokoschka kapcsolata 1916. Somogy Megyei Múzeumok 
Közleményei. 14. Kaposvár, 2000. 466. o.

33 U.o. 467.l.
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Olasz táj, 1916.

Santa Lucia hegye, 1916.
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Sebészek amputálás közben, 1916.

Láb amputáció, 1916.

Kötésváltás, 1916.
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 Az olasz fronton készült képeket az Ernst Múzeum 1917-ben állította ki „Rippl-Rónai József újabb rajzai 
és festményei „ címmel. Dr. Lázár Béla előszavával és a művész levelével.
 A művész leveléből idézünk:
 „Nagyon örülök annak, hogy az én kiállításommal nyitjátok meg a rövid idő óta fennálló Múzeum 25-ik jól 
rendezett kiállítását. AXXV jubiláns szám. Kiállításom nem nevezhető el Hadikiállításnak, mert háborús rajz csak 
¼ részét teszi ki az egésznek. Miután a dolgok elrendezése megkívánja, hogy néhány régibb keletű munkával 
ki legyen egészítve, inkább retrospektív jelleggel fog bírni. A zöme a kiállítás anyagának jóformán a tavalyi 
évre tehető. Ekkor voltam a fronton, ekkor jártam itthon azokon a helyeken – kávéházakban, vendéglőkben és 
másutt, ahol leginkább a frontról jöttek vissza hőseink pihenni és ahogy a zárórák lefokozása megengedte – 
mulatni. Igyekeztem mindenütt gyors jegyzeteket csinálni, leszögezni a nagy háború okozta új életet.
 Az olasz fronton öt hétig voltam a mi lövészárkunkban. Akárhányszor megfordultam de ellenséget soha 
sehol nem láttam, nem is rajzoltam. Csak a mieink érdekeltek leginkább, ha nem is történt összeütközés, 
mégis az arravaló hozzákészülődés egyes fázisait, nevezetesebb alakjait megrögzítettem úgy, ahogy tud-
tam, úgy ahogy láttam. A legrémesebb részét, a szegény katonáink lelkiállapotát, ami a legérdekesebb 
az egész háborúban, nem ismerem közelebbről, azt pl., hogy milyen kitartással, az időjárás viszontagsá-
gai közepett milyen lerongyoltan, piszkosan sárosan, teljesen dezoláltan, orientálatlan lelkiállapotban, 
hasonfekve hóban, vízben, dideregve megtöltött fegyverrel kezükben lesnek az ellenségre, nem láttam, 
csak elképzelni tudom. Ezt csak az fogja megörökíteni, aki velük hasalt, velük szenvedett de megmaradt ta-
lán rokkantan az élők sorában. Ilyen pl. Kokoschka Oszkár bécsi festő barátom, aki most, a háború élményei 
okozta idegességénél fogva ha nem is festi meg, de később, a nyugodtabb időben – visszaemlékezésből 
remélhetőleg – igen értékes eseteket fog megörökíteni. Én, úgymint a többi, csak arról számolhatok el, ami 
a háborús élet zűrzavarában előadódott. Érdekes háborús dolgok, de nem maga a háború, – ütközetről szó 
sincs, de ez nem is fontos.” 34 
 A Budapesti Szemle kritikáját idézzük:
 „Huszonötödik műkiállítása keretében az Ernst – museum Rippl-Rónai József 224 újabb művét mutatta 
be, a kinek külön kiállításai, úgy hisszük, már szintén megütik a jubiláris számot. A háború folyamán a mos-
tani már a második, a mely képeiből rendez. Az elsőn francziaországi fogsága idején gyüjtött impressióit, 
czeruza-jegyzeteit állitotta ki. Mostani tárlatának szintén a graphikai rész az erős oldala. Nagyméretű, 
síkdiszítményszerűen stilizált compositiói keresett módon rikító színfoltjaikkal egy lépéssel talán még a 
modern franczia képírás szélsőséges irányainak túlzásait is meghaladják, a melyek fejlődésének irányát 
megszabták s a melyekhez nálunk ő ragaszkodik a legnagyobb szívóssággal. Rajzai és pastell festményei 
éles és gyors megfigyelésre valló jellegzetes pillanatképe, a melyeken subjektivitása még nem jutott szó-
hoz. Mihelyt azonban részletezni kezd, mint olajfestményein, túlzó naturalismusa elemi erővel hatalma-
sodik el rajta s alakjaiból nem egyszer szinte torzképszerű élességgel jellemzett képmásokat fest. Képei 

34 Rippl-Rónai József újabb rajzai és festményei. Ernst Múzeum katalógusa. 1917. 7.o.
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tárgyainak körét tekintve alig van többoldalú festőnk nálánál, munkakedve is szinte bámulatraméltó, nem 
kevésbé a könnyedség, a melylyel a czeruzát, a színes krétát és az ecsetet egyformán kezeli. A szívósság 
azonban, a melylyel, túlnyomóan csak a külsőségekben, egyre újabb kifejezésmódokra tör s nyughatatlan 
természete, a melyet a különösségekért rajongó napi kritika dédelgetése éleszt, nem engedi, hogy tanul-
mányaiba egész erejével elmélyedjen. Innen a felszínesség, a mely, képmásainak egy részét nem tekintve, 
oeuvre-jét jellemzi s az egyoldalúság, a mely a körülötte lüktető élet éles szemmel ellesett motivumainak 
felfogásában nyilvánul. A közelmúlt művész-harczaiban Rippl-Rónai József francziás irányú művészete 
impressionista kritikánk irataiban sokat szerepelt. A jelszavaknak, a melyeket nálunk akkoriban röpítettek 
világgá, alighanem szintén nagy részük lehet abban, hogy művészünk elvitázhatatlanul nagy tehetségét 
mind máig sem aknázta ki kellően.”35 

 A „torzképszerű élességgel jellemzett képmásokat,” mint Riccardó Vines Roda zongoraművész képmá-
sát mi már nagyra tartjuk. Ennek a látásmódnak nem volt hazai talaja. A háborús évek kizökkentették a 
művészt a motívum lényegét képileg kimerítő látásmódjából, a sok életörömet kifejező dekorativitásból. 
A „kukoricás” képek kezdték elveszíteni színüket, erejüket. A viszontagságos élet által Rippl-Rónai mellé 
sodort modellek portréi és a tájképek felszínesebbek. Futólagos figyelemmel, rutinból készültek. A front 
körüli téma csak a vázlatépítés erejéig kötötte le a művész figyelmét. A vázlatok alapján otthon, nyugodt 
körülmények közt sem dolgozott, mint ahogy Franciaországból visszatérve tette. A haditudósítóként töl-
tött rövid öt hét alatt 40 db keret nélkül kirakott kép és kb. 20 rajz szerepelt az 1917-es kiállításon. Az 1915-
ös kiállításban még voltak erős képek, de nem azok vitték a prímet, hanem a jegyzetszerű rajzok. Pedig ott 
volt a katonai mars festői himnusza, a „Menetelő francia katonák” (A katalógusban: Vonulás a frontra) és az 
arcképfestészetének egyik csúcsa, a „Riccardo Vines Roda zongoraművész”. Az újságírók, érthető módon az 
aktuálisnak számító vázlatrajzokban rögzített friss élményekre vadásztak. A sors groteszk játéka volt, hogy 
a háborús élményeket bemutató két kiállítás óriási népszerűséget hozott számára, pedig az anyag heve-
nyészett volt. A képek keretezésére sem futotta. A négyéves háború nem ihletett új stílust, nem hozott új 
festői korszakot. Sajnos inkább tönkretette az akkori „kukoricás” stílus terjedését. Megszűnt a pettyes képek 
vitalitása, vége lett a Róma-villa idilljének is. 
 Rippl-Rónai művészetét a háborús események követése elvitte a gyorsrajzolás irányába. Mialatt a 
kortárs művészet elindult a formai analízis felé, ő a virtuóz képességére alapozva lépett tovább. A ko-
rábbinál nagyobb budapesti népszerűség következtében özönével jöttek hozzá az arcképfestési meg-
rendelések. Az új keresleti piac vezette be az utolsó festői programot, a Budapesthez rendelt „pasztell 
arcképek”korszakát. 

35 Az Ernst Múzeum 25. kiállítása. Rippl-Rónai 224 újabb műve. Budapesti Szemle, 485. sz. 1917. május.
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Oskar Kokoschka (balra), Rippl-Rónai (középen) és Sebestyén hadnagy 
az I. világháború olasz frontján 1916. július 29.
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 Ágyúállás, 1916.

Kokoschka és Heks az asztalnál 1916. Selo 1916, Höhle Menage
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Vezértörzsorvos, 1916.

Doskar alezredes, hadtápfőtiszt, 1916.

Ob.v.Romer hadtiszt, 1916.
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Somogy, Tolna vitéz fiainak: az Élet mártírjainak. Halál hőseinek! 
Ernst Múzeum katalógusának borító képe, 1916.

Császi főhadnagy, 1916.Masek hadbíró ezredes, 1916.
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Katonaarcképek 1. Katonaarcképek 2.

Beszélgetők, 1916.

Hőseink, 1916.
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Philibert, 1914.

Lazarine, mint Jeanne d’Arc Antoine Perraudin olvassa a Paris Centert. 
(Újságot olvasó katona), 1914.
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Rippl-Rónai Ödön. 
„Így alszik egy igazi műgyűjtő a háború legelkeseredettebb idejében. Most hortyog a legjobban” 1918.
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A kiállított Rippl-Rónai művek

Lazarine. 1914. Papír, ceruza (17×22 cm) j.n. Lsz.: 2000.3.6. Rippl-Rónai Múzeum

Lazarine elaludt. Papír, ceruza (16,8×21,8 cm) J.b.f.: RR. Felirat b.f.: „Elaludt” 1914. Issy l’ Eveque. A művész francia nyel-
vű kézírása az Issy l’Eveque-ből hazatéréséről Olaszországon keresztül. Lsz.: 2000.3.7. Rippl-Rónai Múzeum 

Claudine után. Papír, ceruza (21,8×16,8 cm) J.n. Felrat b.f.: Claudine után Issy l’ Eveque 1914. Lsz.: 2000.3.8. Rippl-Rónai 
Múzeum

Claudine mellképe. Papír, ceruza (21,8×16,8 cm) J.j.k.k.: RR. Felirat b.f.: Issy l’ Eveque 1914. Cl. Lsz.: 2000.3.9. Rippl-Rónai 
Múzeum

Claudine nyújtózkodik. Papír, ceruza (21,8×16,8 cm) J.n. A hátoldalon a fejét támasztó Claudine fél alak rajz 
áthuzogatva. Lsz.: 2000.3.10. Rippl-Rónai Múzeum

Claudine profilból. Papír, ceruza (21,8×16,8 cm) J.n. Felirat fent ismeretlen kézírással: L’art de Rippl-Rónai. A művész 
írása b.f.: 1914 , jobbra f. franciául: „sohasem fogod …bunkó állat”. Lsz.: 2000.3.11. Rippl-Rónai Múzeum

Könyöklő nő. Papír, ceruza (21,8×16,8 cm) J.b.f.: RR 1914. Felirat b.f. franciául: „Kedvesem! Minden pillanatban…”  
Lsz.: 2000.3.12. Rippl-Rónai Múzeum

A. Claudine a tűzhelynél. Vörös füzet borító papír, ceruza (22,3×17 cm) J.n. Felirat j.f.: a művész írása: A kol….t me-
legíti Claudine 1914 Issy l’ Eveque. A hátoldalon rajz: 13 / B. Kalapos ember ingujjban. J.b.l.: Issy l’ Eveque RR.  
Lsz.: 2000.3.13. Rippl-Rónai Múzeum

Ifj. Jean Baudrion és leánya. Papír, ceruza (17,3×22,5 cm) J.b.l.: RR. Felirat lent a művész írása áthúzva: Angele Baudrion. 
J.l.: Jean Baudrion jeune avec sa fille Angéle. Lsz.: 2000.3.14. Rippl-Rónai Múzeum

Jean, Louis, Therese és mások. Papír, ceruza (17,3×22,5 cm) J.b.f.: RR 1914.júl.28. Felirat b.f.: Avant la Guerre. középen: 
Jean le ca….bleu. Lent: Louis Therese varrogat. Lsz.: 2000.3.15. Rippl-Rónai Múzeum

Anella olvas. Papír, ceruza (22,2×17,5 cm) J.j.l.: RR 1914. Lsz.: 2000.3.16. Rippl-Rónai Múzeum

Anella fejek két nézetből. Papír, ceruza (17×22,2 cm) J.j.l.: Rónai 1914. Issy l’Eveque. Lsz.: 2000.3. 17. Rippl-Rónai  
Múzeum

Anella és Marie. Papír, ceruza (17×22,2 cm) J.b.l.: Rónai Felirat b.f.: Anella és Marie Issy l’ Eveque 1914. Lsz.: 2000.3. 18. 
Rippl-Rónai Múzeum 

Laurent és az apja. Papír, ceruza (17,5×22,2 cm) J.n. Felirat j.l.: Laurent et son pére Igny-ben 1914. július. Lsz.: 2000.3. 
19. Rippl-Rónai Múzeum

Laurent. Papír, ceruza (17×22 cm) J.j.l.: Rónai Felirat b.f. : Étude sur Laurent, qui est malade, gontlé sur genon.  
Lsz.: 2000.3. 20. Rippl-Rónai Múzeum
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Baba fejek. Papír, ceruza, akvarell (17,2×22,4 cm) J.b.l.: Rónai Felirat b.f. franciául: Milyen furcsa figurák ? RR 1914. Issy 
L’Eveque „RR” Lsz.: 2000.3. 21.Rippl-Rónai Múzeum

Antoine és a demagóg. Papír, ceruza (22,2×17,3 cm) J.j.l.: RR Felirat j.f.: Antoine b.l.: le demagoge. Lsz.: 2000. 3. 22. 
Rippl-Rónai Múzeum

Antoine cigarettával. Papír, ceruza (22,2×17,3 cm) J.b.: Rippl-Rónai Kaposvár Hongrie Felirat b.l.: Antoine.  
Lsz.: 2000.3.23. Rippl-Rónai Múzeum 

Virágok. Papír, ceruza (17×22 cm) J.j.l.: RR Felirat b.l.: Fleurs du jardin de Perraudin et Melle Teréz . Lsz.: 2000.3. 24. 
Rippl-Rónai Múzeum 

Marie varrogat. Papír, ceruza (22,2×16,8 cm) J.j.l.: Rónai Felirat: Issy L’Eveque 1914. Lsz.: 2000.3.25. Rippl-Rónai Múzeum

Issy-L’Eveque-i alakok. Papír, ceruza, akvarell (21,8×17 cm) J.n. Felirat lent: Issy L’Eveque-i alakok. Lsz.: 2000.3.27. 
Rippl-Rónai Múzeum

Jeanne d’ Arc – Lazarine, 1914. Papír, ceruza, vízfesték (21,5×16,5 cm) Lsz: 55.34. Rippl-Rónai Múzeum

Antoine Perraudin olvassa a Paris Centert. (Újságot olvasó katona), 1914. Papír, tusrajz (19,5×23 cm) Lsz: 61.5. Rippl-
Rónai Múzeum

Macskák. Rózsaszínű füzet borító papír, ceruza (17×22,3 cm) J.j.l.: Rónai Issy l’Eveque 1914. A művész kézírása: „Mobi-
lizáció alatt első napokban 1914 Issy l’ Eveque Rippl-Rónai rajzkönyve Issy l’Eveque 1914.” Továbbá ismeretlen 
francia kéz írás. Lsz.: 2000.3. 28. Rippl-Rónai Múzeum

Vezértörzsorvos, 1916. Papír, pasztell (50,5 × 41 cm). Magántulajdon

Császi főhadnagy, 1916. Papír, ceruza (20,5 × 16,5 cm). Magántulajdon

Hőseink, 1916. Papír, ceruza (21×16,5 cm). Magántulajdon

Masek hadbíró ezredes, 1916. Papír, zöld kréta (21×16,5 cm). Magántulajdon

Rippl-Rónai Ödön. Most hortyog a legjobban, 1918. k. Papír, ceruza (23,8×18,3 cm) Lsz.: 94.225.1. Deák-gyűjtemény, 
Székesfehérvár

Poskar alezredes, 1916. Papír, pasztell (39,8×29,8 cm) Lsz.: 94.223.1. Deák-gyűjtemény, Székesfehérvár

Internált társnőm, 1915. Papír, ceruza, akvarell (20,5×13 cm) Lsz.: 55.57. Rippl-Rónai Múzeum

Antoine Perraudin olvassa a Paris Centert (Újságot olvasó katona), 1914. Papír, tus (19,5×23 cm) Lsz.: 61.5. Rippl-
Rónai Múzeum

Philibert, (Kalapos férfi portré, Anella apja) 1914. Papír, ceruza (19×14 cm) Lsz.: 74.3.1.1. Rippl-Rónai Múzeum
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