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BEVEZETŐ 

Rippl-Rónai József (1861-1927) emberi és művészi példájá
val egy olyan magatartásmódot ismerhetünk meg, amelyben a 
magateremtette békéjéből kibillenthetetlen vidéki modorú festő 
képes volt a XIX. századvég legkorszerűbb festői eszközeivel 
életstílusának, életformájának kifejezését nyújtani. 

Az ő korszakos jelentőségű művészetével teremtődött meg a 
híd az akadémista tradícióktól elnehezült magyar képzőművé
szet és a századvégi Franciaországban zajlott "nagy pillanatok" 
között. 

Az otthonát - mégha idegenbe szakadt is - mindig kényes 
gonddal választotta és alakította ki annak érdekében, hogy ab
szolút magánemberként élhesse meg a századforduló művésze
ti és politikai változásokban bővelkedő nagy eseményeit. Kevés 
hozzá hasonló művészt sorolhatnánk, aki oly egybeeső viszonyt 
tudott létesíteni az egyéni ízléssel és hajlandósággal, szabad, 
előítélet-mentes akarattal megélt, örömöket kultiváló létezése 
és a festői tevékenység között. 

A nagy előrelépésének idején, mint Munkácsy Mihály ked
venc segédjétől azt várhatnánk, hogy mesteréhez hasonló elő
ítélettel tartózkodjék Párizs művészi újításaitól. Ehelyett magá
tól értetődő természetességgel válik az új stílus első kiművelő-
inek egyikévé: 1894-től a Nabis csoport tagja, bejáratos a Re
vue Blanche folyóirathoz és az Art Noveau-ban rendez nagy ki
állítást. 

Sokarcú művészete nyugtalan, változtatásokra mindig ké
szenlétben álló alkotói szellemet mutat. 

Vonzó alakjának felidézése nagymértékben hozzájárul ah
hoz, hogy ne az alkotói periódusok "borúról derűre válása" le
gyen a fő benyomásunk róla. 

A féltett emberi magánszféra az a kincs, amely Rippl-Rónai 
sajátja. E fő tartalomnak ő semmiféle teóriában nem adott han
got, amely pedig a modern festők kiáltványaiban szinte már 
megszokott járulék. A Nabis-kal sem elvi alapokon álló kapcso
latot tartott fenn. Azzal a képességgel volt megáldva, hogy min
denkor és minden helyzetben "érezte" az igazat, amit cseleked
ni lehet és kell. 



RIPPL-RÓNAI, A FESTŐK „SZINDBÁDJA" 

Rippl-Rónai képeinek tárlatán a legszembetűnőbb az a pél
dátlanul változatos összkép, amelyet a festői korszakok, stílu
sok különfélesége nyújt. Egy embertől annyiféle látásmód — 
mindegyik külön világ — a magyar festészetben egyedülálló je
lenség. A korszakok szerinti csoportosítás négy fő jellemző 
részt különböztet meg annak alapján, hogy a művész tevékeny
sége hely és idő szerint hová kötődött. így beszélhetünk fran
ciaországi, avagy fekete korszakról, azután első kaposvári, 
avagy az enteriőr korszakról, harmadikként a második kapos
vári, illetve kukoricás-képek korszakáról s végül a budapesti 
arcképek, avagy a pasztell korszakról. 

Az életmű mindösszesen 3.330 db alkotása azonban nem he
lyezhető el a négy felosztás valamelyikében. Fontos előzményt 
és átmenetet képviselő periódusokat is meg lehet különböztet
ni. Időrendben haladva először születtek az akadémia előtti 
zsengék: arcképek, másolatok, kis zsánerképek 1880-1884 kö
zött. A müncheni akadémia idejéről szénnel rajzolt tanulmány
fejek, egy nagy férfiakt s rézkarcok maradtak fenn. 1887-1890-
ig készültek a munkácsys festmények. Erre következett párizsi 
stílusújításokba történt bekapcsolódása immár megkülönbözte
tett Rónai képszignálással. Ezen a bő tízéves perióduson belül 
rengeteg tagolódás lelhető fel. Rippl-Rónai, mint a festészet 
Szindbádja, oly szellemi éhséggel falta egyes, általa megked
velt nagy mester vagy a fiatal nabis-festők képalkotó eljárásait, 
hogy a példaképek neveinek felsorolásával tudunk differenciál
ni. — Whistler, Besnard, Carrière, Toulouse Lautrec, Maurice 
Denis, Vuillard, Ranson hatásai tettenérhetők. Ám nem eshe
tünk abba a túlzó megítélésbe, amelybe Pewny Denise francia 
művészettörténésznő, aki csak az utánzót látta Rippl-ben, s nem 
ismerte fel zseniális asszimiláló erejét. Rippl-Rónai korszakos 

érdemei nem merültek ki abban, hogy szakított a hazai hagyo
mányokkal és franciás lett. Képes volt még arra a forradalmi je
lentőségű tettre is, hogy Magyarországon meghonosította és si
kerre vitte az új stílust. 

A felosztást folytatva, különválasztódnak az 1899-ben Mail-
lol dél-franciaországi otthonában, Banyuls-sur-Merben festett 
képek. Van egy kis Ostendéhez köthető pasztellcsokor. Nyugta
lan utazgatásai közepette Ödön öccsénél Somogyaszalón is szü
lettek jellegzetesnek mondható képek. 

A Moszkvába vitt és jól eladott képek árából tudott Kapos
váron, a Fő utcában, szüleinek közelében egy kis házat vásárol
ni. Ott festette az enteriőr-képeket. Dekoratív arcképek vezetik 
fel az újítószándékát. A mozaikszerű ecsethasználattal festett 
kukoricás képek a Róma villához köthetők. Időközben mindig 
készültek beskatulyázahatatlan arcképek, pasztellek. 

Rippl-Rónai utolsó, hanyatló éveit a sikereinek gyümölcsét 
élvezve élte meg. A téli hónapokat budapesti műtermében tölt
ve olyan pasztellarcképeket készített, melyekért hálás a utókor. 
Babits, Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond portréin túl tetszelegni 
akaró pesti asszonyok, lányok is modellt ültek neki. 
A sokféle Rippl-Rónai képeken — bármily hihetetlenül is hang
zik — átsüt egy hitelesítő karakter, amely csakis az ő sajátja, 
így az elegáns, nagyvonalú rajzi biztonsága; rafinált kiadagolt-
ság, már-már ínyencség a színösszetételekben; s az ecsetkeze
lés és a pasztelldörzsölés fölényesen finom lomhasága összeté
veszthetetlen másokéval. 

Ha az olvasmánynak fárasztó elemzés helyett valami von
zóbb módját keresnénk Rippl-Rónai titkának megfejtésére, ott
honának szellemiségében, az őt jellemző állandó tényezőben, 
intim létkörülményében lelünk inspiráló hatásokat. 

A Róma-villa mai látogatói aligha vonhatják ki magukat a 
máig fennmaradt művészotthon szellemiségének hatása alól. A 
nem túl zsúfolt szobák régi bútorai Rippl-Rónai művészi vilá-



gának kulisszái. 
Ha játékos képzelettel felvonultathatnánk e világ panoptiku

mának főszereplőit, olyan közvetlen megnevezésűeket látnánk, 
mint a Papa, Mama, Ödön, Piacsek bácsi, Lazarine, Anella, La
jos öcsém stb. Rippl-Rónai kaposvári festményeit nézve, címe
iket elolvasva, hasonlatos a benyomás a családi fényképalbum 
lapozgatásához. 

Minek köszönhetik a festmények szereplői azt a megtisztelő 
figyelmet, hogy részesei lettek a magyar festészet megújulásá
nak? A millenium szellemisége még elvárta volna, hogy törté
nelmi hősök, szívet dobogtató hazafiak vagy szentek legyenek, 
mint a számbavehető festmények modelljeihez illő tulajdonsá
got. Ezzel szemben Rippl-Rónai művészetében a feudális ren
dektől elfordult polgári világ kapott létjogosultságot. 

A kövezetlen utcájú XIX. századvégi Kaposvár szerény, de 
tisztes polgárai oly szorosan összenőttek a Párizsban élő mű
vészfiúkkal, hogy fájó honvágyat, hiányérzetet okoztak számá
ra a lassan növekvő sikerek és boldogulások közepette is. Vol
tak életében regénybe illő fordulatok, mint amilyen a Mun
kácsy pártfogásába való kerülése. Ám mértéktartó módon, a ka
landvágy erkölcsi felügyeletével kereste a művészi megvalósu
lás útját. Alkalmas körülmények között és megfelelő időzítéssel 
lépett előre gyökeres szemléletváltó, stílusteremtő erővel és te
hetséggel. 

A sorsfordító esemény úgy történt, hogy miután Munkácsy 
köréhez tartozva megismerkedett előkelő személyekkel, gyűj
tőkkel, kritikusokkal, először úgy érezte, megtalálta a szeren
cséjét. Csak ügyesen kell élni a kínálkozó lehetőséggel. Ezügy-
ben Munkácsy jóakaratúan segítette. Csakhamar ráeszmélt, 
hogy mi az ára a felcsillant jólétnek. — Meggyőződés nélkül 
kell festeni, a kegyes főúri megrendelők óhaját, ízlését szolga
mód kell kiszolgálni. Rippl csak két évig bírta ezt csinálni. Két
laki életet élt. Munkácsy fényes pénteki estélyein frakkban fe

szengett, de nehezen fizetett hónapos szobában lakott kedvesé
vel. Önfeledten sétálgattak a Párizs kültelkein rendezett vásáro
kon, kiállításokon. Ennek során megismert francia és egyéb 
nemzetiségű művészifjak vonzották inkább. 

A vidám együttlétre alkalmilag szerveződött művésztársasá
gokból támadtak a múlt század második felének évtizedeiben a 
művészetet megújító mozgalmak. 

Vajon miért nem társult Rippl Münchenben Hollósy Simon 
lelkes művésztársaságába, ha a művészet modern útjai izgat
ták? Ezt a körülményt talányos elhallgatásba burkolja a mű
vész. Valami más dologgal lehetett ott elfoglalva. 

Anella emlékezéseiből kiderül majd, Münchenben is volt 
egy élettársa. Könnyen meglehet, hogy a születendő gyermeke 
előli menekvés mozdította elő a Párizsba történő vándorlását. 

Amikor szűkös művészéletét megosztotta egy francia lán
nyal, majd később egy, a Ripplhez hasonlóan tartózkodó maga
tartású skót festő fiatalemberrel, bizonyára csak átmeneti útitár
sakat látott bennük. Ugyanis az akkori megnyilvánulásaiból ki
tetszik, hogy kettejükkel szemben nem érzett akkora felelőssé
get, mint az otthoniakkal. Sokáig titkolta szülei előtt intim kap
csolatát. 

A Lazarine-nal való 1888. óta tartó együttélésből csak 1906-
ban lett házasság. Lazarine komoly, értékes társa volt Ripplnek. 
A szerető gondoskodáson túl a művészi alkotómunkában is 
nagy szerepet vállalt. A Rippl-Rónai tervezte falikárpitokat La
zarine kivitelezte művészi hímzéssel. Sőt, amit Rippl-Rónai so
hasem említett, Lazarine húga, Claudine is komoly részt vállalt 
a hímzés hosszadalmas, aprólékos munkálataiból. A Hímző nők 
című festményen (tévesen: Szövőnők) Lazarine és Claudine ha
jolnak rá a hímzőkeretre. A falikárpit a franciák közkedvelt mű
faja volt. Az ötlet, hogy Rippl ezzel foglalkozzék, Mailloltól, a 
másik nagy baráttól származik. Lazarine szuverén személyisé
gének érzékeny tisztaságáról vallanak azok a klasszikus francia 



irodalmi olvasmányai során kiírt sorok, versek, amelyet halálá
ig őrizgetett. Példának okáért egy-egy mondat: 

Ne feledjétek el, sem egyik, sem a másik és fogadjátok mind
azon érzések biztosítékát, amelyeket nektek szenteltem az élet 
során és amelyekkel van szerencsém a ti legalázatosabb és le-
gengedékenyebb Lazarinetek lenni. 

Egyedül az szerencsétlen, aki nem tud sem szeretni, sem 
meghalni! A másfél oldalnyi teleírt lapon záradékként ismerős 
kézaláírással megjegyezve: Aranyos kis Lazarinekám kiírásai, 
Rónai. 

RIPPL-RÓNAI PÁRIZSBAN 



KAPOSVÁRTÓL PÁRIZSIG 

Rippl-Rónai szülei Kaposváron nagy köztiszteletben álltak. 
A Rippl-család a XIX. század elején még Szentbalázs község
ben élt, földművesek és bognárok voltak. A művész nagyapja 
.—szintén bognár — költözött Kaposvár közelébe, Toponárra. 
Itt született Rippl József, a Cigli iskola igazgató tanítója. János 
nevű testvére a Róma hegy melletti Ivánfa hegyen élt, mint 
bognár — a Kossuth-imádó Rippl bácsi című kép egykori mo
dellje. 

Az anyai ág a horvát származású pécsi építész, Knezevich 
Lajos leánya, Knezevich Anna Paulina. Egy kaposvári újság 
1864-i hirdetéséből tudjuk, hogy magán leánytanodát vezetett. 

A festőművész fiú a következő szavakkal írt szüleiről*: 
... Én egy kevert famíliából való vagyok, ha ló volnék, azt mon
danák, hogy "félvér": apám egyszerű földműves emberektől 
származtatja magát. О azonban már tanító lett és úgy látszik, 
nagyon megállotta a helyét ( "a haza kis polgárait" jól kinevel
te), mert a legfelsőbb királyi kitüntetést, az aranykeresztet is 
megkapta. 

Anyám igen előkelő származásúnak mondja magát. Lipót ki
rály adta meg nekik a nemességet. Valami katonai családja volt 
Erdélynek** őse — a törököket nem vette be a gyomra, gondo
lom, egypárszor rájuk koppantott, hát kitüntették. Különben ide 
mellékelem a cifferblattját az czímernek — van rajta leszakadt 
fej elég, oroszlán(ok) és sok más badarság. 

A legkülönösebb az egészben az, hogy apámtól tanultam el 

* Rippl-Rónai levele szüleiről Malonyay Dezsőnek. Facsimilében le
közölve: Malonyay Dezső: Fiatalok. Budapest 1906. 
** Nem Erdélynek, hanem Verőcének /HJ./ IFJABB RIPPL JÓZSEF 15 ÉVES KORÁBAN 
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A RIPPL CSALÁD 1884-BEN (FÉNYKÉP). JOBBRA A FESTÓÁLLVÁNYNÁL A 23 ÉVES MÜNCHENI FESTŐNÖVENDÉK RlPPL JÓZSEF 



az uraskodast, anyámtól pedig a munkát és az egyszerű beosz
tást. Annyit mondhatok Neked..., hogy nincs olyan apja-anyja 
senkinek a világon, mint nekem, arról kezeskedem. Ezeknek a 
lelke, szíve, mindene nemes okmány nélkül. Én az árnyékukba 
sem lépek. Oser ők... akik engem, dacára a nagy bizonytalan
ságnak, nagy távolságnak, a nagy nyomornak és azoknak a ke
véssé bíztató körülményeknek, melyek között küzdöttem - soha 
nem gátoltak abban, hogy az úton, amelyen megindultam, meg
maradjak -, soha nem zavartak, soha lebeszélni nem igyekeztek, 
inkább "jobban élni" sohasem buzdítottak. Ha éhesnek látszot
tam leveleimből, akkor ők, jó szüleim, a szegény, adósságokkal 
küzdő kisvárosi tanító és felesége, aggódó anyám, Ödön öcsém
mel vetekedve küldték utánam karácsonykor, húsvétkor, név
napra, születésnapra a hazait! 

A Rippl-szülők 1860-ban házasodtak össze. Hét világrajött 
gyermekükből csak négyen maradtak életben: József, Ödön, 
Lajos és Sándor. 

Az anyakönyvben ez áll: Rippl József Ferenc 1861. május 
25-én született Kaposváron a 412 helyrajzi számon álló házban. 
Keresztszülei: Windisch Ferenc iparos és Kóczián Franciska. 
Utólagos bejegyzés szerint a fiú 1889-ben nevét miniszteri en
gedéllyel "Rónai" -ra változtatta. 

A szülői ház helye ma a Zárda irfca 27. számú telekre tehető. 
A Ferenc nevet anyai nagybátyja után kapta, aki a pécsi temp
lomot restaurálta, híres építész volt. Windisch Teréznek hívták 
leánynevén azt a nagyanyját, akiről később az Öreganyám cí
mű, kiemelkedő jelentőségű képét festette. A névváltoztatási, 
magyarosítás! szándék körülményeit nem ismerjük. 1889-től 
már Rónai névvel szignálta képeit. Talán az otthoniak vonako
dása miatt nem hagyta el mégsem a Rippl nevet, inkább az 
összetett Rippl-Rónai mellett kötött ki. 

A művész életének iskoláséveiben nincsen feltűnő mozza
nat. Csak négy gimnáziumot végzett. Nem szeretett tanulni. ÖREGASSZONY. TANULMÁNY 1883. SZÉNRAJZ, RRM. 



Inkább szerettem gyermekkoromban játszani, madarat fogni. 
Sokszor nem mentem iskolába és Ivánfán, Kapihegyen, Cseri
hegyen madarat kergettem, fülemilét fogtam... Rajzolni nagyon 
szerettem. A legjobb rajzoló voltam a gimnáziumban. Eleinte 
kinevettek, lenéztek a rajzolásomért, de aztán elismerték. A fiúk 
széttépték a rajzaimat, mert mindent nagyon pontosan lerajzol
tam. Német könyvekből rajzoltam képek után, a fiúkat, az osz
tályt csak úgy! -mesélte a művész. 

1875-ben gyógyszerészinas lett a Fő utcai Arany Oroszlán 
Patikában. A segédlevél után 1879-8l-ben Budapesten megsze
rezte a mester-oklevelet is. A fővárosi élet nyugtalanná tette. A 
kaposvári gyógyszertárba visszatért, de csak néhány hónapig 
volt maradása. Elment házitanítónak gróf Zichy Ödönhöz és 
egyre makacsabbul fürkészte a művészi tanulmányok lehetősé
gét. Miközben két úrfit és egy úrkisasszonyt kellett irodalomra 
és történelemre okítania, ilyen levelet írt haza: 

Tudja Isten, itt még a legvidámabb napok is szomorúbbnak 
látszanak, mint az otthoniak. Ha festés nem volna, talán már 
meg is szöktem volna; sajnálom a hamarosan, de mégis unal
masan leperdülő órákat, napokat itt elprédálni. 

Egyelőre nem szeretnék semmit oly inkább, mint egy műba-
rátot, aki megértene és kiküldene külföldre valami festészeti 
akadémiába vagy 1-2 évre. Ez az én hő vágyam, amely alig lát
szik kivihetőnek. Mostani festőmnek bár két forintjával fizetem 
a leckeóráit, nem elégítenek ki. 

Nem akadt Rippl számára sem pártfogó, sem minta-, vagy 
példakép. Szegény apja, anyja mit tudott szólni, amikor egyszer 
ezt írja József fiúk: Egy gondolat, mely rámnézve oly igen ter
hes, bánt engemet. Ez az, hogy valószínűleg Önökhöz kell for
dulnom pénzért, ha már — talán a jövő hó első napjai egyikén 
— München hívogató falai között találom fel édenemet. Ezen 
szükséges összeget igaz, hogy jobb szeretném mástól felvenni, 
az egész nem több, mint havonként 15 forint egy álló évig. Ezen RippL PÁRIZSBAN 1887-BEN. ( F O T Ó : H . T H I L L E R , P A R I S ) 



összeget — becsületszavammal merném ígérni —, ha a jó Isten 
éltetni szerencséltet, hogy visszafizetem... 

Az akadémián példás szorgalommal teljesítette a kötelező 
rajzfeladatokat. Tűhegyes szénnel hetekig kellett rajzolnia egy-
egy élő fejmodellt vagy aktot. Három év múltán folytatnia lehe
tett volna még ugyanezt olajfestéssel, majd harci jelenetek és 
ún. szüzsé ötletek erőltetett ügyesség-gyakorlatával. Aztán kiál
lítási érmekre kellett volna pályázni vagy más régiveretű aka
démián sínylődni tovább. Egy kis szerencse is elég lett. volna, 
hogy templomi megrendelésekhez jusson valamelyik egyház
megyében. A többi már abból következik. 

Kaposvárnak 1892-ben sikerült egy ilyen példás festőre 
szert tennie Bacskay Béla (1860-1938) személyében. A hivata
lok szépen meg is becsülték őt. Arcképeket igen, de történelmi 
tablókat nem rendeltek tőle. A tékozló Rippl-fiú Párizsba ment 
inkább, minthogy a kitaposott úton járjon. Arra nagyon büszkék 
voltak a kaposváriak, hogy Munkácsy segédje lett. Hírül adták 
az újságok. A fiatal festő — bizonyára, hogy megfeleljen a ha
zai várakozásnak —, festett két nagyobb kocsmajelenetet azzal 
a tudással és ízléssel, amellyel 1889-1891-ig eljutott. Az ered
mény kiértékelése következtében elhagyta Munkácsy műtermét 
és elvetette azt az irányt, amely — úgy érezte — zsákutcába jut
tatta: Bizonyos ellentmondásba keveredtem akkor már önma
gammal. A Munkácsy-stílusban festett képeim, mint említettem, 
nekem már nem tetszettek akkor s bizony ha úgy visszakerülné
nek hozzám, túlságosan nem sajnálnám megsemmisíteni őket 
ma sem, amikor pedig tisztultabb ítélettel vallom, hogy a ha
ladás minden stádiumának van jogosultsága, mert azok mind
egyike egy-egy láncszem, mely az elsőt az utolsóval egésszé kö
ti össze. — írta Rippl az Emlékezései-Ъеп. Nekem akkor már 
megvolt a magam társasága, mely több éven át csak három tag
ból állott: egyik a feleségem, másik skót barátom, a harmadik 
magam voltam. Skót festő barátom James Pitcairn Knowles, ki 
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J. P. KNOWLES SKÓT FESTŐMŰVÉSZ, RIPPL-RÓNAI BARÁTJA 
NEULLY-BEN 

már régibb idő óta volt ismerősöm, más ember volt, más ízlés
sel, mint aminőt Munkácsy környezetében találtam: az az em
ber, aki nekem ízlésben legjobban konveniált. És igazi jóbarát 
volt. Közelünkben lakott, volt műterme is, mert gazdag posztó
gyáros fia, de - sajátságos - noha én folyton küzdöttem anyagi 
gondokkal, anyagiakról köztünk szó nem esett. Vele teljesen az 
ideális értelemben felfogott művészet terén álltam. Ő anyagilag 
független s én, mert nem volt vesztenivalóm: könnyen találtunk 
egymás iránt való barátságunkban megnyugvást, miután ízlé
sünk és művészi felfogásunk hasonlóságát felfedeztük. Sokat be
szélgettünk egymással régi és modern jó festésről és irodalom
ról; sokat gondolkodtunk egymás társaságában és kicseréltük 
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THEODOR BOTKYN OROSZ FESTŐ, RIPPL-RÓNAI BARÁTJA 

eszméinket. A boulognei erdőben naponként nagyokat sétál
tunk, morális és művészi alapon figyelve a párizsi asszonyokat, 
férfiakat, természetet. És beszélgetve dolgoztunk sokat: lelki 
okokból, dekoratív szempontokból. Együtt búvárkodtunk, együtt 
fejlődtünk. О jobbára fametszéssel foglalkozott, misztikus gon
dolatait így igyekezett megrögzíteni... Én többnyire festettem 
vagy litografáltam. Később egy házban is laktunk s ha külön-
váltan dolgoztunk is, egymás dolgait naponként megnéztük. 

A misztikumban, a spirituális dolgok felfogásában érzékeny 
Knowles felkeltette Rippl érdeklődését az angol preraffaeliták 
idealisztikus, dekoratív művei, továbbá az amerikai Whistler 
visszafogott színvilágú festményei iránt. Ezek a hatások kecses, 
nyúlánk nőalakok, nemes rajzolatú női profilok formájában je
lentek meg Rippl-Rónai képein. A Kalitkás nő című egyik fő
művével egyidejű a Piacsek Margit képmása című, új szépség
ideált teremtő képe sógornőjéről, Lajos testvérének feleségéről. 
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RIPPL-RONAI ES A NABIK 

Nabi prófétát jelent héberül. 1888-ban Párizsban a Julian 
Akadémián Sérusier megmutatott egy kis tájképet, melyet Ta-
lisman-jának nevezett Bonnard-nak, Denis-пек, Ibels-nek, Ran-
son-nak, akik aztán beszéltek róla barátainak: Roussel-пек és 
Vuillard-nak az École des Beaux-Arts-on. A talizmánt Paul Sé
rusier Pont Aven-ban festette Gauguin bizalmas instrukciója 
szerint. Élénk, dekoratív színfoltokból épült a kép, amelynek 
csodálói elhatározták, hogy csoportot alakítanak. A nabi nevet 
héber nyelvész barátjuk, Cazalis adta. 

Havonta egyszer együtt vacsoráztak és minden szombaton 
találkoztak Paul Ranson szentély (Temple) rangra emelt műter
mében. Paul Gauguint három-négy alkalommal fogadták a 
szentélyben. Összetartozásukat szabályzattal igyekeztek rögzí
teni, mint a vallási közösségek. Volt valami mulatságos a cso
port külsőségeiben és zsargonjában. A leáldozó szimbolizmus 
és a rózsakeresztesek hatása érezhető rajtuk. Amit azonban na
gyon komolyan vettek, az a lelki barátság igénye és a művészet
nek, mint az igazságnak a megfeleltetése volt. A művészet szá
mukra, pontosabban az a művészeti forma, amely a sajátjuk 
volt, melyet ők vezettek be, parancsoló és jövőbe mutató volt. 
Abban látták a festészet feladatát, hogy tabula rasat kell csinál
ni, minden akadémikus sallangtól megtisztulni és visszatérni a 
tiszta, szigorú ősihez. A Nabik elfogadták koruk realitását, di
vatjait, utcáit és polgári intimitását. Az impresszionizmustól is 
elhatárolták magukat. Példaadónak tekintve mindenekelőtt Ga
uguin szigorú kétdimenziós dekoratív eszméjét. Stílusformáló 
forrásként szerették az angol preraffaelitákat, a trecento festé
szetet, a középkori üvegablakokat, a japán fametszeteket, az 
idős Puvis de Chavannes és Odilon Redon műveit. A környezet
formáló iparművészi mesterségeket, kiváltképp a fali szőnyeg-

16 

RIPPL-RÓNAI PÁRIZSBAN 



tervezést művelték az embert körülvevő tárgyak esztétikai egy
ségessége, az összművészet igénye alapján. 

A Revue Blanche nevű lap vállalkozott népszerűsítésükre. A 
szerkesztőség helyiségeiben, majd egy másik pártoló, Bing üz
letében rendeztek kiállításokat. 

Rippl-Rónai az Osztrák-Magyar Követségen 1892-ben ren
dezett kiállításával nyerte el a Nabik szimpátiáját és az invitá
lást a velük való csatlakozásra, h-Kuglizok és a Kalitkás nő cí
mű nagyszerű képei fémjelzik az elért művészi rangját. Vuil-
lard-dal már korábbi ismeretségben állt. A Nabik eszmei alap
vetéseit Rippl-Rónai nem vette magára nézve szigorúan kötele
zőnek. Soha nem kapcsolódott bele az elvont beszélgetéseikbe. 
Knowles már évek óta hasonló gondolatokkal traktálhatta őt. 
Lehetséges, hogy neki sikerült jó irányba terelni Rippl figyelmét, 
aki ráérzett egy rafináltan kifinomult esztétikai igényességre. 

Munkáiról a francia kritikusok elismerően írtak. Az Öreg
anyám című képéről költői hasonlatokat zengtek. Elnyerte azt a 
jogot, hogy zsűri nélkül is kiállíthasson. A Nabikkal részben 
egyező Les artistes intelligents kiállító csoport keblében bejára
tos lett a Revue Blanche szerkesztőségébe. Megfestette Bon-
nard, Vuillard, Natanson és Maillol arcképét. 

Bing úr megbízta őt és Knowlest egy nőies könyvecske raj
zainak elkészítésével, hogy a litografált lapokhoz utólag Georg 
Rodenbach belga költő szövegkíséretet írjon. Ez volt a Les 
Vierges (Szüzek) című kiadvány 1895 karácsonyán. 

Minden jel arra mutatott, hogy Rippl-Rónait a szimbolista 
kifejezés igénye foglalkoztatta. Az Idealizmus és Realizmus cí
mű szőnyeg-képe is ezt látszott igazolni. 

A dolog látszólagosságát Rippl-Rónai legkiválóbb kutatója, 
Bernáth Mária tárta fel: Rippl-Rónainak a szimbolizmushoz 
nincs köze, mégha tevékenysége legértékesebb részének tartha
tó periódusában a Nabis tagjaként minden lehetősége meg is 
volt arra, hogy az egyes Nabis-tagok — elsősorban Maurice ÖREGANYÁM. 1894. 



Denis — miszticizmussal átszőtt eszmevilágához közelebb ke
rüljön. Rippl-Rónai azonban, mint ismeretes, már a Nabik ta
lálkozóin sem vett részt és egészen nyilvánvaló, hogy azért nem, 
mert az ott elhangzottakkal neki nem volt mit kezdenie. Józan 
lénye és gondolkodásmódjának mindig konkrétumokhoz kötődő 
jellege elméletileg megközelíthetetlenné és érthetetlenné tette 
számára azt a közeget, ahol a dolgok jelentése tapasztalati úton 
nem mérhető. Ami őt izgatta, az a látvány modern interpretáci
ós lehetősége volt és ehhez a törekvéséhez magas ízléssel hasz
nálta fel a szimbolizmus által kimunkált eszköztárat, a stilári-
san már szecessziósnak mondható formahagyományt... Az el
mosódó női profilok, a hajlékony kontúr, az atmoszféra bárso
nyos - ha úgy tetszik: titokzatos - puhasága nem szimbolista ví
zió, hanem legfeljebb a művészi szuggesztió szülöttei, nem 
transzcendens látomás, hanem a legjobb értelemben vett művé
szi számítás. 

Aristid Maillolt Rippl-Rónai hozta össze a Nabikkal. Elláto
gatott az első tahiti útjáról visszatért Gauguinhez, aki az Öreg
anyám című festményéhez gratulált Rippl-nek. 

A pályája csúcsára érkezett magyar művész is készített litog-
ráf nyomatokat Toulouse-Lautrec társaságában. Maillol rábe
szélésére broderiákat, falikárpitokat tervezett. Viszont Rippl 
vette rá Maillolt a szobrászatra. 

Rippl-Rónai idehaza elsőként 1895-ben egy budapesti lakás
ban mutatkozott be gyűjteményes kiállítással. Sikert nem ara
tott, de Andrássy Tivadar grófot megnyerte, hogy teljes ebédlő
berendezést tervezhessen számára az új budai palotájába. Ez a 
munka a magyar iparművészetben nyitott új fejezetet. 

A nabi-stílust e helyt illusztráló Merengő című képen egy 
néptelen park padján magábaroskadt asszony látható líraian de
rengő finom zöldekben és lilákban. 

Andrássy gróféknál vendégségben Tőketerebesen készült 
Andrássy Tivadarné éteri tisztaságú profilarcképe. 

A századvégi Párizs frivol női eleganciáját példázza a 
Kunffyné virágos kalapban című pasztellkép. 

MAILLOL ARCKÉPE. 1899. 



PIACSEK BACSI ES LEÁNYAI 

1892 nyarán Rippl-Rónai hosszú távollét után hazalátogatott 
Párizsból Kaposvárra, Lajos öccsének menyegzőjére. A meny
asszonynak, akit Piacsek Margitnak hívtak, egy álomszép kala
pot hozott ajándékul, amelynek halvány zöldes tülldísze, mint 
egy óriási pillangó ékeskedett. Az akkori élményeit beszéli el 
az alábbi, Gerlőtei Jenő által lejegyzett emlékezésben Piacsek 
bácsi leánya. E házasság révén vonult be a Rippl-enteriőrök vi
lágába a halhatatlanná vált nagyorrú, pipázó karakter, Piacsek 
Ferenc nyugalmazott kaposvári erdész, három szép leány apja. 
A középső leány Gizella, avagy Martyn Arturné, 1906 körül a 
negyedik gyermeke születése után meghalt. Az anya nélkül ma
radt gyermekeket a Rippl-Rónai fivérek vették magukhoz. A 
két legnagyobb: Ferenc és Róbert Rippl-Rónai József házában 
nőtt fel. Ferencből hírneves, modern irányú festőművész lett, 
Róbertből gyógyításai miatt legendássá vált orvos. Érdekes 
adalék, hogy a megözvegyült Martyn Artúr később feleségül 
vette a harmadik Piacsek-leányt, Emiliát. A házasságukból szü
letett leányuk Pécsett él. Piacsek Margit 1955-ben, nyolcvané
ves korában így emlékezik 1892-re: 

Azelőtt csak látásból és híréből ismertem Jóskát. Nem képze
li, milyen nagy volt az izgalmam és örömem, amikor ezt a cso
dálatos kis kalapot kibontottam előtte a rejtélyes párizsi cso
magból. Sose láttam még ily könnyed és szép kalapot. A színe is 
mindjárt megtetszett. De úgy éreztem, nem illik hozzám. Boldo
gult apánk nyugalmazott főerdész volt, hárman voltunk leányok 
és Kaposvárott még a legelegánsabb asszonyok sem hordtak 
ilyen különleges kalapot. Minket pedig szerénységre nevelt az 
anyánk. Megköszöntem Jóskának a figyelmességet, de nem 
akartam megtartani a kalapot. О kedves bókokat mondott s tüs
tént a fejemre helyezte a kis "költeményt", majd a tükörhöz vitt. 

Láttam, hogy értett az asszonyokhoz. Nagyon meglepett, hogy 
milyen más és mily szép lettem a kalapban, őpedig hol hátrább 
lépett, hol közelebb jött, megnézett jobbról, balról, elölről, há
tulról és látszott rajta, hogy tetszem neki — vagy tetszik neki a 
kalapom. Elfogott a kacérság, elismételgettem: "Nem viselem 
én ezt a kalapot, ez nagyon feltűnő! Mit szólnának hozzá a ka-
posiak, hogy a visszavonult Piacsek bácsi leánya ilyen észbon
tó kalapot hord!?" Jóska pedig bíztatott és egészen belehevült, 
annyira el akarta velem hitetni, hogy "igéző" vagyok és "ez 
hozza ki egészen az egyéniséget!" 

Mikor látta, hogy még nem győzött meg, így folytatta: "Mar-
gitkám, ezt a kalapot hoztam Neked nászajándékba, de ha nem 
tartod meg, Pesten keresek hozzá egy szép asszonyt. Ha viszont 
a kalappal mégy Lajos öcsém oldalán a kaposi látogatásaitok
ra, akkor még segy nászajándékkal leplek meg: mielőtt vissza
megyek Párizsba, megfestelek ezzel a kalappal, mint boldog fi
atalasszonyt." — így született meg a legszebb Rippl-Rónai női 
arckép. Oly jó volt a képre nézni s felidézni azokat a heteket és 
éveket, amikor életemben a legboldogabb voltam. A művészetét 
akkor szerettem meg. Olyan képet festett rólam, amilyennek 
magamat most is örömmel idézem vissza. Egyenes jellemű és 
jószívű volt Jóska. Vitatkozni nem szeretett a családi aprósá
gokról. Ha valahol vitatkoztak, otthagyta a társaságot. Minden
ki ismerte az én apámat Kaposvárott. De csak Lajosommal va
ló házasságunk alkalmával kerültünk a művészhez közelebb. 
Am ekkor még nem festette le. Ebben az időben, amikor nyaran
ta hazajött Párizsból, a saját családját festette. Az én arcképem, 
meg az "Oreganyám" című híres képe a Szépművészeti Múze
umban, az első jelentős kaposvári képei. Jóska tulajdonképp 
akkor került boldogult apámmal szoros kapcsolatba, amikor tíz 
évvel a házasságunk után 1902-ben Kaposvárott telepedett le és 
megvette a Fő utca 56. számú kis házat. Igazgató-tanító atyja 
ebben évben tanított utoljára a Fő utca végén lévő "Cigli" -is-



kólában. Apám pedig a Fő utca 62. szám alatt lakott. Nemsoká
ra meghalt anyánk. Még két leánytestvérem volt, én voltam a le
gidősebb; édesapa hozzánk jött lakni. A közeli Anna utcában 
laktunk. Innen járt át magányos apám Jóskához. Rippl-Rónai 
szerette Piacsek bácsit, akivel, mint világot látott emberrel, jól 
tudott beszélgetni. Helyesebben Jóska, a csendeshumorú megfi
gyelő, inkább hallgatott. Nem szeretett hosszan beszélni, de ta
lálóak voltak eredeti mondásai. Jó humorú volt apám is; szikár, 
egészséges, érdekes arcú — amilyennek "Rippli" festette. Per
sze Jóska kissé eltúlozta nagy orrát és piros arcszínét, viszont 
tökéletesen megörökítette sajátságos mozdulatait. Apám unat
kozott otthon és fölötte kedvelte Jóska feleségének, Lazarinenak 
társaságát. Meg nagyon jól mulatott Jóska vázlatai és képei alá 
írt vicces címein. Hogyisne, egyszer pl. megfestette azt a ké
kesszürke karosszéket, amelyben apám a legszívesebben ült ná
luk és azt a címet adta a képnek: uPiacsek bácsi elment". Akit 
Jóska megtűrt a közelében — kissé zárkózott volt a legtöbb em
berrel szemben —, az nem tudta megállni, hogy meg ne szeres
se. 

Apám leginkább kaszinózott Lazarineval vagy felolvasott 
neki. Magyarra tanította. Jóska pedig izgett-mozgott körülöttük 
- egyszercsak azt vettük észre, hogy rajzol vagy fest. Hagyta, 
hogy Lazarine és apám kedvükre elhelyezkedjenek, úgy mozog
janak és beszéljenek, ahogy nekik tetszik: vázlata percek alatt 
kész volt. így jöttek létre a "Piacsek bácsi felolvas a fekvő La
zarinenak" ; "Piacsek bácsi a babákkal" ; "Piacsek bácsi pi
pál gat", .... "Öreg férj, fiatal feleség..." 

Sokszor megleshettem, hogyan festett. Érdekes, hogy előbb 
szénnel rakta föl a vonalakat, egészen elnagyoltan, azután eze
ket a vonalakat barnás színnel megerősítette, majd felrakta a 
legszélesebb színfoltokat. S igen furcsa volt számomra, hogy 
már-már nagyjából megfestette a szobafalait, a barna bútoro
kat, a selyemhuzatú karosszékeket, az alakok testét, ruházatát 

.— és utoljára hagyta a fejeket. Úgy magyarázta eljárását: 
"Minden egyformán fontos a képen." 

Apám 1908 novemberében halt meg. Körülbelül ebben az 
időben került Jóska a Róma villába, de apánk ott már nem lá
togathatta meg, mert már fél éve fekvőbeteg volt az Anna utcai 
házunkban. 

A Róma villában sok híres ember megfordult. így Ady Endre 
is... Nagyon meghatott Jóskában, mennyire szerette a családját. 
Innen van, hogy olyan sokszor megfestette atyját, édesanyját, a 
testvéreit. Nemigen járt el hazulról —főképp, amikor a Róma 
villában lakott, fenn a festői Róma domb tetején. Néha napokig 
nem jött le a városba. Szeretett sétálni, de elég volt neki, ha kö
rüljárta a kertjét, szőlőjét; elsétálgatott a dűlőúton, ahonnan 
szép kilátás nyílik. 



ÓDON LEVELE 

A művész öccse, Rippl-Rónai Ödön (1865-1921) Somogy 
megye különböző falvaiban vasúti állomásfőnök, majd Fiume 
pályaudvarán vasúti főtiszt volt. Stabil, de behatárolt anyagi 
helyzetét — egyéni családi érdekeit kissé hanyagolva (ugyanis 
elvált) — teljes lelkesedéssel bátyja művészi törekvéseinek tá
mogatására fordította. 

A Münchenben és az első párizsi évek idején készült Rippl-
képek budapesti tárlatokra, pályázatokra való beadását, annak 
előtte a kereteztetést intézte. Közvetített, tárgyalt a bátyja meg
bízásából. Vitatkozott, harcolt az újító stílusú képek védelmé
ben: 

Kedves Jóskám! — írja Ödön 1898 januárjában — Eddig a 
bántó körülmények fogva tartottak, nem bírtam tollat ragadni, 
hogy neked megírjam a helyzet tükrét. Őszintén megvallva von
zó szeretetem hozzád erősebb, minthogy én neked lelked nyu
galmát felzavarni kívánnám —, éppen ezért kötelességet mu
lasztok el inkább, minthogy kellemetlenül érintsen Téged a vi
lág, de sajna legközelebb álló barátaidtól eredő kinyilatkozta
tások, jóllehet őszinte igaz jóindulatuk nyilvánul meg bennök. 

• Ha 4-5 oldalról nem egy és ugyanazon véleményt hallottam vol
na —fel sem említeném a dolgot —, azért én csak annyit mon
dok, hogy éppoly szigorú bírálója legyél a magad körének, mint. 
ahogy elfogulatlanul szoktál a világban ítélni meg egyeseket 
éppúgy, mint irányokat stb., mert leginkább csak innen ered az, 
hogy téged művészetedben is kérlelhetetlenül mernek gáncsolni 
s mi több, hátad mögött befeketíteni! Mert nem magadban hor
dod, ami unszimpatikus. Nem tudom, a véletlen akarta-e, hogy 
legutóbbi leveleidben érintettek — a te szemeid és mások sze
meinek látásának különbözőségét feltüntessék — annyi azon
ban tény, hogy érzésed, látásod, véleményed homlokegyenest RIPPL-RÓNAI ÉS ÖDÖN ÖCCSE 



ellenkezik azokéval, akik szerinted legjobb barátaid és akik sze
medben legalább legjobb barátoknak nyilvánultak. Nem esett 
jól olyan körülmény, mely tudvalevőleg legalább a te kinyilat
koztatásod ellentéte. Én már tudod, magamévá tettem a te fel
fogásod s teérted meg is barátkoztam azzal, de az minő idegen-
szerűén hatott rám a régmúltban, a kezdet kezdetén — olyképp 
kellemetlen lett reám az idegenek véleménye most. 

Még művészetedet is úgy ítélik, úgy boncolják, ahogy ezen 
előbb említett körülmény befolyása őket ide-oda sodorja, min
dig kilógott a lóláb alula! Ajánlom, hogy emiatt barátaid hű és 
őszinte lelkiismeretére ne építs — ne vedd készpénznek a hízel-
gést s leginkább általában: amit te kellemesnek, szépnek jónak 
vélsz az emberekben, ne vedd befejezett ténynek, mert általá
nosságban nem úgy van — és ha úgy van is, nem úgy veszik — 
hanem éppen ellenkezőleg, mint ahogy te. 

A művészetedet illetőleg a következőket tudatom: Szikszay 
szerint Wlassits maga egészen ellene van irányodnak és az el
len küzd is, megerősíti ezen állítást a Jankótól hallottak—ő be
széli, hogy Kammerer mondta neki bizalmasan: sok elleneid le
vének, ne számíts arra, hogy képed a múzeumba felvétessék, il
letve megvásároltassék. Kikkel beszéltem, kivétel nélkül — be
leértve Szikszay t etc. és a laikusokat —, irányodat lét jogosult
nak nem tartják, ide sorozom Jánost és Pulmannt is s mindazo
kat, kik örvendeznének, ha irányod elfogadható lenne. 

Szikszay szerint a Nemzeti Szalon megnyitásán soha nem 
hallott modorban értekeztél Wlassitssal — tán ez is hozzájárult 
még a dologhoz —? Maga Szikszay szerint t.i. az ő véleménye 
szerint - lehetetlen, hogy te magad azon excentrikusságokat, 
melyeket újabban bravúrral kultiválsz — megemészthetnéd! ? 

Hock is aprehensióban nyomta meg a tollát — sokkal erő-
sebb volt állítólag, de Ferike kijózanította, noha a te szobád 
megírásánál nem folyhatott be a czikkbe — azt maga Hock an-
nálta volna. Hocktólfél a miniszter — Sz. szerint megkínálják 

Szmercsányi székével — és neki Wlassits mondta, hogy Hock 
tényleg államköltségen kifog küldetni. 

Ót, Ferit nagyon szereti a miniszter, vele másfél óráig confé
rait volna mindenről—bár az ő képét sem veszi meg —, nehogy 
a Benczúr-klikk ráeshessen, de azért ád 1.000 Ft évi stipendiu
mot kárpótlásul. 

RIPPL-RÓNAI ÖDÖN 



A Nemzeti Szalonban 31 -en voltam ott, éppen a te képeidből 
néhány le volt szedve — és nem is láthattam meg azokat, neve
zetesen nem láttam Andrássyekat ti. sem Gyulát, sem Tivadar 
nejét, sem az öregeinket — egy spanyolfalat tettek a nagy ablak 
elé, a Mesterházy szerint Szilveszter estély lévén nem lehetett 
másképp tenni; ez is esetlen dolog: akkor, mikor nagyszámú 
publikum lenne jelen, e képek javát leszerelik!? 

Mesterházy éppen semmit nem beszélt. 
Ödön 

Az 1897-es Nemzeti Szalon kiállításról esik szó a levélben, 
melyen Rippl-Rónai 35 db képével szerepelt. Hock János a ka
posvári gimnázium katolikus hittanárából lett országgyűlési 
képviselő, nagyhatású szónoklattal védelmezte Rippl-Rónait 
Wlassich miniszterrel szemben. Rippl életnagyságú álló alakos 
mefisztói képet festett feketében Hock-ról. Szikszay Ferenc fes
tő közös barátjuk volt. A párizsi Julian Akadémiáról ismerte 
Rippl a hősszerelmest, aki a sokadik szerelmi kalandjának ön
gyilkossággal vetett véget. 

Ödön levele az 1897-es év végével foglalkozik. Pár hónap
pal korábban zajlott Rippl-Rónai nagyszabású párizsi kiállítása 
a német üzletember, Bing boltjában, az Art Nouveau-ban. Négy 
nagy teremben 128 műve szerepelt. Lehet, hogy Rippl kellő ön
tudattal számolt be Wlassits miniszternek a francia sajtóban 
visszhangzó sikerről. 

Rippl-Rónai Ödön időközben amatőr, azaz a fiatal, modern 
magyar festők műgyűjtője lett a bátyja irányítása alatt. Ezernél 
több kiváló alkotással, köztük száz darab Rippl-Rónai mű-
vefmint múzeumalapító hagyatékkal ajándékozta meg Somogy 
vármegyét. 

A múzeumi Ödön-arcképek egyike Somogy aszalón, másika 
Fiumében, az utóbbi Kaposvárott készült, nem sorolva a sok 
humorral hozzá dedikált rajzot. 

A KOSSUTH-IMÁDÓ 

RippLi BÁCSI. 1904 к. 



AZ OTTHON-KEPEK 

A családi intimitásnak és összetartozásnak a művészi megfo
galmazására a múlt század nyolcvanas éveinek Párizsában Eu
gène Carrière (1849-1906) festményei mutattak szokatlan, új
szerű megoldást. Témái csaknem kizárólag az anyaságot és a 
családot, annak bűvös, meleg vonzalmát jelenítik meg. Monok
róm, sötét, ködös háttérből összebújó arcok, ölelő kezek deren
genek föl különös fényben. 

Rippl-Rónai több festményén is kísérletezett a Carriére-féle 
sejtelmes atmoszféra visszaadásával. A különös az, hogy ezt a 
tényt ő utóbb határozottan tagadta. Egyik ilyen képét Theodor 
Botkin orosz festőről készítette. Mint körkörösen felkavart 
szürke ködből testet öltő szellemi jelenség, világlik elő a mű
vész alakja. Róla, mint közeli barátjáról fényképet is őrzött. Az 
1901-es moszkvai utazás művészi feladatok vállalása céljából, 
részben Botkin kapcsolataira szerveződött. Az ígéretekkel teli 
lehetőséget Rippl-Rónai — az orosz tél számára elviselhetetlen 
hidegsége miatt — nem tudta kihasználni. 

Nemcsak futó próbálkozásnak tekinthetjük Rippl-nél a Car-
riere-hatást; úgy tűnik, feldolgozta azt a maga számára. A csa
ládi kör szeretetteljes légköre nagyon erősen befolyásolta őt is, 
ennek képi kifejezését előszeretettel művelte. A Botkin arckép 
után érdekes fejlődést mutat az Anyám varr, Ödön fia lustálko
dik című, fekete színben festett képe. A varrás fölé hajló anya 
alakja füstszerű gomolygással ábrázolva, tarajos hullámként 
csap fel abból a háttérörvénylésből, amelyben a fekvő Ödön ar
ca és fejét támasztó két összezáruló karja látszik. Szálkás feke
te ecsetvonalak áramlanak körbe-körbe, mint a madárfészek 
gallyai, fűszálai. Kedves, humoros a kép hangvétele. A fészek
melegség hőfokát később a pasztelljeiben igyekezett fokozni — 
a monokróm lehangoltságot derűs színek harmóniájával gazda

gítva. A képi derültséget csak Kaposvárra telepedésének követ
kezményeként a családtagokkal való testi-lelki közelség hozza 
majd meg olyan kolorizmussal, amely képes volt felvillanyoz
ni az egész magyar piktúrát. 

A fekete korszakának emberalakjait a karakterek, típusok lé
nyegredukált megkülönböztetése módján modellálta. A képek 
sommázott formaritmusa a nagy kompozíciós összefüggés 
megfigyelésére ösztönöz. Az ilyképpen festett Maillol-arckép 
egyik csúcsteljesítménye. Ez az egyetlen Rippl-kép, amely pá
rizsi múzeumban látható. A kifejezés biztonságát az emberi 
kapcsolat közvetlensége alapozta meg. A magyar arcképfesté
szet számára Rippl-Rónai egész sor új alternatív lehetőséggel 
szolgált. 

Emberábrázoló újításait a hazai kritika kezdetben erőltetett, 
franciás hanyagságnak tartotta. Megértő szavakat elsőként 
Lyka Károlytól kapott: Eszünkbe jut egynéhány író, aki hősnő
jét leírván, beszél elefántcsont színről és keblekről, melyek ha
sonlatosak a fehér márványhoz. Senki sem akadt még, aki ezek
nek az íróknak szemére lobbantotta volna, hogy elefántcsont 
színű arc és fehér márványból való kebel nincs a természetben. 
A java írók büntetlenül írhatták le ezeket a jelzőket; az olvasó 
megérezte, hogy egy-egy ilyen szóval meg van adva valamely 
jellemző vonás. Rippl-Rónai most megfesti ezt a hasonlatot és 
íme, kiátkozzák... 

Ahhoz, hogy a századfordulói pesti közönség is hasonló fel
ismeréshez jusson, ki kellett várniuk, míg a művész olyan ké
peket fest, amely a nézőnek több viszonyítási támpontot nyújt. 
A megfestett szobabelsők voltak azok a képi színterek bútorok
kal, csendéleti elemekkel, mintegy intim magánszféra, valaki
nek az otthona, ahol bármi megtörténhet, csak a szomszéd meg 
ne hallja, csak a világ ne beszéljen róla. Ezt a szemérmességet 
oldották fel Rippl-Rónai első kaposvári korszakának enteriőr
képei. A kipletykáló, anekdotázó emberi gyarlóságra apellálnak 



a Piacsek bácsis festmények. De Rippl tarsolyában olyan stílus
formakincsek voltak — kétségkívül franciaországi gyökérnek 
— melyekkel egyáltalán nem kockáztatta a zsánerpiktúra bé
lyegét. A magyar polgárság önmagára ismert Rippl-Rónai 
művészetében. 

Az enteriőr képei előzményének tekinthetjük az olyan szo
babelsőben ábrázolt családi arcképeket is, mint az 1887-es Ön
arckép barna kalapban, a Szüleim negyvenévi házasság után, 
valamint a Kossuth-imádó Rippli bácsi című műveket. Az előb
binél a művész mögötti falon attribútumként sorakoznak a fela
kasztott képek. A másikon egy otthoni tálalószekrény előtt, 
támlás széken ül az apa, mellette álló feleségére emelt hűséges 
tekintettel és kezét annak szekrényen nyugvó kezére helyezi. 
Ez utóbbi meghitt páros beállítást Van Eyck Arnolfini házas
párja óta a szentimentalizmuson át a fényképműtermek is al
kalmazták egy-két dekoratív bútort a modellhez rendelve, a 
polgári öntudat kifejezéseként. Rippl-Rónai nagy önfegyelem
mel, komor színskálával, kontúros körülírással tartotta távol 
magától az érzelgősség veszélyét. Azzal, hogy bizonyos mérté
kig a szülei kedvében akart járni a jelentős házassági évforduló 
alkalmából, tett egy lépést az engedmények irányába. Az ünne
pi hangulattal párosuló elismerés a kettős arcképért emlékeze
tes érzelmi motívuma lehetett a művésznek, amikor már 1902-
től állandóan a családtagok feltehetően kinyilvánított vélemé
nyei közepette festette képeit. Ödön írja is egy levelében, hogy 
nehéz volt azonosulnia bátyja képi látásmódjával, de neki, mint 
a legtoleránsabb rokonnak, sikerült. Ödön őrizte meg az 1897 
körüli Anyám varr, Ödön fia lustálkodik című, merészen megol
dott képet. A rajta szereplőket összekötő, behálózó vonalak, kö
telékek, gomolygó ecsethúzások Rippl későbbi otthon alkotott 
képein fokozatosan konkretizálódnak szobabelsővé. Ezt minő
síthetjük a festői elvonatkoztatás meghátráló lépéseiként. Né
hány képet a keletkezésük sorrendjében sorolva, szemléltethető 

a visszakozási folyamat, amely a nyugat-európai látáskultúra 
vívmányainak a magyar viszonyokba való ágyazásának útja 
volt a művésznél: Lazarine a tükör előtt (1901), Szundikálás 

SZÜLEIM NEGYVENÉVI HÁZASSÁG UTÁN. 1897. 



kettesben (1902), Édes jó anyám betegen (1905) és így tovább 
az enteriőr korszak egésze. A példa azt mutatja, hogy Rippl-Ró
nai művészi fejlődésében nem elvi következetesség érvénye
sült. Megjegyezzük, hogy a nabik teoretikus művésze, Maurice 
Denis is hanyatló ívben zárta életművét. Rippl-Rónai gondol
kodásának természetét világítják meg a következő mondatok, 
amelyeket egy rajzán olvashatunk: Ha valaki egyszerűen gon
dolkodik és egyszerűen lát, annak nem lehetnek nagy nehézsé
gei művei kivitelében. Ha az emberek nem volnának oly comp-
likáltak gondolkodásukban, mint amilyenek, sokkal könnyebben 
bírhatnak el az élet nehézségein és sokkal egyszerűbben olda
nák meg kötelességüket. Ha az emberek egyszerűen gondolkod
nának, úgy sokkal szerényebbek lennének megjegyzéseikben (és 
maguk viseletében). 

О tehát nem eszmei mozgatóerőtől vezetve, hanem a pozitív 
létezés, a helyhezkötődés örömei által a vizuális eszköztár játé
kos variálásával formálta képeit. A stílusokat variáló otthon-té
ma arra a nagyon változatos összképre is magyarázatul szolgál, 
amelyet Rippl-Rónai teljes életműve nyújt. A sokféleségben a 
sajátos Ripplis zamat mindig átütő lényegú, állandó tényező. A 
közeli barát, Móricz Zsigmond Rippl beszédmodorának somo
gyi akcentusát idézve próbálta a művész külsőségekre ügyelő, 
de közvetlen, őszinteségből kimozdíthatatlan, őseihez hűséges 
lényét érzékeltetni. 

A korszak művészettörténeti értékelését Bernáth Mária így 
adja meg: Összegezve a Rippl-Rónai interieur-korszakáról írot
takat, tehát asszimilációs érdemeit a posztimpresszionista szin
tézis magyar talajba plántálásában, vagyis a modern európai
ság és a magyar zsáner közötti hídszerepében látom. Az "imp
resszió" felfokozódva átlendül a kiér le Its ég be és az állandóság
ba és "vallásos jelleget" nyer. A nagybányai úton kívül Rippl-
Rónainak éppen az interieur-képeiben megfogalmazott tudatos 
vagy öntudatlan programja modernizálta a XX. századi festé

szetünket. Akkor és annyit végzett el, amikor és amennyit kellett, 
hogy impulzust adjon annak a közegnek, amelybe visszatért. 

SZOMORÚSÁG. 1903. 



A „KUKORICÁS" STILUS 

Az 1906-os sikerkiállítás után Rippl-Rónai úgy érezhette, 
hogy immár festhet bármit és bárhogyan, nem kell küzdelmet 
folytatnia az értetlenkedőkkel. Megbocsáthatóan hívságos 
nagystílűséget kezdett megengedni magának az életben és a 
művészetében. Mindenekelőtt, hogy a tisztességre ügyelő pol
gári körök számára is megnyugvásul szolgáljon, házassággal 
törvényesítette Lazarine-nal való húszéves együttélését. Buda
pesten a Kelenhegyi úton álló művészházban műtermet bérelt, 
mert egy sikeres modern művésznek már a fővárosi körökben is 
kell mutatkoznia. A Japán Kávéházban jött össze új barátaival, 
kollégáival, mint Szinyeivel, a Majális című művével meg nem 
értett elődjével, Lechner Ödönnel, aki az építészetben volt stí
lusújító társa, Petrovics Elekkel, a Szépművészeti Múzeum 
Ripplit felkaroló igazgatójával és sok mással. Új képeinek so
rából elmaradtak a meghitt békéjű enteriőrök. A modellek fél
alakos portré-közelségbe jöttek elő, amivel az arc-karakterek 
reálisabbakká váltak az enteriőrképek típusfiguráinál. Rippl-
Rónai vastag kontúrvonallal kanyarítja ki képeinek hőseit a tér
ből. Domináló megszemélyesítésük által élénk, síkszerű színfe
lületek feletti uralkodásban kaptak jelentőségteli szerepet. Ilyen 
"uralkodói" portrék a Szinyei Merse Pál című, a kétalakos Pet
rovics Elek és Meiler Simon arcképe, a Medgyessy olvas, a Ric-
cardo Vines Roda zongoraművészé, a legutolsóig, az állami 
megrendelésre festett Makkfalvay főispán portréjáig. A magas 
támlájú, füles karosszékben trónoló emberek többnyire Rippl-
Rónai érvényesülési küzdelmeiben kaptak rangos minősítést a 
festmények által. Szeretett apját és Piacsek bácsit — a jólismert 
művében — vörösabroszos asztalhoz unszolja, vörösborral kí
nálja s a trónszék mögötti falat sárgára aranyozza. Hadd felejt
sék el bajaikat, gondjaikat. 

A művész kompozíciós igényű tervei ezeknél valamivel na-
gyobbvonalú, összetettebb tárgyrendszerú képekben találtak 
megoldást. Ami elmúlt az enteriőr-kompozíciókkal, a szolid, 
csendes kisváros világa, helyében növekvő virtus kezdett for
mát ölteni arcképek, tájak, utcák, aktok témáin keresztül. A vas
tag, barna kontúrozások közti színkitöltés Gauguin-i elvét 
Rippl egyénítette egy mozgalmasabb faktúrával. Kihagyva a 
vászon vagy a kartonlap alapszínét, ujjnyi szélességű ecsettel a 
keveretlen élénk színeket mozaikszerűen, rutinosan megmoz
gatott változatosságban nyomkodta fel. Ezt a stílusát sem fo
gadták a kritikák egybehangzó diadallal. Túl modern, túl ext
rém — mondták róla. Kunffy Lajos írt le egy esetet: Egy ízben 
Párizsból visszatérve, kelenhegyi műtermében kerestem fel, 
amikor egy nagy falképet festett női aktokkal, erősen kontúroz
va, mozaikszerűen, egymás mellé rakott pettyekkel. Ez a festési 
módja nekem nem tetszett és meg is mondtam neki: — Olyan 
szép dolgokat csináltál eddigi faktúráddal, hogy kár ezen vál
toztatni! 

Az ötven év körüli Rippl-Rónai már nem a saját generáció
jához, hanem az ifjakéhoz igazodva művelte ki a legripplisebb 
korszakát. 1910-ben, amikor a kis Anelláért hosszabb idő eltel
te után ismét Párizsba ment, a. fauve-ok (Vadak) festői csoport
ja volt a színen. Elükön Matisse-al a tiszta színekben, expresz-
szív formákban igyekeztek erőteljes vad festői indulatokat kife
jezni. Rippl-t ez a hatás önbizalmának tetőzésekor érte. Mind
járt a hotelszobában megfestette a Párizsi intérieur című vörös
ben, sárgában villódzó, már egészen más tartalmú otthon-képét. 
A szobabelső már nem a külső világ ellenséges kereszttüze elő
li menedék. Immár az intim szféra is harsoghat. Az izzó, ütkö
ző színfelületek fojtogatják a levegőt. Rippl egyetlen expresz-
szív erejű festménye ez. Amikor hazajött, ismét alacsonyabban 
vert a pulzusa. A kockacukor vagy kukoricaszem nagyságú 
pettyek útkövező szisztémája lényeget érintő határok közé szo-



rította e stílust. A felületi színkitöltés rafinériájával gátat szabott 
az indulati festészet útjának. Létrehozott egy új, kétdimenziós 
eljárást, amellyel arra készült, hogy kiindulási alapul szolgálhat 
az építészettel összefüggő feladatok, falak, mozaikok dekorálá
sához. 

A Tavaszi munkák című képe jelenti a magyar festészetben 
azt a hevületet, amelyet Rippl-Rónai az öntudattal megfogal
mazott önértékelésében Van Gogh mellé állított. 

A Festő a modellekkel című kép Kaposvár Róma-villabéli 
egzotikumát versenyezteti meg Gauguin Tahitiban festett édeni 
világával. 

Bernáth Mária e témát elemző tanulmányában feltett kérdé
sére egyúttal így válaszol: ... vajon harmadik markáns periódu
sa, a "kukoricás képek" is megvalósítják-e az eddig mindig 
megnyilvánuló stílusakaratot... — hogy a magyar művészet fej
lődéstendenciái igényelték-e, amit Rippl-Rónai e stíluskorsza
kában közvetített és hogy sikerült-e neki most is, mint előző pe
riódusaiban a francia stílus magyar közegbe ágyazása — vála
szom tagadó. Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy ennek a 
ténynek a megállapításával egyben minősítsek is: kétségtelen, 
hogy a leglátványosabb, a legmodernebbeknek tűnő, legdiadal
masabb korszakának vagyunk most tanúi. Különös paradoxon 
ez: most a legmodernebb és mégis a legelkésettebb. Mindez 
nem értékítélet: pöttyös képei esztétikai biztonságukkal megőr
zik kitüntetett helyüket a — sok eszmei és stiláris gondtól gyö
tört — korszak tükrében... 

Rippl-Rónai tíz évig dolgozott a kukoricás stílusban. A ma
gyar iparművészet és freskófestészet sokat veszített azzal, hogy 
nem élt a művész dekoráló hajlamával. 

Apologizáló, virágesős stílusával megfestette önmagát, 
amint a kertjében pózoló aktmodellekről hatalmas méretű, fel
támasztott vásznakon paradicsomi idillt készül költeni. Ezek a 
nagy aktos képek vagy nem készültek el sohasem, vagy Róth 

Miksa üvegablak-készítő műhelyében kallódtak el. 
A szülőváros sem halmozta el megrendelésekkel azt a fiát, 

akinek művészettörténeti világhírnevet köszönhetett. 1918-ban 
végre megbízták Makkfalvay Géza főispán díszmagyaros arc
képének megfestésével. Az eredmény Móricz Úri wwn-jából 
dölyfösen kitekintő, elhízott nagyúr lett. A csöppet sem hízelgő 
képet sohasem akasztották falra a megyeházán. 

Az utolsó trónoló kukoricás képében Bányai Zorka fekete 
ruhában címmel saját megkísértettségének állított emléket. Ez
után olajképet soha már, csak pasztellképeket festett. A köz
megrendelések híján csalódott művész nem lett igazi vezére
gyénisége a fiatal művészeknek sem. Nyugat-Európa és Ma
gyarország között már egy más generáció veri a hidat. 

Rippl-Rónai a fájó illúzióvesztés elől a nyíltan nem vállalt 
szerelembe menekül. Az Ady-féle ifjú szívekben élek forradal
mi élményét Ripplnél — akárcsak Móricz Zigmondnál — ará
nyát tévesztve játszotta el a sors. 



A RÓMA-HEGYI VILLA KERTJÉBEN RiPPL-RÓNAI FESTI LAZARINE-T ÉS ANELLÁT. 1912. FOTÓ: LANGSFELD FIAI KAPOSVÁR 
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A ROMA-VILLA 

Rippl-Rónai Somogytúron nyaralt 1908 júliusában Kunffy 
Lajos festő barátjánál, amikor levele érkezett Kaposvárról, La
jos fivérétől. Tájékoztatta, hogy Brandt őrnagy Róma nevezetű 
villáját elárverezték, de ha ő ráígér tíz százalékot, még az övé 
lehet. Volt rá pénze, mert az 1906-os Könyves Kálmán Műki-
adónál rendezett budapesti kiállítás oly nagy sikerrel végződött, 
hogy 381 db múve talált vevőre. Az én kiállításom aukcióval 
együtt 44 ezer koronát gyümölcsözött. Ebből 12 ezer Könyve
sé... Mindenesetre ugyanazt az életet folytatjuk, amit megkezel
tünk. Egyszerűen, de szépen. — írta akkor Ödönnek. 

Kunffy is ismerte a romantikus adottságú villát, úgy számít-

A VINCELLÉR-HÁZBÓL ÁTALAKÍTOTT MŰTEREM. 
BALOGH RUDOLF FELVÉTELE 

gatták, nagyon megérné az árát. Az átmeneti tulajdonostól, Do-
bossy Páltól 14.510 koronáért sikerült a vétel. A tíz hold terüle
ten álló villa, körülötte gazdasági épületek és kb. 6 holdnyi mű
velhető föld állt a rendelkezésére. Kunffy a birtokgazdálkodás
ból tartotta fenn magát — ezer holdon. 

Rippl-Rónai is ezt tervezte. A későbbiek során még négy 
hold szomszédos földet vásárolt hozzá. Az épületekhez nem is 
kellett mit hozzátenni, oly barátságos, ideális művészotthon 
volt. 92 m2-es, egyemeletes, nyolc szobára osztott, villaszerű 
építmény. Az eredetileg földszintes vályogház a múlt század 
közepén épült. A legkorábbi okmány Breil Frigyest nevezi meg 
tulajdonosként 1865-ben. A következő tulajdonosa Gundy 
György operaénekes, a Pesti Német Színház igazgatója 1868-
ban, a vályogfalakra a földszinttel egyező alaprajz szerint tég
lafalazással emeletet építtetett. A homlokzati tetőszerkezetre kis 
harangtornyot ácsoltatott, benne még Rippl idejében is néha 
megkonduló kis haranggal. A harangtornyot bádogbuzogány 
koronázta. Hívták bádogbuzogányos háznak is, de a Róma-vil
la elnevezés Gundytól származik. A kőoszlopos kaputól a házig 
vezető vadgesztenyesort és a kellemesen burjánzó, elvadult 
parkot Rippl már teljes pompájában élvezhette. Gundy örökö
seitől 1898-ban Brandt József nyugalmazott alezredes vette 
meg az ingatlant. 1908-ban tőle vette meg árverés útján Do-
bossy Pál. Ez utóbbi apja annak a Dobossy Eleknek, aki később 
feleségül vette Rippl-Rónai nevelt leányát, Anellát. 

A sikereinek tetőfokán álló festőművész gazdálkodásba fo
gott. Tehenet, birkákat, lovat, szamarat, baromfiakat vett. A sza
márhoz kis kétkerekű kordét, azzal furikázott be a városba és 
vissza. Mulatságos kép lehetett. Az immár tekintélyes birtokost 
széles karimájú kalapja alól omló hosszú művészfürtökkel, sö
tét malaclopó pelerinben jól megbámulták a kaposiak. A fest
ményei előtt értetlenül állókat Ödön oktatta új látásra fáradha
tatlanul. Cserébe megvámolta bátyja képeit. A birtok olymódon 
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jövedelmezett neki is, hogy Rippl a borjazásról, birkákról, ba
romfiakról készített lúdtoll rajzait nagyszámban dedikálta 
öccsének, például így: Boijazás után Böske. Ödönnek Jóska., 
vagy Ezek az állatok nem tudják, mit akarnak — Ödönnek Jós
ka. Ezeket a rajzokat Ödön részben megőrizte, ma is láthatók, 
részben cserére ajánlotta fel műgyűjtői akcióin modern buda
pesti művészeket rendre megkörnyékezve velük. 

Mindent számbavéve a művészet ügyének gyümölcsözött in
kább a Róma-villa, mint a gazdaságnak. Bár Rippl nem ismer
te el, nem értett a gazdálkodáshoz (a felesége — később özve
gyen, rászorultán — jobban beletanult). A szőlője szép piros 
bort érlelt, azt tette a vendégek elé. Ebben a házban korántsem 
olyan intim családi körben lassan múló élet folyt, mint a Fő ut
cában. Úgy lábrakapott a vendégjárás, hogy egyes beszámolók 
eltúlzottnak tartották már. Ady Endrével az 1909-ben történt 
kaposvári előadó-délutánja után ismerkedett össze. A sokszor 
megemlegetett vendéglátás arra derített fényt, hogy Ady hiába 
volt párizsi költő, nem issza Verlaine híres Zöld Múzsáját, az 
abszintet. Rippl ugyanis a föld alól is, de előkerített Adynak egy 
üveggel belőle, amire a költő: Kell a fenének! Eletemben nem 
ittam ilyet. Nincs inkább valami jóféle kis karcos vinkód? 

Rippl-Rónai festészetének második kaposvári korszaka a ku-
koricás stílus harsány kibontakozása. A dekoratív színkaval
kádban Móricz Zsigmond igazi magyar ősi virtust vélt felfedez
ni. 
Díszítőkedve ha stilárisan nem is, de életvidámságában rokonít
ható a magyar népművészettel, a somogyi pásztorok díszítőmű
vészetével. 

... A színharsogást nyilván mai kedélyhangulatom követeli 
tőlem. Környezetem most ilyen, tehát ilyen irányban hat az is 
reám. Ilyen színek vesznek körül bennünket újabb kaposvári há
zamban s kertjében. Igen megszerettem a skarlátvörös zsálya s 
a piros szimpla muskátli mellett a tiszta-fehér színű virágokat, 
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RIPPL-RÓNAI A RÓMA-VILLA EMELETI HALLJÁBAN 

A MÉHES-HÁZ ELŐTT RlPPL-RÓNAI L A Z A R I N E - N A L 

de még jobban a chrómsárga cyniákat. Ennél a sárgánál mele
gebb, hogy ne mondjam: forróbb színt nem ismerek. Ezeket a 
színeket keresem most, szinte gyűjtöm, lakásomban is, tárgya
kon, kendőkön, falakon. A falak színei közt is ezt az egészen vi
lágos sárgát szeretem legjobban: az egyik oldalán csupa-ablak 
műhelyem falai is ezzel vannak befestve, sőt még ilyen szobá
ban alszom is. Ez a sok szín azután természetesen odakerül a 
képeimre. És nem is hiszem, hogy manapság sok festő akad, aki 



ily színesen fest. Bárcsak egészen megszeretné az ifjabb nemze
dék és ezt a festést kultiválná, nem feledve természetesen a von
alak, a formák fontosságát. A hajlam erősen látszik is már ben
ne, és máris öröm elképzelni, mennyivel vígabb lesz egy-egy ki
állításnak a képe, amikor majd a színek tobzódása — nem bá
nom, ha akár buja orgiája — tárul benne szemünk elé. — írta 
Rippl az Emlékezései-ben. 

A RÓMA-VILLA PARKJÁNAK KASPUJÁNÁL RLPPL-RÓNAI, 
SZABOLCS BÁLINTNÉ ÉS ANELLA 1913-BAN A M Ű V É S Z L A Z A R I N E - N A L A R Ó Z S Á K K Ö Z Ö T T 



Szívesen nyaraltatott a villában fiatal művészeket; Galim-
berti Sándor, Medgyessy Ferenc és Márffy Ödön éltek a meg
hívással. A fiatal festők első modern magyar csoportosulása, a 
Nyolcak Rippl-Rónai sikerrel megküzdött modernista térnyeré
sét élvezhette már. A mester bánatára annyira sem voltak hálá
sak érte, hogy maguk közé sorolják őt a közös kiállításaikon. 

Rippl-Rónait sokféle ambíció töltötte el s tegyük hozzá, jog
gal. Vezető tagja lett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták 
Köre nevet viselő érdektömörülésnek, szemben a Műcsarnokot 
uraló Benczúr-klikkel. 

Szeretett volna sok iparművészeti munkát vállalni. Ekkor ké
szítette a Japán Kávéház és az Ernst Múzeum üvegablakait. Bu
dai, Kelenhegyi úti műterme, ahol csak a téli hónapokban la
kott, művészeti centrammá vált. Ám mivel ott a vendéglátásra 
nem volt megfelelő hely, a barátait Kaposvárra invitálta meg. A 
kiteljesedett Róma-villabeli vidám életnek az első világháború 
kitörése vetett véget. A szélessé vált családi idill belső összetar
tó erejét egy másik idill (a Zorka-féle) vonta el Kaposvárról Bu
dapestre. 

RIPPL-RÓNAI FESTENI TANÍTJA ANELLÁT 

ANELLA A SZAMÁRKORDÉN 



RIPPL-RÓNAI ÉS LAZARINE A RÓMA -VILLÁBAN 
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R I P P L - R Ó N A I B U D A P E S T I , K E L E N H E G Y I ÚTI MŰTERME 

3 9 



LAZARINE RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 1920 KÖRÜL 
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RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 1925-BEN RIPPL-RÓNAI ÖDÖN 



R I P P L - R Ó N A I ÉS L A Z A R I N E A K E L E N H E G Y I ÚTI MŰTEREMBEN 1926. F O T Ó : Z A C H A R I Á S 
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RIPPL-RÓNAI. FOTÓ: RÓNAI DÉNES 

RIPPL-RÓNAI, LAZARINE, DOBOSSY ELEK ÉS DOBOSSYNE 

PARIS ANELLA 1927 NYARÁN A RÓMA VILLA HÁTSÓ TERASZÁN. 
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PARIS ANELLA 

Rippl-Rónai neveltlánya 1910-ben, 11 éves korában került a 
burgundiai Issy-Г Eveque-ből Kaposvárra. Édesanyja halála 
miatt nagynénje, Lazarine asszony vállalta a felnevelését. 1919-
ig, férjhezmeneteléig a Róma-villa volt az otthona. 

1915-ben már egyszer teljesítette a krónikás szerepét Rippl-
Rónai franciaországi internálásának leírásával. Ez volt olvasha
tó abban a katalógusban, amely Rippl-Rónai háborús festmé
nyeinek és rajzainak az Ernst Múzeumban való kiállítását kísér
te. 

1961-ben Rippl-Rónai utolsó évei címmel a Művészet folyó
iratban is írt Anella, Rippl-Rónai születésének 100. évforduló
jára. Akkor, mivel azt tapasztalta, hogy nevelőapjáról több té
ves és pontatlan információ kering a köztudatban, 1962-ben ar
ra az elhatározásra szánta el magát, hogy megírandó emlékezé
sével életrajzi pontosításokat tesz. 

A Róma-villába kerülésétől Rippl-Rónai haláláig igyekezett 
átfogni a közlendőit olymódon, hogy a korábban már publikus-
sá vált két írását is apró kiegészítésekkel beiktatta az esemé
nyek menetébe. Emiatt tapasztalhatjuk úgy, hogy az emlékeket 
e két esetben részletgazdagabban nyújtja, másutt az idő homá
lya leszűkíti. 

A Rippl-Rónai Múzeumban őrzött kézirat a tudományos ku
tatás számára hozzáférhető volt. A teljes ismertetésére itt kerül 
sor, irodalmilag kevésbé csiszolt nyelven, mint a már eddig 
megjelent visszaemlékezések. Ezek legbecsesebbike Rippl-Ró
nai 1911-ből való Emlékezései a Nyugat kiadásában. 

A művészt személyesen ismerők tanúságai, mint Anelláé, 
kellemes, informáló erejű olvasmányok. Ilyen természetű 
hosszabb-rövidebb írások láttak eddig napvilágot Rippl-Rónai
ról Móricz Zsigmond, Kunffy Lajos, Martyn Ferenc, Bernáth PARIS ANELLA 

Aurél, Martyn Róbert, Fóthy János, Páti Ferenc, Pásztor Árpád 
és Takáts Gyula tollából. 



PARIS ANELLA EMLÉKEZÉSEI 
RIPPL-RÓNAIRÓL 

Bevezetés 

Nevelőapám, Rippl-Rónai József születésének százéves év
fordulója alkalmával Genthon István műtörténész által rende
zett nagyon szép emlékkiállítás sikerét látva kedvet kaptam, 
hogy Józsi bácsival és Lazarine nagynénémmel együtt töltött 
éveimről emlékezéseimet feljegyezzem. Ez persze részemre ma 
már nem könnyű feladat, mert a háztartási gondok és a ma oly 
divatos feledékenység elég sok akadályt jelentenek. 

Az is úgy tűnik fel előttem, hogy nagy festőművész műal
kotásai és az ezekkel foglalkozó esztétikai írások nagyobb ér
deklődésre tarthatnak számot, mint magánéletének körülmé
nyei. De miután a művész teremtő munkája és életkörülményei 
egymást erősen befolyásolják, mégis azt gondolom, hogy élet
körülményei azok körében érdeklődésre számíthatnak, akik őt 
személyesen ismerték vagy életművét ismerik. Ez annál is in
kább valószínű, mert környezetében amúgyis sok híres ember 
fordult meg és ezek a vonatkozások az érdeklődést csak fokoz
hatják. 

Az sem közömbös szempont, hogy Rippl-Rónai 1910-ben írt 
és 1911 -ben a Nyugat című folyóirat kiadásában megjelent Em
lékezéseim gyorsan elfogyott és nemrégiben érdemes volt e mű
vet újból kiadni. Viszont én éppen 1910-ben váltam mellette 
családtaggá és így, különösen az utolsó 17 évről szinte köteles
ségem feljegyezni mindazt, ami elmondásra érdemes, vagy kel
lő tapintattal elmondható. De a Párizsban töltött időből szárma
zó néhány olyan körülményre is kitérnék, amelyeket Lazarine 
nagynénémtől hallottam és amelyek az említett Emlékezései
ből kimaradtak. 

írásom csak magánéletének körülményeivel szándékozik 
foglalkozni, mert műalkotásainak műtörténeti vagy esztétikai 
méltatására nem érzem magam hivatottnak. — De ez felesleges 
is volna, hiszen Rippl-Rónai életművéről sok kitűnő írás látott 
már napvilágot. 

Különösen értékesek Rippl-Rónai régi barátjának, Petrovics 
Eleknek abban az időben megjelent cikkei, amikor a nagykö
zönség közönnyel, sőt elutasítóan nézte Rippl-Rónai újszerű és 
egyéni jellegű műveit, valamint a róla írt és 1942-ben megjelent 
könyve. 

Ugyancsak magas nívójú cikkek jelentek meg róla részben 
még kortársaitól, mint Lyka Károlytól, Farkas Zoltántól, Fülep 
Lajostól, Malonyai Dezsőtől, Elek Arthurtól, majd a következő 
generációból Rabinovszky Mariustól, Bernáth Aurél festőmű
vésztől és Genthon Istvántól. Művészettörténeti értékelése 
szempontjából nagy jelentőségű Genthon Istvánnak 1958-ban 
megjelent kitűnő könyve, amely jól válogatott színes reproduk
cióival kerek képet nyújt Rippl-Rónai életművéről és mintegy 
betetőzését jelenti a Rippl-Rónaival foglalkozó írásoknak. 

Végül még egy buzdító szempont: életkörülményeiről arány
lag sok téves — sőt gyakran rosszindulatú — adat van forga
lomban és ezeknek helyreigazítását is nekem kell vállalnom. 

E néhány általános jellegű mondanivaló után immár áttérhe
tek emlékeim felidézésére. 

Hogyan kerültem a kaposvári Róma-villába? 

Ahogy most emlékeim után kutatok — elsősorban arra a két 
fényképre gondolok, amelyek szüleim hálószobájának fiókos 
szekrényének lapján álltak — és amelyeket, mint körülbelül 5-
6 éves kisleány — hogy úgy mondjam, szinte félelemmel ve
gyes tisztelettel —helyesebben bámulattal néztem mindig. Fő
leg arra a nagybajuszú, hosszú hajú, szép mély nézésű szemű és 



kissé hajlított orrú férfi képére, akiről akkor még csak annyit 
tudtam, hogy művész és Tante Lazarine férje, és akiről nem 
sejthettem még akkor, hogy valamikor oly közel fog állni hoz
zám. 

A másik fénykép Lazarine nagynénémet ábrázolta, aki mint 
fiatalasszony, ha nem is kimondottan szép, de csinos, megnye
rő valaki volt. Kedves volt az arca és egész lénye szimpatikus. 

1908 tavaszán Édesanyám, aki már hosszabb ideje gyengél
kedett — súlyosan megbetegedett és a nyár folyamán, már ma
ga is világosan látván meggyógyulásának kilátástalanságát, 
egyik nap leültetett engem az asztalhoz és egy képes levelező
lapon a következő sorokat íratta velem: Szeretett Tante! Édes-
mamánk nincsen jobban, ellenkezőleg. Ha meg találna halni, 
úgy eljössz érettünk? Csókold meg helyettünk a nagybácsit, sze
retettel csókol húgod, Annette Paris. 

Itt meg kell említenem, hogy Édesanyám testvérnénje volt 
Rippl-Rónainénak, aki 1866-ban szülőfalumban, Issy-1'Evequ-
eben született. E burgundiai kisközséget Józsi bácsi is szépnek, 
érdekesnek tartotta, sok régi épületével, öreg vártornyával, bás
tyafalaival és a XII. században épült omladozó, román stílű, 
egyetlen római katholikus templomával. 

Nem tudom, levelemre mi volt a válasz — gyerek voltam 
még és már túl sok idő telt el azóta, hogy ilyen részletekre em
lékezhetnék. 

Szegény jó anyám egyre betegebb lett, és a tél elején meg is 
halt. 

Népes család volt a miénk, akárcsak nagyszüleimé, nálunk 
hét gyerek volt; én voltam a legfiatalabbik, nagyszüleimnek 
anyámon és Lazarine nénin kívül még egy leánya, Claudine és 
három fia volt. 

Anyám halála idején csak ketten voltunk a háznál — José
phine nőrévem és én — a többi testvérem már mind elszéledt 
— ki erre, ki arra. Joséphinet is nemsokára, tán már a temetés 

után, magával vitte egy unokatestvérünk és így egyedül marad
tam elkeseredett és kétségbeesett jó apámmal. Egészen addig, 
amíg 1910. márciusának utolsó napjaiban el nem jöttek értem 
Józsi bácsiék. Édesanyám egyik barátnője, aki szomszédnőnk 
volt, gondozott engem addig. 

Mielőtt ennek történetét elmondanám, pár sorban szeretném 
Lazarine portréját kiegészíteni, amelyet már a fényképével kap
csolatban felvázoltam. Amikor én 1910-ben megismertem, te
hát 44 éves korában, mutatós, jó alakú, bár kissé telt idomú nő 
volt — az akkori divat szerint öltözködött. Rendszerint Párizs
ból kapta ruháit, kalapjait. Semmi bohémeskedés nem volt ma
gatartásában — szerintem Józsi bácsi is csak inkább a külsősé
gekben volt annak mondható —: végtelen jószívű, szerény te
remtés volt és adakozó. Ennek illusztrálására megemlítem, 
hogy szüleimnek évente többször is küldött pénzt, de azt kíván
ta és minden esetben hangsúlyozottan kérte, hogy a küldemé
nyek titokban maradjanak. 

Bernáth Aurél barátunk önéletrajzában legfeljebb a késői La-
zarinere találó jellemrajzot adott. Ha ismerte volna őt korábban, 
bizonyára az akkori tulajdonságait is figyelembe vette volna. 

Kétségtelen azonban, hogy Lazarine nagynéném öreg korára 
— később leírandó okokból — erősen megváltozott. 

Eljövetelemnek körülményeiről nemigen tudok érdemeset 
mondani. Úgy gondolom, hogy Józsi bácsi szüleinek elhalálo
zása volt az oka annak, hogy csak két évvel Édesanyám halála 
után jöttek el értem. 

Már 1906-ban, anyai nagyanyám elhunyta után, Lazarine né
ni, aki eljött édesanyjának temetésére, már el szeretett volna 
hozni magával Magyarországra, de akkor Édesanyám, akinek 
— miután legkisebb gyermeke voltam és így a kedvence — 
nem tudott tőlem megválni. Valószínűleg akkor jöhetett szóba 
köztük, hogy az ő halála esetén Lazarine néni gondjaira leszek 
bízva. Sajnos, ez a lehetőség hamarosan bekövetkezett. 1907-



ben szüleim rajongásig szeretett legidősebb fia huszonhárom 
éves korában tüdőgyulladásban meghalt. Ezt a nagy bánatot 
Anyám nem tudta elviselni, nem vigyázott magára, amikor ma
ga is megfázott és egy év múlva — negyvenhét éves korában — 
követte a sírba fiát. 

De most térjünk vissza eljövetelem idejére: 
Issy-1'Evequeben lakott egy unokanővérem férjével — 

anyám egyik fivérének leánya volt. Józsi bácsiék, akik Párizs
ból jöttek és magukkal hozták Claudine nagynénémet, náluk 
szálltak meg, Claudine néni pedig nálunk, a Kis Taupierres ut
cai lakásunkban. О volt hivatott kis stafírungomat összeszedni 
és engem az elindulásra előkészíteni — amit fájó szívvel és 
sokszor sírva tett meg. Ugyanis ő gyakran felkereste szüleimet 
Párizsból, nagyon szeretett engem és hasonlóképpen én is őt. 
Három napig maradtak csak ez alkalommal Józsi bácsiék és ez
alatt az idő alatt unokanővéremnél voltak az étkezések. 

Az elindulásra már nemigen emlékszem vissza — csupán lá
tom síró apámat a vicinális ablaka előtt, amint utánunk intege
tett. Ebben az időben annyira gyerek voltam még, hogy fel sem 
tudtam fogni, mit jelentett szegény magára maradt Apámnak 
elutazásom — csak a későbbi leveleiből értettem meg, ame
lyekből sohasem hiányzott ez a mondat: Nagyon bánkódom 
szép kisleányom után, nagyon egyedül érzem magam nélküle. 

Issy-1'Eveque-ből Le Creuset-ba mentünk Lazarine néni fia
talabbik bátyjának és családjának látogatására és hogy idősebb 
bátyámtól elbúcsúzhassam. Ottan csak egy estét töltöttünk és 
másnap tovább utaztunk, éspedig Burgundia fővárosán, Dijo-
non keresztül. Itt órákig kellett várakozni a csatlakozásra és ez
alatt megnéztük a szép régi várost. Erről a városnézésről ma is 
élnek bennem emlékképek. 

Az út további részleteiről nem tudok sokat mondani — mert 

* Anella apja: Paris Philibert (HJ.) 

majdnem egész úton tengeribeteg voltam. Falusi gyerek lévén, 
nemigen ültem addig hosszabb ideig vonaton és igen nehezen 
viseltem el. 

Arra azonban emlékszem, hogy rosszullétem a bódeni tavon 
való átkeléskor érte el tetőfokát és már Münchenbe való érke
zésünkkor ágyba kerültem; így Lazarine néni ahelyett, hogy Jó
zsi bácsival járt-kelt volna a múzeumokban vagy a kiállítási he
lyiségekben — belekóstolt máris az anyahelyettesi, nem kelle
mes teendőkbe. 

Itt kell elmondanom — mert élénken és szívesen emlékszem 
a jelenetre — Münchenbe való érkezésünk másnapján délelőtt -
Józsi bácsi épp elkészült toilettejével, Lazarine néni pedig ve
lem vesződött — erős kopogás után egy imponálóan magas, 
szép megjelenésű öregúr lépett be hotelszobánkba, akit Józsi 
bácsiék kitörő lelkesedéssel fogadtak — ölelgették, csókolgat
ták egymást. Arra gondoltam, hogy Józsi bácsi édesapja. Akkor 
még semmit sem tudtam családi- és életkörülményeiről és 
egyetlen egy szót sem értettem beszédjükből. 

Később tudtam meg, hogy ekkor ismertem meg Magyaror
szág egyik legnagyobb festőművészét, Szinyei-Merse Pált, aki
nek akkor éppen kiállítása volt Münchenben. A későbbiek fo
lyamán többször fog szerepelni elbeszélésemben, ugyanis Pali 
bácsi és Lechner Ödön bácsi voltak gyermekéveim legkedve
sebb alakjai, Petrovics Elek (Petró bácsi) múzeum főigazgató
val együtt. 

Münchenben két-három napig maradtunk, csak épp annyi 
ideig, hogy Józsi bácsi végignézze az őt érdeklő kiállításokat és 
néhány fiatalkori ismerősét felkeresse, többek között Wellisch 
Andort, az osztrák-magyar követség egyik vezető tisztviselőjét, 
akiről később még meg kell emlékeznem. 

Úti élményeimről alig tudnék valamit mondani, mert nagy
részt beteg voltam és így alig érdekelhetett valami. 

A következő emlékképem a budai műteremlakás, ahová este 



érkeztünk meg, én teljesen kimerülten, úgyhogy napokon ke
resztül ágyban kellett maradnom. 

Itt a műteremben egy nagyon élénk, kedves, szép fekete ha
jú asszony, Dudits Andorné, a festőművész neje várt bennünket, 
akinek mindig szabad bejárata volt a lakásba, őnála voltak a 
kulcsok és ő vigyázott a lakásra, ha Józsi bácsiék távol voltak a 
fővárosból. Bár nem beszélte jól az anyanyelvemet, mégis vé
gül б volt, aki igyekezett velem foglalkozni. Rögtön megbarát
koztunk és megszerettük egymást. Itt egy kis mulatságos epizó
dot említek meg, amely a magyarul nem tudásból származott. 
Az első napok egyikén, a képekről jól ismert néhai Piacsek bá
csi kisebbik leánya feljött Pestre és vele egyik este egyedül ma
radtunk. Jött a vacsora ideje és ő kézmozdulatokkal kérdezte, 
hogy egy vagy két tojást kérek-e vacsorára? Egyik kezében volt 
a tojás, a másik kezével a számokat mutatta. Az egész jelenetet 
mulatságosnak tartottuk és mindketten jókat nevettünk. 

Duditsnéra visszatérve megemlítem, hogy az első időben so
kat forgolódtam körülötte, annál is inkább, mert a nálam pár év
vel fiatalabb Bandi fia és Udvary Pál, későbbi festőművész let
tek több éven át játszótársaim. 

Úgy gondolom, pesti tartózkodásom első napjaira esik — Jó
zsi bácsi nagy barátjával, Petrovics Elekkel való megismerke
désem, aki akkor még csak miniszteri tanácsos volt. Végtelen 
csendes, kedves modorú ember volt — Józsi bácsi is, Lazarine 
néni is nagyon szerették. Józsi bácsi nagyon nagyra tartotta ké
pességeit és tudom, hogy nagy része volt abban, hogy rövide
sen őt nevezték ki a Szépművészeti Múzeum főigazgatójává. 

A '44-es ostromig őriztem egy kis fényképet, amely az első 
gellérthegyi kirándulásom alkalmából készült. Egy gyorsfény
képész vette fel - négyen voltunk rajta: Józsi bácsiék, Petró bá
csi és én, kis sötétkék matróz ruhámban és sapkámban. Sajnos, 
ez a kedves emlék, mint sok más is, eltűnt. 

Mennyit változott azóta a Gellérthegy képe? Akkor a Cita

della falai omladozóban voltak és a falak mentén mindenféle 
vásári bódék, lacikonyhák stb. voltak. Nem messze a Citadellá
tól még majorok is voltak, mindegyiknek nagy udvara volt, 
szép régi kapukkal. Nekem ez is tetszett és nagy élmény volt, 
mert a kilátás onnan felülről akkor is felejthetetlenül szép volt. 

Természetesen Petró bácsival még franciául beszélgettünk 
— később nagyon gyakori vendég volt nálunk, Szinyei-Merse 
Pállal, Meiler Simonnal. Petrovicsról és Meiler Simonról egy 
kettős portré készült ebben az időben, amely kép a centenáris 
kiállításon is szerepelt. 

Amikor már a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lett, Jó
zsi bácsival sokszor jártunk ki hozzá és mikor már érdeklődést 
mutattam a festészet iránt, sokat jártuk együtt hármasban a régi 
képtár termeit. Azt hiszem, nem sok gyerek dicsekedhetett 
ilyen értékes, nagy tudású ciceronékkal! Petró bácsi élete végé
ig kitüntetett barátságával — egy-két szép levelem van tőle, 
amelyeket élete vége felé írt nekem. 

A Kelenhegyi úton akkoriban még két család lakott, ame
lyekkel gyakrabban összejöttünk: Balkay Béla családja és a Lu
kács család. Balkay jó barátja volt Józsi bácsinak, egyszers
mind nagy tisztelője művészetének. Felesége vidám, pirospozs
gás, vöröses hajú csinos fiatalasszony volt, akit Józsi bácsi több 
ízben is lefestett. Három, körülbelül velem egyidős gyermekük 
volt, egy leány és két fiú, akikkel szép kertjükben sokat játsza
doztunk. Balkay Béla haláláig, mely váratlanul jött — tartott a 
barátság. Később felesége eladta a villát, elköltöztek a vidékről 
és így megszakadt az érintkezés. 

Lukács Györgyéknél egyszer voltam egy nagy vacsorán, de 
Józsi bácsiék gyakran megfordultak náluk. Egészen közel lak
tak a műteremházhoz. Az ő révükön ismerkedett meg Józsi bá
csi a világhírű német íróval, Thomas Mann-nal, akinek közben
járása révén a Montparnasse című nagy olajfestményét a Ju
gend" című folyóirat reprodukcióban leközölte, Thomas Mann 



e tárgyban levelet is írt Józsi bácsinak, amelyet sokáig őriztünk, 
de röviddel ezelőtt elajándékoztunk. 

Gyakran járt hozzánk a Révai házaspár. Révai Ödön a híres 
könyvnyomda tulajdonosa volt. Már akkor néhány igen szép 
Rónai-képnek voltak a birtokosai. Sokszor voltunk náluk va
csorára hivatalosak. 

A Schulhoz családról emlékszem még — ott is gyakran meg
fordultunk — Józsi bácsi, ha egyedül volt Pesten, minden héten 
ebédvendég volt náluk. Az idősebbik leány, Aranka tanítvány
féléje is volt Józsi bácsinak; ez abból állott, hogy a Szabadisko
lában, ahol korrigált és náluk megnézte a festményeit és kriti
kát mondott róluk — Aranka már akkor Münchenből jött és ki
állító festőnő volt. Nem Józsi bácsi gusztusa szerint festett, és 
bizony sokszor a kritika nagyon lehangolta a festőnőt. 

Már május eleje lehetett, amikor körülbelül egyhónapi pesti 
tartózkodás után — mely idő alatt nem sokat láttam nevelőszü-
leimet, annyifelé jöttek-mentek — elindultunk végcélunk felé, 
a kaposvári Róma villába. 

És itt kezdődik tulajdonképpen Józsi bácsi nevelői tevékeny
sége — amely 1915-ig csupa kedves képet hagyott bennem. Er
re a első öt esztendőre csak meghatódással tudok visszaemlé
kezni, mert ez az idő gyermekéveim legszebb ideje volt. 

Mint fentebb említettem, Budapestről május elején utaztunk 
le Kaposvárra. 

Emlékszem élénken megérkezésünk jelenetére. Az állomá
son ott vártak bennünket Józsi bácsi öccse, Lajos, felesége és 
fia — és egy velem egyidős kisfiú, aki az üdvözlések után azon
nal eltűnt. Mindenki kedvesen fogadott engem, és ez a kedves
ség évekig nem változott. 

Az előbb említett kisfiúnak azonban eleinte cseppet sem tet
szett odaérkezésem. Valószínűleg betolakodottnak nézett — 
tudniillik eddig, pár év óta Józsi bácsiéknál lakott és a kaposvá
ri iskolába járt. ősszel azután kijelentette, hogy tanárait nem 

szereti és haza akar menni Pécsre — ez meg is történt — de va
kációit ezután is a Róma villában töltötte. Az este leszállta előtt 
azonban Pubi (azaz: Martyn Ferenc) előkerült. 

A következő kép, amelyre emlékszem — másnap reggel tör
ténik. Józsi bácsi reggeli után kiküld kettőnket a kertbe sétálni 
és beszélgetni. Ez a beszélgetés nehezen indult meg, mert paj
tásom egy szót sem tudott franciául, én pedig egyetlen szót sem 
értettem magyarul. Látom magunkat, ahogy félszegen és nem is 
nagyon nagy kedvvel mutogatjuk egymásnak az elénk kerülő 
tárgyakat, fákat virágokat, kutyákat, tyúkokat stb. és ő magya
rul mondja a nevüket, én pedig franciául. Ez volt az első ma
gyar leckém. Valószínű, hogy sok ilyen követte, mert aránylag 
hamar megtanultam annyit, hogy a Maris nevű szakácsnővel 
már mertem is beszélgetni. Ellenben Józsi bácsiék jelenlétében 
nem mertem magam produkálni. 

Egyszer azután, az ősz felé Józsi bácsi, aki folyton bíztatott, 
kifogyott a türelemből és éppen Maris előtt kezdett szidni, hogy 
ilyen lusta, értelmetlen vagyok, hogy ennyi idő alatt sem tanul
tam meg beszélni — Maris védelmébe vett és mondta, hogy de
hogynem tudok, vele egészen jól elbeszélgetünk a konyhában, 
ahol sokat kuktáskodtam. 

Aznap délután azután nem volt menekvés. Józsi bácsi a tér
dére ültetett a kályha melletti karosszékben és egy könyvet nyo
mott a kezembe — úgy emlékszem, Andersen meséi voltak —, 
hogy olvassak és fordítsam franciára. Úgy látszik, ment a do
log, mert ez időtől kezdve Józsi bácsi már majdnem kizárólag 
magyarul beszélt velem és tanított. Amikor azután egy év múl
va a budapesti Erzsébet Nőiskolába kerültem, a magyar beszéd 
— bár nem volt még tökéletes — nem okozott már nagyobb ne
hézséget. 

De még nem tartunk ott. 
Hadd meséljem el először, milyen is volt ezekben az első 

években az életem folyása! 



Hogyan teltek az első hónapok a Róma villában? 
Egyik fő jellegzetessége a Róma villái életnek az volt, hogy 

nagyon korán kellett felkelni. Majdnem minden reggel — ter
mészetesen nyáron és csak hajó volt az idő — már 5 órakor tal
pon voltunk. Gyors, ahogy elneveztük: macskamosdás után el
indultunk: Józsi bácsi, Pubi, ennek húga Baby, aki a szünidőt 
szintén nálunk töltötte — és én, egy hosszabb erdei sétára. A 
közelben volt a gyönyörű Szent Pál-i erdő, mely körülvette a 
Róma hegyet és a vége az Ivánfa-i hegy völgyében volt. Rend
szerint ezt az utat jártuk meg. A park alsó részében, a völgyben, 
az ott levő kerekes kútból Pubinak, Józsi bácsi segítségével vi
zet kellett húznia, amiből aztán mindnyájunknak — akár tet
szett, akár kellett, akár nem — inni kellett. Józsi bácsi roppant 
élvezte a jó hideg vizet. Részemre azonban ez volt a kirándulás 
legkellemetlenebb pillanata. Utáltam az üres gyomromba a hi
deg vizet, szinte hányingert kaptam minden alkalommal, de Jó
zsi bácsinak az volt a véleménye, hogy ez nagyon egészséges. 

A kúttól aztán még felkapaszkodtunk a dombra, ahol már te
rített asztal várt bennünket finom kakaóval és vajas kalács. 
Gyümölcsöt akár egész nap ehettünk. Reggeli után segíteni kel
lett a takarításnál vagy a konyhában. Ennek a munkának az el
végzése után jött az alapos mosdás. Azután a délelőttöt rendsze
rint játszással töltöttük. Józsi bácsi futóversenyeket rendezett a 
szép gesztenye-fasorban és miután Kaposvárra való érkezésem 
után rövidesen dundivá fejlődtem — rendszerint én értem be 
utolsónak a célba. 

Krikett-pályánk is volt — Józsi bácsi mindig osztotta velünk 
ezt a játékot — voltak karikáink, diabolónk is —, később épít
tetett Józsi bácsi tekepályát is, ahol a felnőttekkel kugliztunk. A 
kuglizás sokáig kedvelt játék maradt és akkor vált különösen 
szórakoztatóvá, mikor Ödön bácsi, Medgyessy szobrász és le
endő férjem voltak a partnerek. 

Ha történetesen Józsi bácsinak kedve támadt festeni — vele 

kellett tartanom. Eleinte inkább néztem őt dolgozni vagy éppen 
modell voltam és munka után ecset-tisztító. 

Az első hónapok egyik napján festette rólam az első mellké
pet — ma is látom magam előtt — komolyan, szomorkásán 
ülök, nekikönyökölve a szék karfájának, még az otthonról ho
zott világoskék hosszúujjas kötényemben. Fejemen egy kék 
szalagos,, sárga színű széles kerti kalap. Olajfestmény volt, 
még a pointilista modor előtti időből. Ez a kép Kaposvárott ma
radt Józsi bácsi szabójának birtokában. Időrendben a második 
portrém Szilárd Vilmos gyűjteményében, míg a harmadik a Ró
mai villái múzeumban van. Az elsőnek említett képnek Józsi 
bácsi azt a címet adta: A kis öreg. Ugyanis ő elejétől fogva így 
hívott engem komoly, zárkózott természetem miatt. 

Ha Lazarine néninek kedve kerekedett a kirándulásra, ő is 
velünk tartott — de akkor előző nap már elkészítette az egész 
napra való elemózsiát vagy az ebédkészítéshez szükséges dol
gokat — csirkét vagy kacsát — és kora reggel elindultunk a 
szamárkordén a völgyön túl lévő Ivánfa hegyre, ahol a Kossuth
imádó Rippli bácsinak volt a szőlője. 

Persze a kordén csak mi gyerekek ültünk, Józsi bácsiék gya
log jöttek a kocsi mellett. 

Szépek, kedvesek voltak ezek a kirándulások, amelyek néha 
másnap estig tartottak. 

Abban az időben olyan kánikulai melegek voltak, hogy nem 
egyszer ott töltöttük az éjszakát a szabad ég alatt — pokrócon 
feküdve a füvön. 

Nyáron Rippli bácsi pesti fia, János, aki a Szépművészeti 
Múzeumban volt osztálytitkár, feleségével és négy, velünk kö
rülbelül egykorú gyermekeivel is ott tartózkodtak. így azután 
sok volt a hancúrozás és az öröm. 

Még az első nyáron ismertem meg Józsi bácsi fiatalabbik 
öccsét, Sándort, első feleségével és egyetlen fiával, Györggyel, 
aki akkor még csak egészen kis gyermek volt. Ők természete-



sen mint vendégek jöttek a Róma villába és pár hétig ottmarad
tak. A későbbi évek folyamán Sándor bácsi egyedül jött — köz
ben elvált feleségétől. 

A nagy ünnepek: Karácsony, Húsvét, az első években felejt
hetetlenül kedvesek voltak. Ilyenkor összejött a Kaposváron élő 
család. 

Szenteste és ünnep első napján nálunk volt a családi össze
jövetel, másnap mi mentünk be Lajos bácsiékhoz, ahonnan csak 
este jöttünk haza az odarendelt fiakkerrel. 

Mind a két háziasszony nagyon kitett magáért és főztjüknek 
igen nagy sikere volt mindig. Nálunk a mennyezetig érő kará
csonyfa volt felállítva az úgynevezett zongoraszobában, amely
nek nyugati fala a későbbi évek folyamán a várpalotai földren
gés idején végigrepedt. A fát Lazarine nénivel együtt díszítet
tük, amelynek Józsi bácsi és a többi gyerek örült a legjobban. 

Első évben még mesekönyvet kaptam — nyilvánvalóan mást 
is —, de a könyvre emlékszem a legélénkebben, mert nagyon 
tetszett nekem és elolvasás után a benne lévő mesék is, amelye
ket ugyan gyermekkoromból ismertem. A könyv Perrault gyö
nyörűen illusztrált mesekönyve volt. 

A következő évben már egy szép nagy Degas albumot kap
tam, amelyet sokáig megőriztem és gyakran nézegettem. Sajnos 
az 1944-45-ös ostrom forgatagában — sok minden kedves és 
értékes emlékkel együtt — eltűnt. 

A későbbi évek folyamán sokat olvasgattam, azért mondom 
így, mert akkor még nemigen tudtam értékelni a kezembe adott 
könyveket. Később, érettebb fejjel újra elolvastam ugyanazokat 
és akkor sokkal többet mondtak nekem és meg is szerettem 
őket. 

Abban az időben olvastatta el velem Józsi bácsi Madame de 
Sévigné leveleit — azóta sokszor vettem őket újra a kezembe 
— Madame de Lafayette Cleves hercegnőjét — ez kevésbé tet
szett és bár tudom, hogy nagy hírnévnek örvend — ma már nem 

tudnám ismét elolvasni. Mikor már felnőtt koromban ismét el
olvastam, bevallom untatott, édeskésnek és valószínűtlennek 
találtam... 

Józsi bácsi, aki észrevette a történelem és régészet iránti ér
deklődésemet, ilyen tárgyú könyveket is vett nekem. Többek 
között Saint-Simon-пак és Voltaire-nek XIV. Lajos koráról szó
ló munkáit. 

Persze olyan könyvet is olvastam, amelyeket Józsi bácsi nem 
adott a kezembe. így Emile Zola, Maupassant és Balzac egy-
egy regényét a park sűrű kis erdejében olvastam, titokban. 

A Róma villába járt a Nyugat című folyóirat és több francia 
folyóirat — többek között a Nouvelle Revue Française és a 
Mercure de France. Ezeket is szorgalmasan forgattam. 

A magyar írók közül Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Tersánszky Józsi Jenő regé
nyei is ott voltak Józsi bácsi íróasztalának polcán. Ezeket is ol
vashattam. Egy nagyon kedves könyvem volt, a Kerek Ferkó 
Móricz Zsigmondtól, amelynek dedikációja így szólt: Rippl-
Rónai Jóska barátom kis leányának, Ane l Iának, Magyar ég 
alatt kis francia madár. Zsiga bátyja. — Sajnos, e kedves em
lékem másnak is megtetszett. Egy szép napon eltűnt a könyv
polcról. 

Az íróasztal polcáról jut eszembe, hogy valahol olvastam Jó
zsi bácsi halálának 30. évfordulója alkalmából egy nyilatkoza
tot arról, hogy ő ezen a Róma villában lévő íróasztalon írta meg 
az Emlékezéseit. Az íróasztal, amely elüt a villa többi bútorától, 
eredetileg Józsi bácsi édesapjáé volt — б csináltatta saját elkép
zelései szerint. Józsi bácsi, kegyeletből megtartotta és ezen vé
gezte levelezését. 

Az Emlékezéseim című könyvének azonban egyetlen egy so
rát sem írta le sajátkezűleg, és nem kaposvári otthonában szüle
tett meg e könyv, hanem a budai Kelenhegyi úti műteremlakás
ban. Unokaöccsének, az előbb említett Rónai Jánosnak itt dik-



tálta le. Az egész kézirat az ő gyöngybetűivel, a kritikák és le
velek ládájában volt és tán ma is ott található a Nemzeti Galé
ria adattárában. 

Itt még meg szeretném említeni, hogy a második, harmadik 
és negyedik nyárnak egy részét az Adria partján, Abbáziában és 
Cirkveniácban töltöttük. Fiúméban is jártunk, ahol legkedve
sebb öccsével, Ödönnel és ennek fogadott leányával, Katicával 
ismerkedtem meg. 

Ödön bácsi akkor még aktív vasutas tisztviselő volt és ezidő-
ben ott állomásozott. Nemsokára — azt hiszem — már egy év 
múlva, ő is kaposvári lakos lett. Józsi bácsi volt Fő utcai kis 
kertes házába költözött. Ott kezdődött az ő nagy gyűjtési szen
vedélye — helyesebben, ott kezdte rendezés alá venni az eddig 
gyűjtött műtárgyait. 

A Róma villáról meg kell még említenem, hogy tréfásan egy 
kis állatkertnek is lehetett volna nevezni. Józsi bácsira jellemző 
volt, hogy az állatokat nagyon szerette és gyakran szerepeltek 
képein. 

Kedvenc kutyája Flox volt, a gyönyörű vadászkutya — ami 
nem csoda, mert ez az állat maga volt a hűség, okosság. Ami
kor 1910-ben az Ivánfa-hegy egyik szőlőtulajdonosának fia — 
felnőtt ember létére — egy éjjel lelőtte, mert állítólag a szőlőt 
dézsmálta, Józsi bácsi ettől a naptól kezdve többé tudni sem 
akart az egész családról. A kutya egyébként otthon sohasem 
nyúlt a szőlőtőkékhez. 

Filoxot már nem nagyon kedvelte. Harapós, állandóan mér
ges kis állat volt, de miután édesanyja kutyája volt — addig dé
delgettük, míg nagyon öreg korában egy alkalommal az előszo
bában lévő pince nyitva felejtett ajtaján a pincébe lezuhant. 
Reggelre szegény kis állat tüdőgyulladásban kimúlt. A kertben 
lévő egyik öreg szobor tövében temettük el. 

Még egy igen kedves kutyánk volt: Happy. Ez bernáthegyi 
keverék volt. О is végelgyengülésben múlt ki — nagy bánatára 

az egész családnak, annyira szerettük mindnyájan. 
Az utolsó sorban említem meg a képekről ismert szép fehér 

orosz agarat, Olgát. Soha olyan buta kutyát nem ismertünk; ké
nyeskedő, irigy állat volt és egyáltalán nem ragaszkodott gaz
dáihoz. Hét éves korában hűtlen lett a Róma villához és elment 
a város legtávolabbi részébe, egy fodrászmesterhez, aki né
hányszor hazahozta vagy üzent, hogy menjünk érte. Végülis 
ottmaradt örökre. 

Volt macska is, néha három-négy is egyszerre, sok baromfi, 
tyúk, liba, kacsa, gyöngytyúk, pulyka. A tehenek, Tatár, a sza
már, majd később, amikor homokfutó váltotta fel a kordét, Fri
ci öszvér is, mind kedvencek voltak. Amikor 1910-ben odake
rültem, elcsodálkoztam a gyönyörű színekben pompázó Jankó 
nevű hímpáva láttán — csak kellemetlen hangjával nem tudtam 
sokáig megbarátkozni. Ugyanis Jankó vendég-bejelentő volt. 
Mi még nem is sejtettük, hogy vendégeink jönnek, б már meg
neszelte a kocsizörgést a hegyi úton és elkezdett éktelenül kia
bálni. Ennek a rengeteg baromfinak nagy, elkerített terület állt 
rendelkezésre, így a szép parknak és a sok pompázó virágnak 
nem okoztak kárt. 

Fenella és a vendégjárás 

A kaposvári villának szerintem egy feltűnő tulajdonsága 
volt: a vendégjárás gyakran bátran eltúlzottnak volt mondható. 

Én ugyan úgy láttam, hogy a legtöbb vendég szívesen látott 
volt, de bizony akadtak olyanok is, akik sehogysem illettek be
le a háziak környezetébe. Én inkább a szívesen látottakról fo
gok írni, de néha a másfajtákra is célozni fogok. 

A vendégjárást egy különös és exotikus személlyel kezdem, 
mert ő volt időrendben az elsők egyike, aki odaérkezésem után 
megjelent. Ezt a vendégek Józsi bácsiék a következő körülmé
nyek között ismerték meg: 



Az 1910-es tavaszi párizsi tartózkodásuk idején Galimberti 
Sándor fiatal festőművész, aki az előző évek egyikén hosszabb 
időt töltött a Róma villában - szobát bérelt Józsi bácsiéknak a 
Boulevard Montparnasse és a Boulevard Raspail sarkán lévő 
Hotel de la Haute-Loire című szállodában. A dome kávéházzal 
volt átellenben. 

Másnap délelőtt, amint elindultak a szállóból — az úgyneve
zett olvasóterem elé érve, idegen kiejtéssel és rossz magyarság
gal, gitár kísérete mellett, ráismertek a Csak egy kislány van a 
világon című magyar nótára. Természetesen kíváncsiak voltak, 
ki lehet az az énekesnő, aki olyan buzgalommal és teljes átér
zéssel énekli Józsi bácsinak ezt a kedves nótáját! Benyitottak a 
szobába és ott egyedül, a szőnyegen ülve egy igen érdekes meg
jelenésű, különös ruházatú fiatal nőt láttak, aki figyelembe sem 
véve a belépőket, tovább merült el az éneklésbe. Amikor a dal
nak vége lett, megszólították őt, aki egyszerűen Fenella néven 
mutatkozott be. Megkérdezték őt: kitől, hol tanulta meg ezt a 
magyar nótát? A válaszból kitűnt, hogy fiatal magyar művé
szektől, akiknek néha, amikor nagyon rosszul ment a dolga, 
modellt szokott ülni —, de az is kiderült, hogy nemcsak magya
rul énekel több nótát, de ezenkívül francia, angol, olasz, spa
nyol, német, orosz és cigánydalokat is. Az orosz nyelvet kivé
ve, a többi nyelven beszélt is valamennyire. Franciául, angolul 
— mely anyanyelve volt — tökéletesen, a többit törve. 

Mielőtt megérkezésének elbeszélésébe kezdenék, meg sze
retném említeni, hogy Józsi bácsiék, tartózkodásuk alatt több
ször voltak vele együtt és egy igen értelmes, művelt nőt fedez
tek fel benne. Nemcsak énekelni tanult — de zongorázni is szé
pen és jól tudott. A zongorázástól azonban orvosa gyenge fizi
kuma miatt eltanácsolta őt. Legkedveltebb komponistái Schu
mann, Chopin és Liszt voltak. 

De nem minden téren volt ilyen biztos ízlése. Emlékszem 
például, hogy a jó irodalomról vajmi kevés fogalma volt. Gye

rekfejjel már meg tudtam ítélni, hogy azok a könyvek, melye
ket magával hozott Kaposvárra és mint nagyon érdekeseket, 
elolvasásra ajánlott fel nekem, igen gyakran gyatra ponyvák 
voltak. Legtöbb ilyen felajánlott könyv érzelmes cigánytörténe
tekről szólt. 

Én, aki Józsi bácsi jóvoltából csak komoly, jó könyveket ol
vastam, nem tudtam élvezni ezeket a silány olvasmányokat. El 
kell mondanom még azt is, amit később maga mesélt el nekünk 
származásáról: Édesapja, akit ő rajongásig szeretett, amerikai 
cigány volt, aki azonban Londonban élt és ott egy polgári szár
mazású leányt vett el feleségül, aki — mint Fenella mondta — 
nagyon másvalaki volt, mint férje és Fenella. Második leányuk, 
az anyja leánya, írónő volt Londonban. Egyébként Lowell volt 
a nevük. 

A későbbiek folyamán megtudtuk azt is, hogy már egészen 
fiatal korában különálló életet élt. Már Londonban is a művész
köröket kedvelte — anyja nagy megbotránkozására — és már 
ott kezdte meg modell-karrierjét. így a neves szobrásznak, Eps-
teinnek és egy fiatal festőművésznek — a mostanában elhunyt, 
ismert Augustus Johannák — is ült. Ha erről az akkor fiatal mű
vészről beszélt, szinte extázisba került — ő rajzolta le, azaz ter
vezte Fenella stilizált cigányruháját, amelyből, amikor Kapos
várra jött, négy darabot hozott magával, mind egyforma fazon
ra megcsinálva, különböző színekben. 

Erről a viseletről sohasem mondott le. Ez a ruha egybe volt 
szabva, gömbölyű kivágással, a szoknya bő redőkben omlott 
alá egészen a bokáig. A nyak kivágása és a szoknya — mond
juk tenyérnyi felszegése — tresz szalaggal volt díszítve, amely 
a ruha színével egyezett. Egyébként télen-nyáron hosszú volt a 
ruha ujja, úgyszintén télen-nyáron mezítláb, szandálban járt. 
Télen öltözetét egy bő, sötétbordó színű posztó hosszú gallér 
egészítette ki. A hajában, nyakában rézérmékből összeállított 
láncokat viselt és ugyanolyan fülbevalókat. El lehet képzelni, 



hogy amikor a későbbiek folyamán ezzel az exotikus külsejű fi
atal nővel valahová mentünk — főleg a nyárspolgári Kapósban, 
de még Pesten is —, megbámultak bennünket. De ez Fenellát 
egyáltalán nem zavarta. Ma már az ilyesmi fel sem tűnne, hi
szen az exotikumok nagyon gyakorivá váltak. 

FenelIának a Róma villába való megérkezésekor éppen ki
ránduláson voltunk az Ivánfa hegyen. Estefelé értünk haza és 
ekkor Maris szakácsnő titokzatosan egy különös vendég érke
zését jelentette. Azt is elmondta, hogy a vendéget saját szobájá
ban lefektette, mert nagyon fáradt és álmos volt. 

A hangos beszédre Fenella felébredt és — miután ruhástul 
dőlt le — rögtön jelentkezett. Mi gyerekek elbámulva néztük és 
csodáltuk a különös idegent, Józsi bácsiék azonban örömmel 
üdvözölték őt. Vendégszobául az emeleten lévő kis szobámat 
kapta meg és ott lakott mindaddig, míg télen mind a négyen fel
utaztunk Pestre. 

Fenella megérkezése után rövidesen Józsi bácsi nagy kedvet 
kapott, hogy róla képeket és rajzokat készítsen. Alig múlt el nap 
azon a nyáron, hogy Fenella ne állt volna modellt. Ezeken az 
üléseken én is jelen voltam, egyrészt mint néző, máskor mint 
másik modell. Aktot róla csak a műteremben festett vagy raj
zolt, és ezeket később 1912-ben azután beállította azokba a ker
ti jelenetekbe, amelyeken a kertben aktok szerepeltek. Egy 
ilyen képzelt kép Aktok a kertben, amely 1912-ben készült, a 
centenáris kiállításon is szerepelt. 

Fenella tehát jókor jött, mert Józsi bácsi ebben az időben az 
ő révén nagy munkakedvet kapott. Fenellától közben zongoráz
ni és az angol nyelv elemeit is eltanultam. 

Az egész nyár szorgalmas munkában telt el, de arckép Fenel-
láról nem született mégsem. Nem volt szép nő és Józsi bácsinak 
egyszer sem jutott eszébe arcképet festeni róla. Ellenben saját 
bevallása szerint ilyen szép, tökéletes aktot sem előtte, sem utá
na nem látott. 

Fenella elmondotta, hogy Rodin és Bourdelle is többször 
megmintázták őt. 

Érdekes, hogy az akkor már ismert Maillolról nem is tudott. 
Igaz, hogy Maillol nem Párizsban lakott és alkotott, hanem a 
fővároshoz közel fekvő Marly-Le-Roi-ban. 

Ahogy beállt az őszi idő, már a lakásban folytatódtak az ülé
sek, de most már csak rajzok születtek Józsi bácsi keze alól. 

Ebben az időben főleg lúdtollal, tintarajzokat készített az 
asztalt körülülő társaságról vagy pedig egy-egy interieurt fes
tett. 

Ekkor kezdtem én — az ő bíztatására — a rövidéletű festői 
pályafutásomat. 

Ekkor már a Róma villa lakói száma eggyel szaporodott, t.i. 
Rippli bácsi a szüret után leköltözött az Ivánfa hegyen lévő sző
lőjéből hozzánk. Az öregurat mindenki szerette a házban, jó ke
délyével kellemes és sokszor mulatságos órákat szerzett nekünk 
a hosszú estéken. 

A Kossuth-imádó Rippli bácsi című nagy portrén kívül sokat 
szerepelt az ivánfai szőlőben festett képeken is. 

Fenellával hamarosan jó barátságba keveredett. Igen pajzán, 
sőt néha nem egészen szalonképes dalokra tanította — néha 
maga költötte őket, amit Fenella szorgalmasan, nagy igyekezet
tel figyelve a szövegre, betanult — egy idős, állandó esti ven
dég néni legnagyobb megbotránkozására. Mi, gyerekek azon
ban nagyokat kuncogtunk, Lazarine néni pedig óva intette Fe
nellát, hogy társaságban produkálja ezekkel magát. 

A karácsonyi és újévi ünnepek elmúltával Rippli bácsi és 
Maris gondjaira bíztuk a házat és Budára utaztunk négyen. Itt 
Fenella és én is, sokat jártunk Józsi bácsiékkel mindenfelé, de 
főleg kiállításokra, múzeumokba és több ízben vendégségbe. 

Ebben a '11-es évben kiállítása volt Józsi bácsinak a Mű
vészházban. Itt egy délután fellépett Fenella és elénekelte reper
toárját. Ezen a hangversenyen láttam először az akkor már is 



mert fiatal komponistát, Bartók Bélát. Még mindig magam előtt 
látom, ahogy egy ajtófélfának támaszkodva figyeli a dalokat és 
közben celluloid mandzsettáján hangjegyeket jegyez. 

Később Bartók többször megfordult a Kelenhegyi úti lakás
ban. Ez után a hangverseny után, ahol Fenellának komoly sike
re volt, meghívást kapott Józsi bácsiékkal együtt Orczy bárónő
höz, ahol ismét sikert aratott. 

Ettől az időtől kezdve azonban szerény eddigi magatartását 
feladta, egyre követelőbb lett, mindenhová szeretett volna men
ni, ahová Józsi bácsiék hivatalosak voltak. Eddigi nyugodt, 
egybehangolt életünket feldúlta durcáskodásaival és elégedet
lenségével. Egyszer azután Lazarine néni elvesztette türelmét 
és kikérte magának ezt a magatartást. Fenella nagy sírás-rívás 
közepette kijelentette, hogy visszamegy Párizsba. így is történt 
a kilenc hónapi tartózkodása után. Ekkor már egészen jól bírta 
a magyar nyelvet is. Harag nélkül váltunk el tőle és a későbbi 
évek folyamán is élénk levelezésben voltunk vele. 

Úgy gondolom, hogy édesapjának, akit nagyon szeretett, tra
gikus halála — Amerika felé utaztában hirtelen halt meg — 
hozzájárult Fenella hangulatváltozásához. 

Ekkor ragadt rám az Anella név. Amig Fenella nem jött le 
Kaposvárra, Józsi bácsi majdnem kizárólag kis öreg-пек, Laza
rine néni pedig ma jolie-пак szólított. A rendes nevemen, Anet
te -nek kizárólag az iskolában szólítottak. 

Hogy e különleges látogatóról aránylag ilyen hosszasan ír
tam, annak egyik oka az, hogy a centenáris kiállítás előtti idő
ben a rádióban valaki nevelőapám sok cigánynő ismeretségéről 
beszélt — továbbá arról is, hogy külföldön sok gyereke volt. Én 
ugyan ezt az előadást nem hallottam, csak közvetve tudok róla, 
de az bizonyos, hogy az illető előadó jóformán kizárólag hamis 
adatokat sorolt fel. Azt is említette az illető, hogy Józsi bácsi 
kétszer nősült meg. Ezek az állítások mind tévesek. Fenelián kí
vül Józsi bácsi más cigánynőt nem ismert — és dacára a kapos

vári kispolgári sugdolódzásoknak —, vele viszonya nem volt. 
Külföldön leánya csak egy volt — aki a müncheni tartózkodá
sa utáni időben született. Erről az egy leányáról is az 1910-es 
müncheni átutazásunk alkalmával szerzett tudomást, Wellisch 
Andor révén, akit az ügy felkutatásával megbízott. így tudta 
meg, hogy leánya Amália, Udinében egy olasz grófnőnél társal
kodónő lett. Józsi bácsi ekkor elmondta nekem, hogy nemcsak 
én vagyok a kisleánya, de van neki egy felnőtt leánya is, akivel 
ettől kezdve hosszabb levelezést folytatott. Ebből az időből is 
őrzök egy levelet, amelyben Amália férjhezmenetele alkalmá
val kapott ajándékot francia nyelven megköszöni. A levél Laza
rine nénihez van címezve. Ezúttal egy fényképet is küldött, 
amelyről felismerhető volt, hogy ő a Józsi bácsi leánya. A ké
sőbbi évek folyamán három szép kisfiának fényképeit is elküld
te, akik közül a középsőnek arcvonásai nagyapjának arcvonása
ira emlékeztettek. 

Az a tévhit pedig, hogy Józsi bácsi kétszer nősült meg, abból 
a tényből keletkezhetett, hogy a Lajos öccse által fogalmazott 
gyászjelentésben csak az 1906-os házasságkötést vette figye
lembe — noha Lazarine nénivel való együttélése kereken 40 
évig tartott. 

A Róma villának két feltűnő sajátosságát szeretném kihang
súlyozni: az egyik az volt, hogy a villa berendezése csupa kitű
nő ízléssel válogatott bútorokkal, szőnyegekkel, függönyökkel 
és csupán egy-két képpel volt otthonná téve és ez a látogatókra 
csaknem mindig nagy hatást gyakorolt. Emlékszem, hogy gye
rekkoromban saját képe alig lógott a falon és ezek helyett in
kább régi barátainak egy-egy ajándékképe díszítette a falakat. 
Ilyenek voltak egy-egy Vuillard, Bonnard és Valloton festmény 
és egy régi Maillol kőnyomat. A parknak nem túlzottan agyon
rendezett szépsége is vonzerőt jelentett. A másik jellegzetessé
ge, mint említettem, a vendégszeretet volt, amelynek következ
tében a Róma villát valóban sokan látogatták meg. Természete-



sen az összes látogatókról nem tudok megemlékezni, de a jelen
tékenyebbekről említést kell tennem. 

Az 1911- és 1912-es években sok érdekes és értékes embert 
ismertem meg Józsi bácsiék társaságában. Még Fenella kapos
vári tartózkodása idején — az iskolaév kezdetével gyakran és 
több éven át, gyakori vendég volt a háznál egy érdekes, művé
szi külsejű tanárember. Nóvák Józsefnek hívták. Úgy tudom, a 
történelmet tanította a kaposvári gimnáziumban. Cseh szárma
zású volt és mint általában a csehek, kitűnő zenész volt. Dél
utánonként elhallgattuk, sokszor vacsora után is gyönyörű játé
kát. Mély átérzéssel zongorázott. Józsi bácsi rajzban megörökí
tette, amint Grieg Magános vándor-ót játssza és még számos 
más rajzon is. 1915-ben, mikor a francia internálásból vissza
jöttünk, már nem volt Kaposváron és többé nem is hallottunk 
róla. Kedvelt szerzői, akiket a legszívesebben játszott, az az
előtt említett Griegen kívül Chopin, Schumann és Liszt voltak. 

Azt hiszem, erre az időre kell tennem Ady Endre és Petro-
vics Elek első látogatását a Róma villában. Be kell vallanom, 
hogy egyikre sem emlékszem, de írásban olvastam később ró
luk. 

Ady ekkori látogatásáról egy cikkben emlékezett meg és e 
cikkben engem is, néhány kedves sorban megemlített. A cikk 
kézirata sokáig volt birtokunkban — most sok egyéb érdeke
sebb levéllel a Nemzeti Galéria irattárában van. 

Itt még meg kell emlékeznem két házaspár látogatásáról, 
még Fenella Róma villái tartózkodása idejéből. Az ifjabbik há
zaspár nászúton volt. Egy fiatal író, Vitéz Miklós és újdonsült 
felesége. A másik pár Kozma Lajosék (neves iparművész) vol
tak. Nagyon jó barátságban voltak egymással, később pesti tar
tózkodásaink alkalmával gyakran voltunk együtt. A Róma vil
lában igen vidám délutánt töltöttek és csak vacsora után távoz
tak el gyalogosan a városba. Fenella régen ismert magyar nótá
ját énekelték, a Csak egy kislány van a világon-t, ezt harsogták 

egész délután. 
Nem tudom, tévedek-e, de azt hiszem, Vitéz Miklósnak nagy 

érdeme, hogy a keleti művészet szeretete ekkor terjedt el Buda
pesten. Emlékszem, milyen nagy sikere volt annak a kiállítás
nak, melyet б rendezett - hol, melyik évben, már nem emlék
szem —, csak emlékezetemben maradtak az ott látott gyönyörű 
alabástrom kínai kis lovasszobrok, melyeknek egyike majdnem 
Józsi bácsi tulajdonába került. Miért nem lett az üzletből sem
mi, azt nem tudom, de emlékszem, hogy ekkor gyarapodott 
egy-két japán metszettel Józsi bácsinak Párizsban szerzett sze
rény kis gyűjteménye. 

Természetesen a barát és jóismerős szavak között finom át
menetek is vannak, és nehéz volna pontosan meghatározni azt, 
hogy kit hogyan kell megnevezni. 

Például néhány évig igaz barátságot tartott fenn Somssich 
Géza gróffal, aki nagyra becsülte és élvezte Józsi bácsi művé
szetét és állandóan serkentette őt a munkára. Sokszor volt 
egésznapos vendég a Róma hegyen, amikor is Lazarine néni 
nagyszerű szakácsművészete sok dicséretreméltót produkált. 
Józsi bácsi még gyakrabban volt a vendége Kopasz hegyen — 
barátja mindig kocsit küldött érte — és itt, valamint a gróf nő
vérének körtvélyesi kastélyában sok szép képet festett. Ebből 
az időből való a Vadász-szoba című festmény is. 

Ez a barátság törést szenvedett a gróf házassága után. Idős 
agglegény létére még az első háború kitörése előtt megnősült. 
Ezután Józsi bácsi már csak néhányszor látogatott el Kopasz 
hegyre. Ebből az időből való az a portré is, amelyet a grófnérói 
festett és amelyet a modellje annyira nem szeretett. Somssich 
Géza azonban nem jött el többé és lassan a barátság feledésbe 
merült. 

Józsi bácsi még sokat járt régi barátjához, Kunffy Lajos fes
tőművészhez Somogytúrra, gyakran találkoztak Kaposvárott is, 
ahol egy kávé mellett eldiskuráltak a Turul kávéházban; azon-



ban nem emlékszem, hogy láttam volna őt vagy Ella asszonyt a 
Róma villában. Télen néhány évig többször jártunk hozzájuk 
hármasban a pesti József rakparti szép otthonukba, ahol nem 
egyszer gyönyörű hangversenyek élvezetében volt részünk. Itt 
láttam és hallottam játszani másodszor a híres nagy virtuózt, 
Sauer Emilt, aki nagy barátságban volt a Kunffy házaspárral. 
Először 1915-ben Svájcban Roussy, Nestlé gyároséknál hallot
tam. Erről azonban a későbbiek folyamán fogok beszámolni. 

Zenei élvezetekben még Gosztonyi földbirtokoséknál és 
Thoman Istvánéknál volt részünk, ahol többször a Waldbauer-
Kerpely négyes szép előadásait hallgathattuk. 

Meg kell említenem, hogy Medgyessy Ferenc szobrászmű
vész is inkább barát volt, mint ismerős és 1912-től gyakran for
dult meg a Róma villában. Ott tartózkodása első évében készí
tette a parkban levő legtöbb szobrot és reliefet, ezenkívül a hú
szas évek elején a Róma villáról egy kitűnő kis pasztellt is fes
tett, amely jelenleg is emlékképpen birtokunkban van. 

Életművének nagy kiállítása a Műcsarnokban elárulta azt: ő 
festő is volt, nemcsak szobrász. Sok vidám napot töltöttünk ve
le együtt a Róma hegyen és később, mikor férjemmel is őszin
te barátságba került, pesti lakásunkon is minden héten egyszer 
vacsoravendégünk volt. 

Barátságunk 1915-ben az Abbázia kávéházban a Világ című 
napilap asztalánál kezdődött és bár házassága után ritkábban ta
lálkoztunk, élete végéig tartott. 

Természetesen kaposvári látogatóink is voltak a Róma villá
ban. Leggyakrabban háziorvosunk, Ullmann doktor és családja, 
akinek kisebbik leányával 1912-ben az Erzsébet Nőiskolába ke
rültem egy osztályba, és akivel egy életre szóló barátságot kö
töttem. Idősebb nővére is barátnőnk lett és e barátság ma is tart. 

Egy nagyon kedves család is gyakran jött a nyári hónapok
ban hozzánk Kaposszentimréről, Bolgár igazgató, kinek felesé
ge szépen zongorázott és énekelt magyar nótákat, főleg Fráter 

Lórándtól. 
Józsi bácsi nagyon szerette a magyar nótákat és a jó cigány

zenét. Ha jókedvében volt, maga is leült a zongorához és ket
tesben énekeltünk. A cigányzenét csak jó bandával szerette és 
élvezte. Egynéhányszor meg is hívta hozzánk a Toki nevű táro-
gatós cigányzenészt, akinek tehetségét nagyon becsülte. 

Emlékszem, egyszer együtt vacsoráztunk itt Pesten a Hungá
ria szálló éttermében és ott id. Magyari Imre, a híres prímás na
gyon ki akart tenni magáért, és nagyon cifrázta. Erre Józsi bá
csi az ujjával megfenyegette és csak ennyit mondott: Imre, Im
re! 

Úgy emlékszem, hogy 1912 nyarán, a Vasárnapi Újság meg
bízásából lejött hozzánk Balogh Rudolf kitűnő és híres fényké
pész, akinek ott készült felvételeit — Petrovics Eleknek a Va
sárnapi Újságban később megjelent cikkének illusztrálásakép
pen — leközölte. E cikkben Petrovics éles szemmel látja meg 
azt, hogy Rippl-Rónai művészetében az Otthon milyen döntő 
szerephez jutott: Alig ismerünk rajta kívül olyan festőt, akinek 
a képein az otthon intim melegsége úgy sugározna, mint az övé
in. 

Néha furcsa figurák is megfordultak nálunk. Most csak a 
legmulatságosabbról teszek említést: Ödön bácsi révén több
szöri vendég volt asztalunknál egy vasutas, aki azzal hívta fel a 
figyelmet magára, hogy amikor végzett az evéssel, a tányérját 
kinyalta és látván mindnyájunk megrökönyödését, szinte dicse
kedve mondta: Utánam nem kell a szakácsnőnek elmosogatnia! 
Ez az ember Katica kezére pályázott. Mondanom sem kell ta
lán, hogy hamarosan kinéztük a Róma villából. 

Egyéb események és az iskolai évek 

Említettem már, hogy Józsi bácsival kapcsolatban jónéhány 
ún. pletyka is van forgalomban. Ezeknek egyik része igaz, a 



másik része hamis. En itt elsősorban néhány epizódot írok le, 
amelyek teljes mértékben hitelt érdemlőek: 

Egy ízben - hogy mikor, már nem emlékszem — az egyik 
napilap Szomory Dezsővel interjút közölt. Valószínűleg egyik 
darabjának bemutatója alkalmából. Én olvastam fel a társaság
nak a cikket — amelyben Szomory eléggé dicsekedve, megszé
pítve beszélt ifjúkorának eseményeiről — főleg a Párizsban töl
tött éveiről. A cikk után ítélve, csupa szép napokból és estékből 
állott volna akkori élete. 

Lazarine néni egy ideig hallgatta csendben, de egyszer az
után megszólalt és Józsi bácsihoz fordulva azt kérdezte tőle: 
Emlékszik Mimika a nyúlpaprikás esetére? Azután sürgetésünk
re elmondták ketten a következőt: Szomoryval Józsi bácsi a 
Munkácsy-estélyek egyikén ismerkedett meg, barátságba keve
redtek és elkezdtek összejárni. Pontosabban Szomory kereste 
fel őket a Neuillyben lévő lakásukon. Lazarine néni szerint ez 
rendszerint akkor történt, ha Szomorynak üres volt a zsebe és 
üres volt a gyomra is. Ilyenkor eszébe jutott a nálánál is szegé
nyebb fiatal festő honfitárs és délután megjelent, amikor is egy 
jó kávéval és péksüteménnyel kínálták meg. Sokszor a beszél
getés sokáig, az esti órákig nyúlt és ha volt mit adni, Lazarine 
.néni ottmarasztalta vacsorára is. 

Történt egyszer hogy, hogy nem, a szűkös anyagi 
körülmények között élő fiatal párnak nyúlpaprikás készült vac
sorára. Erre már megtanította Józsi bácsi Lazarine nénit, és a jó 
magyaros vacsorára ottmarasztalták Szomoryt. Lazarine néni, 
aki végtelenül örült már előre a jó falatnak — feltálalta a va
csorát —, de pechjére Józsi bácsinak eszébe jutott, hogy erre 
inni is kell valamit. így Lazarine néni gyorsan leszaladt az 
utcában lévő bisztróba egy liter burgundiért. Mire visszajött, 
megdöbbenve látta, hogy a nyúlpaprikástál teljesen üres, még 
hírmondója sem maradt egy kis szaftnak vagy nokedlinak. A 
beszéd hevében a vendég és Józsi bácsi is teljesen megfeled

keztek a háziasszonyról, aki szegény aznap korgó gyomorral és 
mérgében sírva feküdt le. Ezt az esetet úgy látszik, sohasem 
felejtette el Lazarine néni és nem nagyon hízelgő módon nyi
latkozott a hivalkodó vendégről — annál is inkább, mert az 
említett cikkben nem is említette Józsi bácsit. 

A másik pletyka Józsi bácsitól származik, aki az 
Emlékezéseim című könyvében a legmelegebb hangon 
emlékezik meg a Knowles-al töltött éveiről. De élete végén, 
mikor barátja megírta neki, hogy feleségül vett egy 
Hohenzollern családhoz tartozó főhercegnőt és körülményesen 
írt a családról, a birtokról, kastélyról, amelybe odaköltözött és 
nem egészen fiatal feleségének erényeiről lelkendezett, 
keserűen megjegyezte: Na, Knowles is befejezte művészi 
pályáját! Ekkor mind a ketten a hatvan év felé jártak. Ezután itt 
is megismétlődött a Somssich'-eset, lassanként a levelezés egyre 
ritkább lett, de ezt a tényt nem lehetett teljesen Knowles szám
lájára írni. Józsi bácsi bekövetkezett haláláig, ha ritkán is, de 
írtak egymásnak a régi jó barátok. Józsi bácsi elhunyta után 
még egyszer írt Lazarine néninek és férjemnek, de akinek 
válaszára többé nem jelentkezett. 

Józsi bácsi elmondotta nekem, hogyan ismerkedett meg 
Lazarine nénivel a neuilly-i vásáron (Foire de Neuilly). ő 
Knowles-al és annak barátnőjével járta végig a látnivalókat, 
amikor a ringelspielnél figyelmes lett két fiatal nőre. A két fiatal 
nő Lazarine néni volt és Claudine húga, akiről Józsi bácsi 
Emlékezéseim című könyvében nem tesz említést. Meg kell 
jegyeznem, hogy hűséges segítőtársuk volt a tapisszériák 
készítésében. Két szép portrét ismertem róla, egy a párizsi 
időből, a Fővárosi Képtár tulajdonában van, a másik egy 
pasztell 1914-ben, Issy-1'Évequeben készült és Józsi bácsi 
Claudine nagynénémnek ajándékozta. 1918-ban bekövetkezett 
halála után próbáltam kutatni, mi lett a képpel, de nem sikerült 
megtudnom. 



Idáig nem pletyka, de most már elkezdem azt is mondani. 
Józsi bácsi elmondta, hogy mikor Knowles-al megismerkedett, 
már egy ideje együtt élt egy gyönyörű, igen művelt, kedves 
feketeszemű és -hajú fiatal nővel, akit Józsi bácsiék is nagyon 
megszerettek. Knowles valósággal rajongott érte. Roppant 
titokzatos nő volt, akinek, mikor egybeköltözött Knowles-al, 
egyetlen kikötése volt: sohasem kérdezi, mi a neve, kicsoda? 
Nagyon vallásos volt, misekönyvet, szentképeket ajándékozott 
Lazarine néninek és folyton rábeszélte, vegye rá Józsi bácsit, 
vegye feleségül őt. Még mikor Kaposvárra költöztek végleg, 
akkor is leveleiben megismételte ezt az intelmét. 

Már kaposvári lakos voltam, mikor egy napon Józsi bácsi 
kétségbeesett levelet kapott Knowles-től, amelyben elpanaszol
ja bánatát. A levélben megírja, hogy Yvonne egy szó hátra
hagyása nélkül, ruháinak, ékszereinek visszahagyása mellett, 
elhagyta őt. Minden kétségbeesett keresése hasztalannak 
bizonyult. Józsi bácsiéknak, de magának Knowles-nak is az 
volt utólag a véleményük, hogy Yvonne novícia lehetett és visz-
szament a zárdába. 

Claudine-nal kapcsolatban még megemlíthetem, hogy 
Milánóban rendezett kiállításon elégett tapisszériák 
készítésében ő is segédkezett. Mikor a faliszőnyegek elégtek, 
Józsi bácsi annyira elkeseredett volt, hogy még Milánóból le
vélben megtiltotta Lazarine néninek, hogy valaha még egyszer 
ilyen munkával rontsa a szemét. Ezt a levelet, halála után több
ször is elérzékenyülve olvastam, annyira szépnek és megható
nak találtam. 

Lazarine néni azt is elmesélte, hogy együttélésük idején 
Józsi bácsi egyszer-kétszer kísértésbe esett, hogy mást vegyen 
el feleségül. Erről Ödön bácsihoz és szüleihez írt leveleiben is 
tesz célzást. így, amikor Skóciában járt, a kastély kisasszonya, 
akit Párizsban ismert meg és Knowles baráti köréhez tartozott, 
belegabalyodott és Józsi bácsi is tüzet fogott, de mégsem lett az 

idillből semmi. Egyik levelében, amelyet Ödön öccséhez írt, ezt 
így indokolja: Nem tudnék kis Lazarine'-hámtól megválni. Még 
egy ilyen esetről is van tudomásom: egy hazalátogatásakor úgy 
látszik, családja arra szerette volna rábírni, hogy maradjon már 
Magyarországon és nősüljön meg. Erről így írt Ödönnek, 
amikor visszatért Párizsba: A kaposvári ifjú hölgyek közül nem 
tudnék választani — talán az egy Vaszary Ilonkán kívül. Úgy 
gondolom, hogy ő Vaszary János festőművész húga lehetett. 

Nem nagyon hízelgő módon nyilatkozott az akkortájt férjhez 
menendő leányokról, akiket butácskáknak nevezett. 

Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha még egy mulatságosnak 
mondható epizódról teszek említést, amelyet szintén Józsi bá
csitól hallottam, ő ugyan az Emlékezéseim-Ъеп csak futólag 
emlékezik meg Toulouse-Lautrec-ről, akit nagy művésznek tar
tott, de mint embert, inkább elkerült. 

Józsi bácsi csak külsőségeiben volt bohémnek mondható, 
Toulouse-Lautrec viszont egy szélsőségesen bohém természet 
volt. Igaz, hogy erre az életmódra szerencsétlen külsőségek 
kényszerítették őt, de ennek ellenére zseniális ember volt. A 
zsenialitás és a félbolondság elég közel állanak egymáshoz. 

Eléggé ismert az a körülmény, hogy a művész szerencsétlen 
családi körülményeit, az őt ért baleseteket és szerencsétlen 
testalkatát az ital-nyújtotta mámorban óhajtotta elfelejteni. 
Kedvenc tartózkodási helyei egy-két előkelőbb nyilvános ház 
volt, és ezekben, valamint a divatos mulatókban kereste több
nyire modelljeit. Ezek között a kiközösített hölgyek között job
ban érezte magát, mint az úgynevezett úri társaságban. Itt 
kevésbé érezte magát szerencsétlennek. 

Művészbarátai és egy-két fiatalkori barátja, akik lezüllését 
látták, szerették volna őt jobb életmódra visszatéríteni. Ez azon
ban sikertelen kísérlet maradt. E jó tanácsokra csak cinikus 
megjegyzéseket tett — az ilyen tanácsok őt csak bosszantották 
és elhatározta, hogy egy alkalommal bosszút áll rajtuk. 



Itt következik Józsi bácsi elbeszélése, amit ő Thadée 
Natanson barátjától hallott: 

Nathanson, Vuillardnak tíz faliképét akarta egy estély 
keretében barátainak bemutatni. Erre az estélyre néhány száz 
vendéget hívott meg. Lautrec ajánlkozott az estély megren
dezésére és a bár kezelésére. Az egész lakást átrendeztette, sok 
fekvő- és ülőhelyet készíttetett elő kellő előrelátásból az egyik 
teremben. Társául egy hórihorgas barátját választotta, aki a 
későbbi Zoro-Huru filmre emlékeztetett. О maga mindent 
elkövetett, hogy az egész társaságot minél erősebb koktélokkal 
és saját kitalálású keverékekkel egykettőre leitassa, amely 
művelet teljes mértékben sikerült is neki. 

A társaság legtöbb tagja, akik majdnem mind szolid és italtól 
tartózkodóak voltak, rövidesen teljesen eláztak. Némelyik 
elóvigyázatlanságból túl sokat ivott a jól elkészített italokból és 
hamarosan az előkészített díványokra kerültek, ahol zajos 
hortyogásba kezdtek. A harciasabbak ökölharcra keltek. Félix 
Fénéon, egy teli pohár itallal, Stefan Mallarmét üldözte, hogy 
vele megitassa a pohár tartalmát. Vuillard kopasz feje egészen 
vörös lett és Bonnard tántorogva az illemhelyre tartott, majd ott 
végigvágódott. Lehetséges, hogy azért sietett a jelzett hely felé, 
mert az ital visszakívánkozott belőle. 

Toulouse-Lautrec abban látta nagy sikerét, hogy aránylag 
szolid embereket sikerült neki teljesen eláztatni és így saját 
italvágyát valamiképpen igazolni. 

Hajnalban aztán nagy megelégedéssel távozott sikerének 
színhelyéről. 

Ezen az éjszakán egyedül és először ő maradt józan. 
Ez az estély akkoriban nagy port vert fel és rendezőjét ver

sikékben is feldicsérték. 
Az esetet Józsi bácsi nagyon mulatságosan mesélte el és 

ebben az esetben Toulouse-Lautrec magatartását nem is kri
tizálta. 

Megemlékezett ezúttal Félix Fénéon-ról is, akit ő rendkívül 
furcsa egyéniségnek tartott, de a Revue Blanche-ban megjelent 
kritikáit kitűnő írásoknak nevezte. 

Külsejéről a következőket mesélte el: 
Feltűnően magas ember volt, nagyon sápadt, csontos arccal, 

fején egy nevetségesen kicsiny, harangalakú kalappal, egy 
skótkockás pelerint viselt állandóan és rikító piros kesztyű volt 
a kezén. Egyébként túlzott választékos módon beszélt, szinte 
mániákusan szerény volt. Művészkörökben a kritikai írásainak 
nagy tekintélye volt. 

Később, a svájci utunk alkalmával, szó fog esni Roussyékról 
is, akik a híres Nestlé-gyár tulajdonosai voltak. Erre nézve Józsi 
bácsi elmondta nekem, hogy Knowles barátja révén őket már 
1900-ban megismerte és Madame Roussy-ról Vevey-ben egy 
nagyon sikerült, szép portrét készített. E kép Herczegh Ferenc 
író tulajdonába került. Színes reprodukciója egyik kedves 
emlékem, mert a Vevey-ben, náluk töltött hónapok reám nézve 
felejthetetlenek. 

A családi ügyekről szóló levelek és Józsi bácsi Lazarine 
nénihez írt levelei, Józsi bácsinak 1927-ben bekövetkezett 
haláláig megvoltak, később úgy gondolom, Lazarine néni 
megsemmisítette őket, mert az ő halála idején már nem voltak 
rendes helyükön, az empire secretaireben. 

Az 1911- és 1912-es évben már Józsi bácsi erősen forszíroz
ta, hogy rajzoljak. Főleg Kaposváron, a téli estéken vele együtt 
rajzoltam lúdtollal, tintával. '12-ben azután már kis csendélete
ket festegettem, amelyekért tőle ugyan dicséreteket kaptam, de 
amelyekért magam nem nagyon lelkesedtem. 

De azután, amikor eljött az ideje, hogy további iskoláztatá
somra is gondolni kellett és ezért Pestre jöttünk, a szénkereske
dőből nagy képgyűjtővé vált Nemes Marcel meglátta képeimet 
és — talán buzdításképpen — megvett tőlem egy muskátlis 
csendéletet. Ez a vétel úgy történt, hogy Józsi bácsi nem akar-



ta, hogy pénzt adjon nekem Nemes bácsi, hanem miután egy 
zsánerkép megfestése lebegett szeme előtt, kikötötte, hogy csi
náltasson nekem egy empire ruhát és kalapot. E két kellék lát
ható egyik-másik képén, így pl. a Lazarine és Anella című ké
pen is. A tulajdonképpeni nagy festmény, amelyet tervezett, so
hasem készült el, csak szénvázlata maradt meg. 

Még egy rendelőm volt abban az időben: Kürthy György, a 
Nemzeti Színház tagja, aki ekkor Vízváry Mariska második fér
je volt és maga is festett. Őneki is tetszettek akkoriban készült 
festményeim és rendelt nálam egy narancsos képet. Ez azonban 
a közbejött iskolaév kezdete miatt nem készült el akkor és ké
sőbb sem. 

És ha már itt említést teszek az iskoláról, elmondom ennek 
is történetét, annál inkább, mert azokban az években mutatko
zott meg a legjobban Józsi bácsi irántam való szeretete és ra
gaszkodása. 

Mikor szóba került taníttatásom kérdése — Józsi bácsiék 
nem akarták, hogy a kaposvári iskolába járjak, főleg a nagy tá
volság miatt. 

Ullmann doktor, akinek - mint már említettem — kisebbik 
leánya pesti intézetben volt egy év óta, azt ajánlotta, hogy úgy, 
mint ő is, folyamodjék Józsi bácsi a kultuszminiszterhez, hogy 
vegyenek fel engem bentlakó növendéknek az Erzsébet Nőis
kolába. Józsi bácsinak jó barátja, Némethy Károly államtitkár 
protekciójával ez a kérés sikerrel járt, azzal a változtatással, 
hogy miután későn adtuk be a kérvényt, csak félbentlakónak 
vettek fel. Ebben az évben, az évnek egy részében Rónai Jáno-
séknál laktam, télen pedig a budai műteremlakásban. Miután el 
voltam maradva — ez évben két osztályt végeztem —, így ke
rültem egy osztályba kaposvári pajtásommal. Az osztályban 
egy padban ültünk és az étkezéseknél a nagy ebédlő asztalnál is, 
amíg be nem fejeztük tanulmányainkat. 

Erről az időről nem fogok sokat írni - hiszen Józsi bácsiról 

szól ez az írás. Elmondom csupán, hogy amikor a második év
ben már bentlakó lettem, ha Pesten voltak Józsi bácsiék, min
den második vasárnapon meglátogattak és mindig hoztak vala
mi kis meglepetést. Minden közbeeső vasárnapon pedig eljött 
értem valamelyikük. A szombat délutánt és a vasárnapot velük 
töltöttem. Lazarine néni csak az újév utáni napokban jött fel. 
Olyankor is, amikor ő nem volt Pesten, Józsi bácsi sohasem 
mulasztotta el, hogy meglátogasson vagy eljöjjön értem. Ilyen
kor mindenfelé magával vitt, kiállításokra, múzeumokba, étter
mekbe, kávéházba is, és igazgatónőm és tanárnőim legnagyobb 
rosszallására — színházba is. 

Ebben az időben nagy élményben volt részem. Láttam a 
nagy Nijinszkyt és Pavlovát a Rózsa lelkében — és ugyanazon 
az estén a Royal szálló éttermében Márkus Emília nagynevű 
színésznőnk társaságában meg is ismerkedtünk vele. 

A világhírű balettművészről az volt a megállapításom, hogy 
csendes, zárkózott, inkább szomorú ember benyomását tette. 
Lehet ugyan, hogy csak fáradt volt. 

Ezidőtájt kerültem nagy barátságba Szinyei és Lechner bá
csikkal. Gyakran ebédeltünk az akkoriban Drechslernek neve
zett Opera-étteremben. Ott volt a művészek részére egy nagy 
asztal fenntartva, ahol többek közt odajártak Szinyei-Merse Pál, 
Petrovics Elek, Kernstok Károly, Nemes Marcell, Iványi-Grün-
wald Béla, Kosztolányi Kann Gyula, Ernst Lajos, Lázár Béla és 
a későbbi, háborús években Csáktornyai Zoltán, aki szintén jó 
barátom lett — és sokan mások. 

Sokszor előfordult, hogy ebéd után Józsi bácsi elvált a tár
saságtól és odafordult Szinyeihez ezzel a kéréssel: Pali bácsi! 
Vidd el a kislányt a "Japánba" és rendelj neki egy kapucinert, 
később én is odajövök. És én mentem öreg barátaimmal a kávé
házba, ahol képeslapokat hozattak nekem, azokat nézegettük és 
beszélgettünk, főleg iskolai élményeimről. Soha nem jutott 
eszembe a fejemet törni, Józsi bácsi hová ment ilyenkor — ő 



azt mondotta rendesen, hogy a fodrászhoz megy. Halála után 
évekkel hallottam egy közös ismerősünktől, hogy abban az idő
ben egy ügyvéd szép feleségének — aki az Andrássy úton la
kott — udvarolt. Akitől hallottam, az asszonynak barátnője 
volt. Lehetséges, hogy ez is olyan pletyka volt, mint a többi, de 
akkoriban semmi nem szivárgott ki belőle. 

Lechner Popszi bácsi (így becézték a fiatalabb művészek) 
nem étkezett házon kívül, de mindig ott találtuk már őt, meg
szokott ablaka sarkában, ahonnan figyelte az utcai jövés-me-
nést. 

Sokszor, amikor bementünk mi is feketézni, magához intett 
és az asztalon már előkészített két gyönyörű Calvil almával 
vagy kanadai ranettel ajándékozott meg. Előfordult, hogy nem 
mentünk be, akkor kopogott az ablaküvegen és intett, hogy jöj
jek be az almákért. 

Tavasszal, amikor Lazarine néni már hazautazott kaposvári 
otthonunkba, hogy a tavaszi munkákra felügyeljen, Józsi bácsi 
rendszerint még a nyár elejéig Pesten maradt és olyankor, ha ki
jöttem az intézetből, kettesben jártuk a várost. Kora tavasszal az 
első napsugár kicsalt bennünket a pesti korzóra, ahol én büsz
kén lépegettem Józsi bácsi mellett, aki ezekben az években na
gyon reprezentatív jelenség volt. Hányszor hallottam, amint ott 
fel-alá jártunk a nagy tömegben, az ilyen hangos megjegyzést: 
Nézd, itt megy Rippl-Rónai! 

Ezt rendszerint fiatal hölgyek mondták, akiket én megelége
detten néztem, Józsi bácsi pedig látszólag alig vett tudomást a 
megjegyzésről, de egy kis halvány mosoly elárulta, hogy jóle
sik neki a népszerűsége. 

Előfordult ilyen korzózás alkalmával, hogy ismerősökkel ta
lálkoztunk, akik engem még nem láttak — ilyenkor így muta
tott be nekik: kislányunk, Anella. Többször megesett, hogy az 
illető, nem ismervén Józsi bácsi családi állapotát és kedvesked
ni akarván neki, ezt mondta: Szép kislány, hasonlít a papára. 

Ilyenkor Józsi bácsi huncut mosollyal rám nézett és csak enny
it mondott: Ugye? Világért sem világosította volna fel az illetőt. 
Talán amiatt gondolták azután, hogy én is egyike vagyok a sok 
törvénytelen gyerekének. 

Hogy milyen népszerű volt Józsi bácsi, arra még egy példát 
mondok el. Egyik vasárnap korzózás után, leültünk az akkori 
Pilsen-i söröző teraszára ebédelni. Egyik szomszéd asztalnál, 
magában ült egy 50 év körüli úr, aki szintén ott fogyasztotta az 
ebédjét. Észrevettem, hogy igen gyakran néz felénk. Mikor 
végzett az ebéddel, egyszer csak felkelt és odajött az asztalunk
hoz, nagy tisztelettel bemutatkozott és kérdezte, hogy én Józsi 
bácsi kisleánya vagyok-e? Az igenlő válaszra azután kivett a 
zsebéből egy szép gömbölyű kis ezüst dobozkát és felém nyújt
va azt mondotta: Engedje meg Mester, hogy tiszteletem jeléül, a 
kisleányának adjam ezt a kis csekélységet! — és ezzel kezem
be nyomta a cukorkával tele ezüst bonbonnieret. 

Ezzel az esettel kapcsolatban eszembe jut, hogy ugyanott 
egy ízben, az ebédnél egy kényelmes, lassú járású, nagy darab 
ember, mint pincér szolgált ki bennünket. Nagy igyekezettel, 
feltűnő tisztelettel vette körül Józsi bácsit, akit állandóan Mes
ternek szólított. Az ebéd végén azután, nagy zavarban, azzal a 
kéréssel fordult Józsi bácsihoz, engedné meg, hogy megbírálás 
végett bemutathasson neki egy-két festményét. Józsi bácsi 
készséggel azt mondta: Hogyne! Csak hozza el bátran a műter
membe, a Kelenhegyi útra, majd megnézem. Az ifjú festő bol
dogan távozott, de alig néhány perc múlva máris jött 3-4 telje
sen egyforma nagyságú festménnyel, amelyeket az egyik szé
ken, egymás után bemutatott. 

Mindegyik csendélet volt — konyhai rézedények és tálcák 
— különböző elrendezésben. 

Józsi bácsi nézte szótlanul a képeket és kis idő múlva meg
szólalt: Mondja kérem, nem Czigány Dezsőnél tanul maga? Az 
igenlő válaszra azután azt mondotta neki, hogy igen, van tehet-



sége, de amit eddig csinált, azt mind felejtse el, mert így zsákut
cába kerül — másolással nem lehet előre jutni, próbáljon úgy 
festeni, ahogy ő látja a dolgokat. Ez a fiatalember — a később 
parasztfestőnek deklarált Káplár Miklós volt. 

Később egyszer-kétszer a műterembe is eljött, ahol oktatása 
azzal kezdődött, hogy a pincéből két kanna szenet hozott fel 
minden alkalommal, azután egyszercsak megjelent Kaposváron 
is. Ez azonban a későbbi években következett be. 

Ezekben az iskolai években gyakran szép kirándulásokat is 
tettünk. Többek között Gödön meglátogattuk Beck Ö. Fülöp 
szobrászművészt és annak sógorát, Bárdos Arthur színigazga
tót. Meglátogattuk továbbá Hoitsy Pált Solymáron, aki a Vasár
napi Újság főszerkesztője volt. 

Itt találkoztunk újból Balogh Rudolf fényképésszel, aki az 
ebéd alatt alaposan ránk ijesztett azzal, hogy a kitűnő tyúkle
vesben főtt erős cseresznyepaprikát megette és utána majd 
megfulladt. Csak Lazarine néni találékonysága szabadította 
meg őt kínjaitól, aki egy jó darab vajat etetett meg vele. Ez után 
az eset után alig hiszem, hogy paprikanyeléssel virtuskodott 
volna. 

Több dunai kirándulást is tettünk — így például Leányfalun 
Móricz Zsigmondnál, azután Visegrádon és Esztergomban. De 
jártunk még Gödöllőn és Mária-Besnyőn is, ahol barátaink lak
tak. Ezekre a szép napokra ma is szívesen emlékszem vissza. 

Az 1914-es francia utunk és az internálás 

A felső iskola negyedik évének befejeztével 1914 nyarán, 
Józsi bácsi Kaposvárról azt írta nekem, hogy az évzáró ünne
pély után ne utazzam haza, mert ők ketten jönnek fel. Meglepe
tést tartogatnak számomra. Természetesen nagy izgalomban 
vártam Józsi bácsiék megérkeztét, akik június utolsó napjaiban 
megjöttek és tudtomra adták, hogy miután jól tanultam, juta

lomképpen elhatározták, meglátogatjuk Issy-1'Evequeben édes
apámat és a többi rokonokat. Nagyon nagy volt az örömöm, 
hogy négy éve nem látott apámat és testvéreimet újból látha
tom. Csak Józsi bácsi halála után — levelei rendezése közben 
— tudtam meg édesapám egy leveléből, hogy ő volt az, aki ír
ta, hogy mielőtt meghalna, szeretne még egyszer látni bennün
ket. 

Szegény jó apámnak, aki akkor gyengélkedett, eszébe jutott, 
hogy annyi idős volt, mint édesanyja volt akkor, mikor elhunyt 
és ezért írta ezt a levelet. 

Az utazás körülményeire már nem emlékszem. Azt hiszem, 
olyan izgalomban éltem, hogy nemigen figyeltem, mi történik 
körülöttem, még talán a szép tájakat sem igen vettem észre. 
Csupán a Gare de l'Est-re való érkezésünkre emlékszem, 
amelynek kijáratánál azonnal észrevettem a szintén izgatott, 
örömtől kipirult Claudine nénit. Józsi bácsiék viszont Galim-
berti festőművésszel paroláztak, aki részünkre szobákat foglalt 
le az Observatoire-téren levő Hotel Beavoir-ban. Miután Clau
dine nénit összevissza csókolgattuk, beültünk egy taxiba és 
mentünk szállásunkra. 

Józsi bácsiéknak a Luxemburg kertre és a gyönyörű Carpea-
ux kútjára néző szobájuk volt, melyet le is festett és ugyanon
nan az Observatoire teret is. Nekem az övéké mellett, egy kis 
udvari szoba jutott, amely nagyon barátságos volt és amelyben 
nagyon jól éreztem magam. 

Természetesen nem emlékszem sorrendben az eseményekre, 
de látom még magam előtt, ahogyan másnap Galimberti boldo
gan, szinte futva jön fel a lépcsőkön és hozza a vállán szép kis
fiát, Mariot, hogy megmutassa Józsi bácsiéknak. Az első napok 
egyikén elmentünk a közelben lévő lakásukra is, ahol Vali, a fi
atal felesége kedvesen fogadott bennünket. Ki gondolta volna 
akkor, hogy ez a szemmel láthatóan nagy boldogság milyen rö
vid életű lesz, és hogy milyen tragikus végét tartogat részükre 



a háború! De akkor még senki sem gondolt rá, pedig gyors lép
tekkel haladt az emberiség a katasztrófa felé. 

Egy teljes hónapot töltöttünk Párizsban. Július végefelé 
mentünk csak szülőhazámba. Ezt az időt nagyon jól kihasznál
tuk és minden napunk eseménydús volt. 

Természetesen több ízben voltunk együtt Galimbertiékkel, 
többnyire náluk, vacsorán. A kisgyerek miatt Vali asszony nem 
járt el hazulról. 

Az első napok egyikén történt, hogy a Montparnasse-on fel
kerestük Fenellát, aki most is az ágyán kuporogva, gitár kísére
te mellett énekelt. Meglepődve és nagy örömmel fogadott ben
nünket. Több ízben már nem akadt időnk, hogy vele újból talál
kozhassunk. Elmentünk a múzeumokat és a királyi kastélyokat 
látogatni. Természetesen a Louvre-al kezdődött a körülnézés, 
ahol Józsi bácsi nagyon élvezetesen magyarázott, tanítgatott, 
miképpen kell az ott látható mesterműveket nézni. Emlékszem, 
mily hamar végzett Rubens nagy, teátrális képeinél, viszont mi
lyen sokáig elnézegette pl. Clouet kisebb nagyszerű képeit, kü
lönösen az egyiket, mely hajói emlékszem, I. Ferenc francia ki
rályt ábrázolta. Rembrandt volt egyik kedvence, egy képét 
azonban sehogysem tudta elfogadni. Ez a dupla arckép, ame
lyen a művész Saskiával mulat. Erősen elrajzoltnak találta. Ve-
lasqueznél a színek pompájáról beszélt és itt is nem a közismert 
nagy tablói, inkább kisebb, intimebb képei előtt gyönyörködött. 
Természetesen a régi olasz és flamand mesterekről is sok érde
kes megjegyzése volt — viszont Leonardo da Vinci Mona Lisá-
jánál — amely rövidre rá, hosszabb időre eltűnt — nem soká
ig időztünk. Valószínűleg, mert ő már számtalanszor látta és ta
nulmányozhatta párizsi éveiben. Nekem csalódást okozott a 
kép kis mérete. 

Régen volt mindez és már pontosan nem tudok mindenre 
visszaemlékezni. Jártunk több ízben a Guimet Múzeumban, Jó
zsi bácsi nem tudott betelni az ott látható japán, kínai, indiai re

mekművek nézésével. A Cluny és Carnavalet múzeumokban is 
jártunk. 

Nekem nagy örömet és élvezetet jelentettek azután a négyes
ben tett kirándulások, ahová Claudine néni mindig elkísért ben
nünket. 

így együtt jártunk Versaillesban, a Trianonokban, Fontaineb-
leau-ban és Malmaison-ban, ahol sok szép dolgot láttunk. 

Az első nagy művész és jóbarát, akivel az első napok egyi
kén találkoztunk, Maillol szobrász volt, aki Marly-ból jött be és 
vele jött Gaspard Maillol is, aki unokaöccse volt Maillolnak. 
Gaspard egy ideig tanítványa is volt Józsi bácsinak párizsi évei 
alatt. A régi barátok találkozása a meghatódásig szívélyes volt. 
Ekkor együtt ebédeltünk és sokáig együtt ültünk a Closerie des 
Lilas-пак nevezett helyiségben, amely közel volt szállásunk
hoz. Párizsi tartózkodásunk alatt mi is kirándultunk Marly-le 
Roi-ba, ahol egész napot töltöttünk. Maillolnak akkor már jól 
ment sora. Emlékszem, ahogy műtermének kertjébe léptünk, 
sok életnagyságú női és férfi akt volt elszórva — amelyekről 
azt az információt adta Maillol, hogy német mecénása, Kessler 
Gróf részére készültek. Józsi bácsinak e szobrok nagyon tet
szettek, sokáig gyönyörködött bennük. 

Maillol, mialatt felesége Clotilde elkészítette az ebédet, 
megmutatta nekünk fiának, Luciennek rajzait. Nagyon büszke 
volt fia tehetségére. A rajzok majdnem kivétel nélkül madarak 
kínos aprólékossággal megrajzolt és kiszínezett ábrázolásai 
voltak. 
Amikor estefelé elutaztunk, Józsi bácsi nem nagy lelkesedéssel 
nyilatkozott az akkor már legényszámba menő legifjabb Mail-
lolról. Gyerekesnek találta a rajzokat és Maillol lelkesedését 
apai elfogultsággal magyarázta. Ugyanott, de más utcában lak
tak Gaspard-ék. Utóbbi akkoriban nemigen festett vagy rajzolt 
— felcsapott papírgyárosnak. Adott is Józsi bácsinak egy egész 
nyalábot a szép, különleges papírokból. Azokra rajzolta később 



sok-sok lúdtollas rajzait. 
Még ellátogattunk Maurice Denisékhez, Vuillardékhez és 

Vallottonékhez, akik szintén Párizs környékén éltek. Egyik mű
vésznél sem láttunk jelentékeny műalkotásokat. Nem is emlék
szem arra, hogy láttuk volna műtermüket. Az ott töltött idő in
kább a közös régi ismerősökről való beszélgetéssel telt el. Ott 
tudtuk meg például, hogy a régi társaság egyik kevésbé emle
getett tagja, K.X. Roussel, Schweizben, Territet-ben tartózko
dik - gyenge tüdejű, beteges Annette nevű leánya kedvéért. 
Még néhány régi ismerőst kerestünk fel, többek között Mme de 
Merssemannt, a régi idők Madame Mazetját, aki meghívott 
bennünket a nagyon kicsi, agyonzsúfolt garzon lakásába. Em
lékszem, hogy a szobájának falai a mennyezettől majd a földig 
tele voltak aggatva képekkel és nagyon elcsodálkoztam akkor 
azon, hogy Józsi bácsi két kis képe annak a díványnak majdnem 
a háta mögött lógott, amelyen ültem. Alig lehetett látni őket — 
pedig alighanem a legértékesebbek voltak az összes ott lévő ké
pek között. Madame Mazet ebben az időben még mindig csi
nos, jóalakú, mondhatnám fiatalabb nő volt, mint az, akit a hí
res kalapos portréjáról ismerünk. 

Felkeresett hotelünkben Jean Schopfer, azaz Claude Anet is. 
A legtöbb estét a híres Dome kávéházban töltöttük, rendszerint 
csak hármasban — egyszer-kétszer Galimbertivel. Hazamenet 
néha megálltunk a híres Bullier előtt, a párizsi bohém társaság 
idejárt táncolni. Itt azután sok furcsa alakot láthattunk! 

Július 14-e is Párizsban ért még bennünket, mi is még vidá
man, gond nélkül mulattunk a párizsi néppel együtt, és még Jó
zsi 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 le
gidősebb bátyja volt. Közeledett Szent Jakab, július 25., kis 
szülőfalunk védőszentjének ünnepe. Erre a napra vártak ben

nünket édesapám és a családnak ott lakó tagjai. 
Párizsból július 24-én reggel indultunk el. A vonat ablakából 

sok szép kisebb várost láttunk és sok szép vidéket. Nevers-ben, 
Ceroy la-Tourban és Bourben les Fourneaux-ban szálltunk át, 
hogy szülőfalum, Issy-1'Éveque felé induljunk. Cruryhez köze
ledve, lestük a Montperron-i várnak szépfekvésű romjait, de 
már sötétedett, csak halvány képét láttuk. Negyed óra múlva fa
lumban voltunk. Láttam apám házát és kertjét, és a mellette lé
vő úton néhány volt elemiiskolai kis barátnőmet, akik már vár
tak rám. Nagyon boldog voltam, hogy viszontlátom őket ilyen 
hosszú távollét után. Megérkezésünk nagy örömet okozott. Az 
egész család az állomáson várt ránk és a boldogságtól sírva 
ölelgettek bennünket. Ahányan vártak, mind ott maradt vacso
rán unokanővéreméknél, Maire Perraudin-éknál. Vacsora után, 
mi hárman: Apám, Claudine néni és én, hazamentünk Taupier-
res utcai lakásunkba, míg Lazarine néni és Józsi bácsi ottma
radtak Perraudin rokonunknál. 

Hamar lefeküdtünk, hogy kipihenjük magunkat másnapra, 
Saint-Jacques ünnep napjára. 

Reggel, alighogy a vonat fütyülését hallottuk, kiszaladtunk 
Claudine nénémmel a kert végébe s a vonat ablakában meglát
tuk bátyám Jean-Marie és Laurent unokabátyám fejét. Nagy 
meglepetésünkre nagybátyám is eljött Párizsból, aminek na
gyon örültünk. Ugyanis Párizsban igen keveset lehettünk vele 
és családjával, tekintettel agyonzsúfolt programunkra. 

Ebéd után felmentünk — Perraudinéket kivéve — mindnyá
jan a falu főterére, ahol már tartott a búcsú, szólt javában a mu
zsika. 

Abban az évben szomorú volt Saint-Jacques ünnepe. Az 
előbbi években öt-hat helyen is volt bálterem építve, akkor csak 
két helyen volt, de ezekben sem volt meg a régi idők jó hangu
lata. Mintha az emberek már előre megérezték volna, milyen 
nehéz, gyászos idők következnek. 



Másnap az ebédünk inkább szomorú volt, mert bátyámnak, 
Laurent-nak, aki katona volt, lejárt a szabadsága és el kellett 
utaznia. О volt a legszomorúbb. Szerencsére egy társa is vele 
utazott, de az egész család sírt, mikor a vonat elindult. Délután 
ismét felmentünk az ünneplők közé; Józsi bácsi felszerelte ma
gát rajzfüzetével és ceruzájával, hogy egy-két rajzot készítsen. 
Már egész más volt a hangulat, mint előző napon. A katonák, 
akiknek még volt hátra szabadságuk, sürgönyt kaptak, hogy 
rögtön menjenek kaszárnyájukba. 

Este már csak egy tánchelyiségben voltak párok, a másikat 
lebontották. 

Egyszerre csak híre jött, hogy kitört a háború! Rá kihirdették 
az általános mozgósítást. Mi nem akartunk tovább maradni, ír
tunk Creusot-ba idősebb bátyámnak, hogy jöjjön el családjával, 
mielőtt elutaznánk. 

Vasárnap még elmentünk sétálni a falu határán lévő szép fe
nyőerdőbe. Nem voltunk jó hangulatban, nem voltunk vidá
mak, mert a nép már nagyon izgatott volt. 

Hétfőn reggel mozgósítottak. Párizsi nagybátyámnak is el 
kellett mennie fiával, akinek már másnap jelentkeznie kellett. 

Mindenki bánkódott a házban, amely üresnek látszott. Bá
tyám nem utazott el aznap, de augusztus 3-án lement az állo
másra, hogy megtudja, felesége a gyerekekkel vele utazhatik-e, 
mert híre kelt, hogy a mozgósítás alatt az asszonyok nem utaz
hatnak. 

Józsi bácsi, Apám, Jean-Marie is lementek vele. Egyszerre 
észrevették, hallották, hogy az emberek összesúgnak; előbb 
halkan, aztán mind erősebben, majd elkezdtek kiabálni: A bas 
Г autrichien! Azután később, hogy a nép már a verekedésre is 
elszánta magát: Il faut couper en quatre. Chacun son morceau. 
(Négy darabra kell vágni, mindenkinek legyen egy darab belő
le!) És Józsi bácsit körülfogták. Szegény, nem tudott mit csinál
ni ezekkel a dühös emberekkel, akiknek eltökélt szándéka volt, 

hogy őt megöljék, darabokra vagdalják. Apám, bátyáim és né
hány okosabb ember csitítani akarta őket, de nem értek célt, 
nem tehettek ellenük semmit. Végre is az egész község ellen 
nem léphet fel néhány ember! 

Szerencsére, lakóházunk nem volt messze az állomástól. Si
ettek hazamenekülni. Mikor az ajtó közelébe értek, Lazarine 
néni is meghallotta a lármát, kijött és tudni akarta, mit jelent e 
nagy zaj?! 

Majdnem elesett ámulatában, mikor látta, hogy Józsi bácsit 
körülfogja a sok kiabáló ember. Mielőtt az ajtóhoz juthatott vol
na, Józsi bácsi egy rúgást kapott és hány ökölütést előlegül Du-
charme nevezetű gonosz embertől, aki a falu mészárosa volt. 
De a lába ennek az embernek rövidnek bizonyult és így nem 
volt túl erős a rúgása sem. 

A nép azt hitte, nem vagyunk rendben a papírjainkkal, főleg 
azt hitték, hogy Józsi bácsi kémkedni jött. Pont ebben az isten
hátamögötti kis faluba! Szaladgáltak, mint az őrültek a rendőr
ségre és azt akarták, hogy Józsi bácsit zárják be. De már pár 
nappal előbb mi is ott voltunk a rendőrségen, ahol megmutattuk 
mindazokat az okmányokat, amelyek nálunk voltak és amelyek 
Józsi bácsit igazolták — és a rendőrség emberei rendben való
nak találták azokat. Marie Perraudin, unokanővérem sem ké
sett, amikor látta a kellemetlen helyzetet, ő is a rendőrökért si
etett, akik jöttek is azonnal és rendet csináltak. 

Ezen a napon éppen a községben volt a megye alispánja, aki 
hallotta már az egész történetet és délután ő is eljött hozzánk. 
Nagyon sajnálta az esetet, bocsánatot kért és amennyire tudta, 
meg is nyugtatta Józsi bácsit, aki könnyen elképzelhető, milyen 
ideges állapotban volt és milyen kellemetlenül érintette őt a 
népnek ez a rosszul alkalmazott hazafiaskodása. Megmondta 
neki az alispán, ne menjen ki a szobából egy pár napig, míg a 
nép haragja lecsendesedik. De arra is bíztatta, béreljen ki egy 
autót, azzal szökjünk el korán reggel Digoinbe, ahol már na-



gyobb vasúti hálózat van. Azután kihirdettette a községházán és 
kidoboltatta a főbb utcák sarkain, hogy Józsi bácsi kifogástalan 
egyén, akit nem szabad bántalmazni. Szerencsére nem mentünk 
el Digoinba, mert ha elindulunk, későbben, Lyon-ban vagy Sa-
int-Etienne-ben bizonyosan elfognak bennünket és börtönbe 
zárnak, ahogy a többi magunkfajta idegennel tették. 

A falu polgármestere, aki a mozgósítás alatt Angolországban 
volt a két fiával, végre haza tudott jönni. Mindjárt elmondta, 
hogy teljesen lehetetlen az utazásunk. О is, amikor hazajött, 
több mint egy hétig utazott. Amiensből Párizsba egy állatkocsi
ban talált csak helyet, ahol lefektette két kisfiát, ő maga egész 
éjszakán át állva pipázgatott, míg nagy nehezen Párizsba érke
zett. Onnan már nem tudott tovább jutni, pedig mint a község 
polgármesterének, okvetlenül haza kellett jönnie. Valamelyik 
felsőbb személyhez fordult, előadta helyzetét, megértették és 
végre keservesen hazaengedték. 

Józsi bácsi neki is megmutatta a papírjait. Úgy látszik, már 
tájékoztatták őt a Józsi bácsit ért kellemetlen esetről. Nagyon 
sajnálta, hogy nem volt otthon és hogy az eset egyáltalán meg
történt. Meghívta Józsi bácsit magához, akivel én is elmentem. 
Együtt sétáltunk, szépen gondozott nagy parkjában, azután be
mentünk a kastélynak egyik földszinti szalonjába, ahol minden
féléről elbeszélgettünk. De politikáról kevés említés történt, ar
ról meggyőződhetett mégis, hogy a magyarok igen szimpatizál
nak a franciákkal, ő, úgy vettem ki a szavaiból — nagyon saj
nálta, az ő szavaival élve — az öreg vallásos császárt és királyt. 
Maga is nagy híve volt a katolikus vallásnak és mint ilyen, 
helytelennek találta, hogy — amint ő mondta: Ferenc József 
nem hallgatott a pápa jó tanácsaira! 

A szívélyes beszélgetés után még felhívta Józsi bácsi figyel
mét a parkjából látható pompás panorámára, amely csakugyan 
elragadó volt. Az egész községet lehetett onnan látni öreg temp
lomával a közepén. Józsi bácsinak szándéka is volt lefesteni, de 

már nem jutott rá idő, mert megérkezett a belügyminiszteri ren
delet, mely utasította a polgármestert, Monsieur de Villette-et, 
hogy közölje velünk, azonnal jelentkezzünk Maconban a pre-
fekturán vagy Chalonsban az alprefekturán. 

Mielőtt további utazásunk újabb részleteinek elbeszélésébe 
kezdenék, elmondom, hogy Józsi bácsi munkakedvét ez a sok 
viszontagság nem tudta mégsem egészen elvenni. Jó néhány 
képet és sok rajzot készített ott a kis faluban. Itt festette az 
1915-ös kiállításon nagy sikert aratott és az állami aranyérem
mel kitüntetett Madame Riccard arcképét (Okulás néni), továb
bá Laurent bátyámról festett Francia katona című olajfest
ményt. Claudine néniről szép, hű arcképet festett, melyet neki 
ajándékozott. Lefestette még Monsieur Gorgereau, volt iskolai 
tanítónőimnek édesapja képét, édesapám életnagyságú portréjá
nak szénrajzát és egy szép aquarellt, "Philibert fát vág". Egy 
szép virág olajcsendéletet is festett, és még sok-sok rajz szüle
tett akkor keze alól, így többek között a nagyon mulatságos 
Megverettetésem történeté-пек három darabja: a Töprengőnő, 
Marie Perraudin, a Háborús hírek felolvasása, mely rólam ké
szült, továbbá a Haltisztítás, a Katona szíve és még sok más. 

Másnap el is utaztunk és a majdnem kéthónapi megrekedés 
után szeptember 20-án jelentkeztünk Maconban. A rendőrfőnök 
fogadott. Kijelentette legnagyobb meglepetésünkre, hogy fog
lyok vagyunk. Józsi bácsi bemutatta híres francia művész bará
tainak résztvevő sorait. így például Maurice Denis azt írta, 
hogy a belügyminiszternek is írt Józsi bácsi érdekében. 

Egyik levél azonban arra kérte Józsi bácsit, hogy Maillolnak 
ne írjon, mert az maga is pillanatnyilag a legkellemetlenebb 
helyzetben van. 

Az történt ugyanis, hogy a már egy más helyen említett 
Kessler gróf — a háború közvetlen megindulása előtt — elég 
meggondolatlanul — táviratot küldött Maillolnak a következő 
szöveggel: Július 15-én Párizsban leszünk, temesd el a szobra-



idat! Emiatt a sürgöny miatt szegény Maillol majdnem haditör
vényszék elé került és csak nehezen tudta magát a hazaárulás 
vádja alól tisztázni. 

Igen kellemetlen volt, hogy a maconi rendőrfőnök letartóz
tatott bennünket. Magyarok és így ellenségek voltunk — azon
felül Józsi bácsi még nem múlt 60 éves és azt hitték, hogy ka
tonaköteles. A mi érzésünk mindjárt az volt, hogy gyanúsnak 
találták Józsi bácsit, akit mint megfigyeltet kezeltek — azzal a 
kedvezménnyel, hogy önköltségen, szállodában lakhattunk. így 
megszabadultunk attól a másik kellemetlenségtől, hogy a szal
mánfekvésre kerüljük, piszkos és kétes emberek közé a város
házán. Még a szabadság bizonyos mértékével is élhettünk, de 
az is igaz, hogy ez a félszabadság igen sok pénzünkbe került. 

Naphosszat sétáltunk a szép fekvésű régi városban és kör
nyékén — a Saone partján és a bulvárokon, ahol valamikor, 
nem is olyan régen, a híres Lamartine is sétálgatott. 

A megyeházán a rendőrbiztos az általuk adott augusztus 13-
i dátummal ellátott Passe-Partout-t visszavette, elkobozta és 
Józsi bácsitól még két másik, reánézve szintén fontos iratot is. 
Nehogy a határon esetleg érvényesíthesse és megszökjön. 

Maconban szerény, igénytelen, bár elég barátságos szállodá
ban laktunk, a Hotel de Geneve-ben, a vasútállomás mellett, 
ahol nap-nap után vártuk a szabadulást. Hat-hét frankért regge
liztünk és ebédeltünk, a vacsoránkat (hideg disznóság, olcsó 
osztriga-sajt, gyümölcs és kitűnő fehér burgundi bor), a szo
bánkban költöttük el. Este, míg Józsi bácsi rajzolgatott, felol
vastam azokat a könyveket, melyeket a szálloda tulajdonosnője 
—- egy igen szíves, kedves müncheni hölgy — kölcsönzött ne
künk. A házaspár két kisleányáról Józsi bácsi egy dupla arcké
pet festett, amely képért 400 frankot fizetett a szállodatulajdo
nos. 

Szobánk ablakából sok képet és rajzot készített Józsi bácsi. 
Itt készült el a Mennek a frontra című olajfestmény, egy-két 

szép olaj virágcsendélet, melyeket magam is lefestettem és sok 
rajz, amelyek katonákat, sebesülteket ábrázolnak. 

Életemben ennyi katonát együtt még nem láttam. Minden 
héten kétszer-háromszor is volt indulás a harctérre. Az abla
kunkból nézhettük őket, amikor dob- és kürtszóval a vonathoz 
meneteltek. 

Lelkesedéssel, harcias jókedvvel indultak a szegény fiúk: 
elől a muzsika, azután jöttek a katonák felvirágozva. Sokan a 
puskájukon óriási virágcsokrot vittek, ezeket szeretteiktől kap
ták. Az útszélen álltak a rokonok, ismerősök és gyakran láttuk, 
hogy egy-egy katona kiszaladt a sorból, talán hogy utoljára bú
csúzzék övéitől. 

Lehetetlen leírni, milyen meghatóak, egyúttal félelmetesek 
voltak ezek a jelenetek! Vagy két és fél hónapig tartottak a harc
ra indulások. Az újoncokat már szeptemberre behívták, az 
ügyesebbjét két hónapra rá, már a harctér közelébe küldték, 
hogy a puskapor szagát és az ágyú dörgését megszokják. 

Amikor szeptember 20-án Maconba utaztunk, öt órát kellett 
várnunk Paray-Le Monialban az állomáson. Lazarine néni és én 
elmentünk a katonakórházba, ahol idősebbik bátyámat kezel
ték, aki mindjárt a háború elején megsebesült. 

Bátyám nagyon megörült nekünk, de sajnálta, hogy Józsi bá
csit nem láthatja, aki a vasúti váróteremben maradt és várt ránk. 
Nem is maradtunk sokáig, mert ismét nyugtalanok voltunk, hát
ha valami még történik Józsi bácsival az állomáson őgyelgő sok 
ember és katona között. Vagy másfél óráig voltunk így is távol 
— az út maga közel egy óráig tartott oda-vissza —, ami alatt 
Józsi bácsi folyton egy nagy újságot tartott maga elé, hogy ne 
lássák. 

Mindig attól kellett tartania, hátha felismerik benne az ellen
séges idegent! Neki ez az út már idáig is, a tengersok mozgó
sított katona, háborús hangulat közt az úton, a vonaton, min
denütt valóságos kálvária volt. Rettenetesen félt, hogy felnyár-



salják, ha véletlenül felismerik, ami érthető is, mert ekkor volt 
a legnagyobb felfortyanás és zűrzavar az országban. Mindenkit 
kémnek tartottak, ha nem volt francia. Az idegent gyanúba vet
ték, hiszen oly sok igazi kémet fogtak el! 

Pedig úgy Józsi bácsi, mint Lazarine néni mindig szerették a 
franciákat, ami Lazarine néninél egészen természetes is, de ami 
Józsi bácsinál sem természetellenes, hiszen tudott dolog, hogy 
sok éven át köztük élt Párizsban. Velük küszködött az élet ne
hézségein kívül a művészetért és így éppen nem csodálható az 
sem, hogy lelkevilága feléjük húzott. Végre is, ott érzi az em
ber magát leginkább jól és otthon, ahol megértik. 

Józsi bácsi Maconban se igen akarta, hogy észrevegyék. 
Hogy foglalkozzanak vele. 

Amiért is sok minden turpisságot kellett alkalmaznia. így ru
ha dolgában igyekezett megtéveszteni az embereket, akik bi
zony ebben a forrongó háborús időben nemigen nagyon kelle
mesek az idegenekkel szemben. Hát még az ellenséges nemzet 
fiával! Minduntalan változtatott külső megjelenésén. Előszöris 
haját rövidre vágatta, hozzávaló utazósapkát vett, amit a franci
ák, különösen a munkások szoktak viselni. Azután beszerzett 
egy nagyon szokásba vett, Magyarországon "malaclopónak" 
nevezett, ujjnélküli gallért, amelyet ha még olyan meleg volt is, 
utcán vagy kocsmában, ahová jártunk és ettünk, nap-nap után 
— soha nem vetett le. 

Mindig azt mondta, hogy inkább megfullad a hőségtől, mint
hogy levegye. Még mindig attól félt, hogy felismerik és bántal
mazni fogják. Természetesen ő is, mint a struccmadár, eldugta 
a fejét — ahogy tudta —, sohasem nézett az emberek felé, ami
vel főleg azt akarta elérni, hogy ne közeledjenek hozzá, beszél
getésbe ne kezdjenek a háborúról. S amikor még mindig nem 
látszott elégségesnek az átalakulás, egy bő, igazán francia bár
sony ácsnadrágot is vett, amihez már más nem kellett, hogy tel
jes legyen az öltözet, mint egy munkás fekete kabát. így már fé

lig-meddig biztonságban érezte magát és bátrabban ment azok
ba az utcákba, ahol például estefelé a katonaság, a nép, úgyszól
ván mindenki a Figaro háborús hírei előtt hemzsegett a Rue de 
Pont-Ъап. 

De mi sem különösebb a sorstól, mint hogy amikor így be 
voltunk már biztosítva — három és fél hónapi aggodalmas, már 
többé-kevésbé — megszokott életünknek véget vetett a prefek-
tura. Kijelentette, hogy Le Puy-be kell mennünk, ahol szuro
nyos, katonai felügyelet alatt, sok más odainternált emberrel 
kell majd megosztani az életet. Ekkor nem tudtuk, mi vár reánk 
a valóságban, hová viszik Józsi bácsit és hogy mi egyáltalán ve
le maradhatunk-e? 

Végre az elindulás napja is elkövetkezett. Vittek bennünket. 
Mielőtt kimentünk volna az állomásra, a szállodánk tulajdono
sai, a Marguin házaspár, akik mindig kedvesek, előzékenyek 
voltak hozzánk, egy üveg jó maconi bort kínáltak, amit együtt 
koccintva elfogyasztottunk. Jó utazást és kellemesebb napokat 
kívántak nekünk. 

Harmadosztályú kocsin utaztunk. Négy katona és egy úr volt 
abban a kupéban, amelybe begyömöszöltek bennünket a csend
őrök. A két csendőr, aki vezetett bennünket, tréfásan bejelentet
te a szakasz utasainak, hogy hadifoglyokat tesznek melléjük, 
nincs-e kifogásuk ellene? Mind a négy katona udvariasan fela
jánlotta a helyét és állva maradt. Én kettő-kettő közé kerültem 
és majdnem egész úton beszélgettem velük. Elmondtam az 
egész esetünket. Nagyon érdekelte őket és sajnáltak bennünket, 
ők is elmondták harctéri élményeiket és hogy Lotharingiában 
sebesültek meg. 

Józsi bácsi is beszédesebb volt már, mint amikor Issy-Г Éve-
que-ből Maconba mentünk. Egész úton tréfáltak velünk a 
csendőrök és katonák. Nem is látszottunk olyanoknak, mint 
akiket koncentrációs táborba visznek. 

Lyonba körülbelül 10 óra felé érkeztünk, elváltunk útitársa-



inktól és a csendőrök kíséretében a vasutasok szállására men
tünk. Amikor az ajtót kinyitottuk, nagy zajt hallottunk és mind
járt az ajtónál szuronyos katonákat láttunk. 

A szoba végén, nagy csodálkozásunkra, német hadifoglyokat 
vettünk észre. Öten voltak. A fal mellett deszkákon feküdtek, 
mélán néztek felénk. 

Azután mi is elnyújtózkodtunk; soha életünkben nem volt 
ilyen rossz éjjelünk. Folyton rémképeket láttunk. A deszka
ágyunk kemény volt, a vasúti emberek lármáztak, a katonák 
szintén. Csak mi foglyok maradtunk csendben. 

Amikor a katonák észrevették, hogy milyen szerencsétlenek
nek érezzük magunkat, hozzánk közeledtek és érdeklődtek 
irántunk. Kérdezték, honnan jövünk és hová visznek bennün
ket. Mikor megmondtuk, hogy Le Puyba, akkor azt mondták, 
hogy alighanem a Chartreuse-i kolostorba, ahol már vannak 
hozzánk hasonló odainternált foglyok. Megmondták azt is, 
hogy ha tényleg odakerülünk, elég jó helyen leszünk. Azt is 
mondták, hogy nagyon szép a kert, az udvar és gyönyörű maga 
a város és a vidéke. 

Az egész éjjelen át nem aludtunk. Folyton beszélgettünk, 
míg a katonák, akik szokás szerint nagyon jókedvűek voltak, 
folyton énekeltek, fütyültek és tréfálkoztak egymással. Reggel 
felé nagy sarkantyucsörömpöles, zakatolás közepette elvitték a 
német foglyokat. 

Közeledett a mi továbbutazásunk órája is. Öt óra után reggel 
kezdtünk mi is nyújtózkodni és a vízcsapokhoz mentünk egy 
kicsit felfrissülni úgy, mint a katonák szokták. Még az illem
helyre is szuronyos őr kísért bennünket! 

Hat óra felé az egyik csendőr megkérdezett bennünket — 
külön, nem akarunk-e kávét inni? (Mindenki saját pénzén, ter
mészetesen). Azután kívánságunkra lement a buffet-be, ahol 
megrendelte. Felhozták a kávét, megittuk. Siettünk a cókmó-
kunkat összeszedni. Kezet szorítottunk azokkal a katonákkal, 

akik velünk oly kedvesek voltak, szépen bántak és a vonathoz 
mentünk. Természetesen szuronyos katonák kíséretében. 

Saint-Étienne-ben már nem vártak reánk ilyen kellemes em
berek. Oda másnap tizenegy felé érkeztünk meg, ahol két új 
csendőr lesett reánk. Az egyik elég tisztességesen viselkedett 
velünk, de a másik nagyon éreztette velünk hatalmát, nagyon 
durván és csúnyán beszélt rólunk. 

Velünk egyáltalán nem is akart szóba állni, végignézett raj
tunk és becsmérlő megjegyzéseket tett. Az alaptermészete bizo
nyára a gonoszság volt. 

A fogolytábor vasúti állomása Le Puy városa volt. Este 11 
órakor érkeztünk oda. Lazarine néni meg én, a pályaudvarral 
szemben levő szállóban szálltunk meg, Józsi bácsi szegény, fo
goly maradt. Valamennyit egy nagy omnibuszfélébe tömködték 
— ahol állva tették meg az utat — és elindultak velük, nem tud
tuk, hogy hová! 

Az egész éjszakát átsírtuk szobánkban. Szilveszter éjjel lé
vén — így mentünk át az Újévbe. Ott álltunk elhagyatottan egy 
vadidegen világban. Másnap délben hallottuk a szálloda tulaj
donosától, hogy az internáltak tábora Chartreuseben van. Rög
tön villamoson elindultunk, hogy felkeressük. 

Gyönyörű fekvésű város Le Puy városa. Közelében három 
vulkanikus eredetű heggyel. Az egyiket formája után Tű-hcgy-
nek nevezik, tetején egy régi román templom romjaival — a 
terjedelmesebb hegynek tetején a Szűznek szentelt szép nagy 
templom áll — a harmadik hegy pedig Szent József nevét vise
li. A város szélén, éppen a kolostor alatt, a Loire folyó folydo
gál. 

Gyönyörű völgyben, piros zsindellyel fedett nagy, fehér há
zat láttunk; ez volt az egykor híres nagy Chartreuse-kolostornak 
valami fiókintézménye. 

A kolostor irodájában német foglyok fogadtak, akik csak ké
sőbb, a prefektura engedélyével engedték meg, hogy Józsi bá-



csit viszontlássuk. A romantikus monostor nagy kantinját jelöl
te ki a találkozás színhelyéül. 

Amikor Józsi bácsi belépett, alig ismertünk rá, mert négyna
pos torzonborz szakálla volt és mert a kolostorban nem várták 
ezt az újabb fogolyszállítmányt, négy napig csak szalmazsákon, 
kettesével kellett aludnia. Szilveszter éjjel volt, a betört üvegű 
ablakokon bezúgott a téli szél, s míg a jövevények itt majd 
megfagytak, a kolostor régebbi fogolylakói a kantinban és a ko
lostor üres nagy termében mulatták át az egész éjszakát. Este 
hat órakor el kellett válnunk és Le Puybe visszatérnünk, de 
másnap az igazgató megengedte, hogy együtt ebédelhesssünk 
— később pedig a rendőrbiztos engedélyével, mi is önkéntes 
foglyaivá váltunk a kolostornak. Lazarine néni és én már ekkor 
a nagy teremben kaptunk lakást, Salle Saint-Brunc-nek hívták 
és valamikor a barátok szuperieurének fogadószobája volt. Ve
lünk együtt még hatan laktak benne. Vörösmárvány kandallójá
ban vígan pattogott a tűz, nagy ablaka a kertre és a szabad szép 
vidékre nyílt. Amint bentlakói lettünk a tábornak, első dolgunk 
volt, hogy Józsi bácsit - aki alaposan meg volt hűlve — a be
tegszobába juttassuk. Ez hamarosan sikerült is, a kedves, jó 
igazgató jóvoltából. 

Reggel 7 órakor trombitajel megengedte, hogy lemenjünk a 
kantinba. Itt gyorsan megfőztük Józsi bácsi teáját és elvittük 
neki a betegszobába, mert a húlését sokáig nem tudta kihever
ni. 

Reggeli után mindenki kiseperte a szobájának azt a részét, 
amely reá esett, s mire kitakarítottunk, vizet hoztunk és rendbe 
hoztuk Józsi bácsi ágyát is, a legtöbbször már ebédre is trombi
táltak. Két bögrénkkel lementem levesért, meg főzelékért; húst 
hetenként kétszer kaptunk. Az udvaron félóráig is ácsorogtunk, 
amíg sorra kerültünk. A leves mindig jó volt, a főzelék ritkán, 
mert német szakácsunk nem sok gondot fordított rá. Később Jó
zsi bácsi lefestette a szakácsot, mire mindjárt jobb falatokat 

kaptunk tőle. Két órakor volt a levelek kiosztása, az ezt jelentő 
trombitaszót lestük a legtürelmetlenebbül. Mindenki leszaladt 
az emeletről az udvarra és figyelt, nem hallja-e nevét kiáltani? 
Négy órától együtt sétáltunk hárman, amíg be nem esteledett. 
Ha friss hó volt, hóval dobálóztunk, azután a kantinba mentünk 
és a sakkozókat vagy a kártyázókat néztük. Beszélgettünk, ál
modoztunk jobb, szebb időkről. így ismerkedtünk meg egy 
olasz triesti hegedűművésszel, Pitaccoval, Scholz német mér
nökkel, a tanító Wasserberger házaspárral, a Weiszmeier házas
párral, akiknek nagy péküzemük volt Lyonban és egy nyitrai fi
úval, Weisz Lajossal. De jóban voltunk a szuronyos őrökkel is, 
akikkel barátsággal elbeszélgettünk. Sok jóindulattal voltak 
irántunk. 

Este fél hétkor volt a vacsora, nyolc órakor el kellett hagyni 
a kantint és kilenckor felharsant a trombita a lefekvéshez. Ha 
valahol tovább is égett a villany, egy puska vak lövése hozta a 
társaság emlékezetébe, hogy foglyok vagyunk. 

Módunkban volt, már akinek pénze volt, javítani a meglehe
tősen egyhangú koszton. A kegközelebb fekvő faluból Roselie, 
a tejesasszony hozott tejet, vajat, tojást, néha csirkét is, és így 
jókedvben eltréfáltuk az időt. 

De komoly munka is folyt időnként. Mert amint kissé rende
ződött életünk és már hárman — az igazgató jóvoltából — tel
jesen egyedül bírtunk egy szép nagy szobát és egy alkovot, Jó
zsi bácsi munkakedve is megjött és egymásután festette vagy 
rajzolta le fogolytársait. De legelőször is, hálaképpen egy pasz-
tell-mellképet festett Ravoux igazgatóról, melyet Ravouxné 
legnagyobb örömére nekiajándékozott. 

Monsieur Ravoux és felesége nagyon jóérzésű emberek vol
tak, műveltek, finomlelkűek. Monsieur Ravoux nyugalmazott 
ügyész volt. 

Amikor a külön szobát kaptuk az igazgatótól, négy személy-
lyel gyarapodott a társaságunk. Ekkor hozták oda egy másik fo-



golytáborból a Schmieder családot. Végtelenül szimpatikus há
zaspár volt, egy velem egyidős Márta nevű leányukkal és vala
mivel fiatalabb fiukkal. Az apa, Calais-ben egy olajgyárnak volt 
az igazgatója, felesége belga volt, a gyerekek pedig Franciaor
szágban születtek és más nyelven nem is tudtak — törve beszél
ték az angol nyelvet. Nehezen értették meg ők is, mit kerestek 
egy francia internálótáborban. 

Mártával hamarosan megbarátkoztunk és együtt — főleg 
időtöltésből — tanultuk Satta olasz állampolgárral az olasz 
nyelvet. Satta professzor üldözött anarchista volt — ezért tar
tották vissza a chartreusi kolostorban. Nagyokat sétáltunk a Lo
ire folyó partján a szép fűzfák árnyékában, néha gavallérjaink, 
Pitacco és Scholz mérnök társaságában. Itt meg kell emlékez
nem azokról a vidám, kedves szerenádok-ról, amelyeket Pitac-
cotól kaptunk. Már javában lefeküdtünk — néha már az álom 
kerülgetett bennünket, amikor egyszer csak nagyon pianisszi-
mo, felhangzott Pitacco hegedűjének hangja a kis előtérben. 
Scholz mérnök, a hegedű tokján adta a kíséretet. A nóta vége 
rendszerint az volt, hogy Lazarine néni kénytelen volt gyorsan 
magára kapni a pongyoláját, mert ha késett az ajtónyitás, ame
lyet csak az eléje tett éjjeliszekrény védett meg az esetleges be
tolakodóktól — egyszerűen belökték az ajtót. Ilyenkor illő volt 
megkínálni a vendégeket egy pohár borral vagy likőrrel — ami 
éppen volt —, és ha ennek eleget tett Lazarine néni, vendége
ink elégedetten odébb álltak. 

Ez a kedélyes együttlét sokat javított lelkiállapotunkon, 
könnyebben elviseltük a zárthelyen létet, annál is inkább, mert 
miután Lazarine néni és én franciáknak voltunk számontartva, 
bármikor bemehettünk Le Puy-be és vihettünk magunkkal má
sokat is, akikért felelősséget vállaltunk. így többször kijártunk 
és Márta barátnőmmel élveztük a szép város nevezetességeit. 
Egyszer fel is mentünk a Szűzről elnevezett hegyre és gyönyör
ködtünk a városra nyíló csodálatos kilátásban. így fedeztük fel 

a hegy lábánál lévő német hadifoglyok táborát. Éppen az udvar
ban játszadoztak egymással és őreikkel. A Le Puy-ben lévő ci
vil és hadifogolytáborban uralkodó bánásmód nagyon embersé
ges volt és semmiben sem hasonlított Kunz Aladár Fekete ko
lostorára. 

Ez az élet február 28-ig tartott, akkor tovább kellett men
nünk. Már február közepén az igazgató azt ajánlotta Józsi bá
csinak, hogy a tábor orvosával vizsgáltassa meg magát. Az or
vos — nyilván az igazgató kérésére — felmentő bizonyítványt 
adott a vizsgálat után. Ez volt szabadulásunk alapja. Igaz, hogy 
a rendőrfőnöknek még ez a nagyszerű bizonyítvány sem volt 
elég, de az igazgató kijárta, hogy elengedték Józsi bácsit a tá
borból és indulhattunk hazafelé. 

Az utolsó estét rendkívül kedélyesen az igazgatóékkel (az 
igazgatónő egy egész ruháskosár forgácsfánkot süttetett erre az 
alkalomra), Pitaccoval és a Scholz családdal töltöttük, néhány 
üveg vörös burgundi bor mellett, amelyek szintén az igazgató 
pincéjéből kerültek asztalunkra. 

Pitacco még egyszer kedveskedett nekünk néhány Schubert 
és Paganini mű eljátszásával. 

Mme Ravoux pedig Lazarine néninek emlékül két szép klöp-
licsipkés zsebkendőt ajándékozott. 

Azután kikerültünk a fogságból — szinte bánatosan váltunk 
el azoktól az emberektől, akikkel két hónapon át osztozkodtunk 
a rabság "igájában". 

Svájcba mehettünk pihenni, mint a Nestlé gyár tulajdonosa
inak (Roussyék) vendégei. Másnap, amikor felültünk a villa
mosra, a két őr Józsi bácsival kezdett diskurálgatni, hogyan tet
szik neki a város? Az igazgató mondhatta nekik, legyenek ked
vesek, ne hivataloskodjanak sokat velünk. — A vonaton, egész 
utazásunk alatt a legemberségesebb bánásmódban volt részünk, 
formálisan kiszolgáltak bennünket, vizet, kenyeret, kávét hoz
tak, bármit, amit kívántunk. Mindenben a segítségünkre voltak. 



Ugyanígy bántak a velünk együtt kiszabadult fogolytársaink
kal. Igaz, ez másképp nem is lehetett, mert az ajtókat leólmoz
ták. Kimenésről szó sem lehetett. Nem hiszem azonban, hogy 
valaki is kikívánkozott volna francia területen. Ki-kitekintget
tünk az ablakon, nem is azért talán, hogy gyönyörködjünk a 
szép tájban, de hogy megállapítsuk, hol is vagyunk már, köze
ledünk-e a határhoz. A várva-várt Svájchoz, ahol a szabadság 
vár reánk!? Pedig ott sem voltunk még szabadok, mert mindjárt 
Genfbe való megérkezésünkkor a svájci hatóság kezébe kerül
tünk, átvettek bennünket és vittek az állomáshoz közel fekvő 
vendéglőbe, ebédelni. Minden család kapott egy külön kis asz
talt, kétféle könnyű ételt, ami még hasonlított a chartreusihez, a 
különbség az volt, hogy tisztább volt minden és ki is szolgáltak 
bennünket. Azután rendőrök kísértek el bennünket csoportosan 
a városon végig oda, ahol estig meghúzhatta magát ez a külö
nös, sokféle nemzetiségű társaság. 

A vöröskereszt egylet helyiségeibe vittek, ahol úri dámák 
szólítottak meg bennünket és felajánlottak sokmindent. Igen 
kedvesek voltak. A szegényebbeknek fehérneműt és ruhát ad
tak. Nikolovius úrnak, Goethe 75 éves unokájának a sebeit is 
kimosták. Józsi bácsi miatt pedig az egész ház mozgott, elnök, 
alelnök, titkár, konzulok, doktorok. Roussyék ismerősei dol
goztak azon, hogy — főleg miattam, akinek Svájcot nem volt 
tanácsos elhagyni — Józsi bácsiék is ottmaradhassanak. Ez úgy 
estefelé keservesen, sok akadály leküzdésével, végre sikerült. 
Különösen a genfi osztrák-magyar konzulátusnak köszönhet
tünk sokat. Józsi bácsi régi barátjának — Révai Ödönnek — le
ánya, aki ott volt a követségen titkárnői minőségben, szintén se
gítségünkre volt. 

Egy hónapra szóló lakásengedélyt állítottak ki, rohantunk is 
a vasúthoz, hogy elérjük még este 7 óra előtt a Vevey-i vonatot. 
Közben tudattuk Roussyékkal La Tour de Peilz-ben a sikeres 
megoldást és azt, hogy jövünk, vacsorán már velük leszünk. 

Rövid egy órai utazás után meg is érkeztünk. Autó várt ránk, 
meg egy inas. 

Milyenek voltunk a hosszú és izgalmas utazás után? Fárad
tan, kormosán, félig meggörnyedve érkeztünk. A háziasszony 
már gondoskodott tisztálkodásunkról. A gyönyörű, tizenkét 
szobás villa mindkét emeletén meleg fürdő várt reánk! 

Örömünknek határa nem volt — ismét fehér abroszt láthat
tunk, szép porcelánt, kristálypoharakat, pezsgő italt! Remegő 
kézzel, izgatottan láttunk az evéshez. Ez már sok volt a jóból! 
Hamarosan észre is vettük, hogy túl sokat beszélünk és eszünk. 
Azt sem tudtuk, kinek feleljünk a kérdések özönére. Boldogok 
voltunk jó barátainknál! Mindenki: a háziúr, a felesége, leánya 
és fia egyaránt bájosak és szeretetre méltóak voltak. Belátták, 
hogy mi fáradt emberek vagyunk és nem bírjuk az ő nagysza
bású házuk szokásait, így hát elszállásoltak a közelben Vevey-
ben egy nyugalmas, igen jó szállodában, a tó partján lévő Hotel 
d'Angleterrebe addig, amíg ki nem pihenjük magunkat. Éljünk 
csak békében, nem fog bennünket háborgatni senki, itt-ott ők 
majd eljönnek a szállóba, vacsorára és egy kis muzsikára. Hogy 
meg ne akadjunk egyébként sem — tudták, hogy pénzünk fogy
tán van —, egy kis apró zsebpénzzel is megterhelték Józsi bá
csit, amely terhet azonban ő egészen könnyen el tudott viselni. 
Nagyon jó volt ez kisebb kirándulásokra Montreux-be, Territet-
be, a Rhone völgyébe és a délutáni elmaradhatatlan teákra a 
Théa Room Indiana-ban, ahol kitűnő kvartett játszott és ahol 
Józsi bácsi szorgalmasan rajzolgatott irkájába. 

Roussyné úgy látszik, megkedvelt engem. Gondja volt rá, 
hogy jól töltsem napjaimat. így megérkezésünk után pár nappal 
telefonált, hogy jöjjek el és kísérjem el őt szabónőjéhez Mont-
reuxbe, ahol próbára várják. Természetesen örömmel mentem! 
Minden utunkra autóval mentünk. Három is volt nekik és min
denki azon közlekedett. Mikor a próbának vége lett, Roussyné 
arra kérte a varrónőt, hogy vegyen rólam mértéket. Csodálkozó 



kérdésemre kitérő választ kaptam, így nem mertem tovább kér
dezősködni. Még azon a héten jelentkezett a szállodában a so
főr egy nagy dobozzal. Ebben a méreteimre készült gyönyörű 
fehér zsorzsett blúzon kívül — Maynek egy nyári vajszínű, egy 
nehezebb sötétkék szövetkosztümjét és egy szép fekete plisszí-
rozott zsorzsett kisestélyi ruháját küldte részemre Roussyné — 
azzal a kedves magyarázattal, hogy azokat leánya kinőtte. 

Mivel May csak két évvel volt nálam idősebb, minden nagy
szerűen állt nekem. De nemcsak így kedveskedett Roussyné: 
megengedte, hogy hetenként kétszer eljöjjek zongoragyakorlás
ra. Ilyenkor leányának XVI. Lajos-stílusú bútorokkal luxussal 
berendezett szobájában játszhattam egy stílusos fehér lakko
zott, arany díszítésű pianínón. Érdekesség szempontjából meg
említem, hogy a szobákban, ahol megfordultam, nyolc zongo
rát olvastam össze — a zeneteremben kettő is volt. Ott tartóz
kodásunk alatt két ízben is elmehettem hangversenyre. Ilyenkor 
gazdag büfé állt a vendégsereg rendelkezésére. Az első hang
verseny emlékezetes maradt számomra, ugyanis ekkor hallot
tam először életemben a nagy zongoravirtuózt, Sauer Emilt, aki 
a háziasszonyt végtelenül szerette. Gyakori vendégük volt és 
szívesen játszott négykezest Roussynéval. Egyébként Roussy
né zenetanácsadója, a külföldön jobban ismert magyar zongo
raművész, Szánthó Tivadar volt. ő tanította a leányát is, aki 
szintén nagy zenerajongó volt és akkor már nagyon jól játszott. 
Sokszor mentünk Montreux-be a jégpalotába, ahol May a fivé
rével korcsolyázott. Én csak néző voltam. 

Territet-ben felkerestük K.X. Roussel-ékat is. Roussel, a hí
res művészegyüttes kevésbé emlegetett tagja, igaz nagy öröm
mel látta viszont Józsi bácsiékat. Velük sokat rándultunk ki a 
hegyekbe. 

Annyi szórakozásban volt részünk, hogy bizony, ha eszünk
be nem hozták volna barátaink, sohasem gondoltunk volna vis
sza azokra a rettenetes napokra; azokra, amelyek fogságunk 

alatt oly elviselhetetlenek és a szabadulásig oly végtelenül bi
zonytalannak látszottak. 

Jó barátok körében — gyönyörű vidéken, a genfi tó partján 
élveztük szabadságunkat! Egyszer azonban egy hajókirándulá
son kevés híja, hogy újra nem kerültünk francia fogságba! 

Józsi bácsinak nagyon megtetszett az a helység, ahová a ha
jó kikötni készült és hirtelen elhatározással invitált bennünket, 
hogy szálljunk ki. Szerencsére a kikötőben — már a hídon vol
tunk - kikiáltották a helység nevét. Ekkor kiderült, hogy az el
ső francia kikötőben vagyunk. Milyen fürgén szaladtunk vissza 
a hajó belsejébe! 

Józsi bácsiék valamikor az 1900-as években hosszabb ideig 
tartózkodtak egy, a tó partján fekvő svájci kis helységben. Alla-
man-Grand-Bois-nak hívják. Elutazásunk előtt oda is elkíván
koztak, ott is örömmel fogadták őket abban a kis vendégfog
adóban, ahol valamikor nyaraltak. A kocsma ebédlőjének falán, 
ugyanazon a helyen, még ott lógott Józsi bácsinak egy három 
személyt ábrázoló pasztellje - sajnos csupa füst és penészlepte 
állapotban. Ez a kirándulás zárta le svájci felejthetetlen tartóz
kodásunkat. 

Most már a fő célunk nem volt más, mint hogy a viszontag
ságos életünket az idegekre oly jól ható tó partján lévő szép la
kásunkban vagy a kertben kipihenhessük. 

Akkor úgy tűnt fel előttünk az egész, mint egy rémes színhá
zi jelenet, amit egy igen jó író írt meg. Dráma elől, hátul pedig 
vígjáték. A darab eleje elég mulatságosan indult Párizsban, a 
vége pedig jómódban, jókedvben itt Svájcban. Itt nem is láttunk 
mást, mint jókedvű, gondtalan embereket. Azt hihettük, hogy 
csak álom az egész világháború. 

Az egész kalandnak, ha így nevezhetem — és annak is, 
hogy csak később tudtunk hazamenni —, én voltam az oka. 
Mint francia leány, hogyan is jöhettem volna Magyarországra? 

Vevey-ben várnunk kellett a külügyminiszteri engedélyre, 



ami nélkül elindulnunk nem lehetett. Ha rosszul tanultam vol
na, a budapesti intézetben rossz bizonyítványt adtak volna a ta
nárnőim, akkor nem kaptam volna ajándékul Józsi bácsiéktól, 
hogy négy évi távollét után - ismét szülőhazámba - drága apám
hoz és közelállóimhoz mehettem volna. Ha ez nem történik, ak
kor Józsi bácsinak hajaszála sem görbül meg, mert kaposvári 
otthonában szépen tovább festegette volna a képeit. A sors 
azonban másképpen döntött és ezt át kellett élnünk! 

Hazajövet sok szebbnél-szebb vidék suhant el mellettünk. 
Ha házakat, embereket tönkre is tesz a háború, a föld megma
rad, a természet pedig dolgozik tovább. 

Reggel Bécsbe érkeztünk, ahol két napot és két éjjelt 
időztünk. Nagyon eleven életet találtunk itt. A Práterben soke
zer kedélyes ember uzsonnázott, mulatott. Katonák és civilek. 
Ha nem olvastuk volna az újságban, hogy a Kárpátokban 
120.000 orosz pusztult el, hát bizony azt hihettük volna, hogy 
vége van a világrendítő háborúnak. Most már csak a mulatság 
van hátra. 

A második éjjelt részben már a hajón töltöttük, úgy jöttünk 
Budapestre. Ennél szebb, tisztább, kellemesebb utazást el sem 
lehet képzelni! Tizenkét óráig tartott, és ez volt éppen a jó. Mert 
minek is sietni? 

Hazatérés és a háborús évek 

Amint Budapestre érkeztünk, Józsi bácsinak első gondja volt 
utánajárni, hogy tanulmányaimat hogy folytathatnám? A kény
szerű távollét miatt egy évet veszítettem és igen nehezemre 
esett volna ismét új osztályba kerülni. így igen bíztattam Józsi 
bácsit, járja ki az intézet igazgatónőjénél, a szigorúságáról, de 
nagy jóindulatáról és jóságáról ismert Berta Ilonánál, hogy pót
vizsgát tehessek az ősszel és régi pajtásaimmal tanulhassak to
vább. Sajnos, helyemet távollétemben egy szombathelyi leány

nyal töltötték be és így újra kérelmezni kellett őszi felvétele
met. Ez utóbbi csak úgy sikerült, hogy ismét csak félbentlakó
nak vettek fel — Talán furcsán hangzik, de örömmel hallottam, 
hogy kaposvári pajtásom is pótvizsgára készül a nyár folyamán, 
hogy ősszel levizsgázzon, ő úgy maradt ki félévben, hogy vak
béllel operálták. 

Úgy határoztunk, hogy egy kaposvári tanárnőtől vesszük 
óráinkat és egész nyáron át, úgy-ahogy tanultunk. Szeptember
ben a nyitás előtt vizsgára jelentkeztünk és ezen, ha nem is va
lami fényesen — magamról beszélek —, de átestünk. 

így kerültem a hatodik, utolsó iskolaévembe. 
1915 nyarán Józsi bácsi a francia fogságban készült képeit 

még a Róma villában festett képekkel egészítette ki. Ernst La
jos barátja ugyanis arra kérte őt, hogy a múzeum összes terme
iben egyedül ő állítsa ki műveit. 

Augusztus második felében ismét bezárultak a Római villa 
ajtói és hárman feljöttünk Budapestre. Józsi bácsi lázasan ké
szült kiállítására, én pedig nem kevésbé lázasan, a vizsgára, 
amelytől továbbtanulásom függött. 

A kiállításnak, amely szeptember elején nyílott, igen nagy 
erkölcsi és anyagi sikere lett — sok kép elkelt és sokan az új 
képtulajdonosok közül, egyre-másra hívták meg Józsi bácsié-
kat. 

Mellékesen megjegyzem, hogy ezen a kiállításon ismertem 
meg későbbi férjemet, aki az első vasárnapon egy chartreusi 
tájképet és egy Anella olvassa a háborús híreket című aquarellt 
vett meg. Ez az utóbbi mű ma is tulajdonunkban van még. Há
zasságot csak a háború után, 1919-ben kötöttünk. Ugyanabból 
az időből való Józsi bácsinak malaclopós fényképe is, melyet 
nekem ajánlott ilyenképpen: az első irodalmi dicséretekért és 
ütlegekért. Ugyanis a kiállítás katalógusában megjelent a nap
lóm egy részlete, amelyben Józsi bácsi internálásának történe
tét írtam le. Rózsa Miklós — aki valamiért neheztelt Józsi bá-



csira — támadást intézett ellenem. Kifogásolta, hogy a francia 
vasutakat dicsértem, de a magyar vasutak tisztaságát kritizál
tam. Erre a momentumra célzott Józsi bácsi. 

Ebben az időben már nem jártunk a Japán kávéházba. Vala
mi művészi kérdésben — nem tudom pontosan, a Nyolcak kö
zül vagy a Kut alakulása körül — nézeteltérés keletkezett Józsi 
bácsi és Szinyei Merse Pál között. Emiatt Józsi bácsi átment az 
Abbázia kávéházba, ahol ezentúl a Világ napilapnak asztalánál 
ültünk esténként. Én ugyan már ismét iskolásleány voltam, de 
ezentúl is résztvettem szombat és vasárnaponként az esti kirán
dulásokban. Ennél az asztalnál jöttek össze azok a fiatal művé
szek, akik őt különösen becsülték és szerették. így odajárt Pór 
Bertalan, Medgyessy Ferenc, Csáktornyai Zoltán, egy ma már 
alig emlegetett fiatal keramikus, Gara Arnold. Pelle Pál, Szép 
Ernő, Miklós Jenő képviselték legtöbbször a Világ-ót. Ott lát
hattuk még Tihanyi Lajos, Márffy Ödönt és Czigány Dezsőt. 

A kiállítás bezárása után az anyag egy része Bölöni György 
és Fehér Dezső kérésére Nagyváradra került kiállításra, mely
nek keretében az volt a kívánságuk, hogy naplómnak egy rész
letét olvassam fel. 

Józsi bácsi ennek a kívánságnak örömmel tett eleget. Én, fé
lénk természetemből kifolyólag, cseppet sem örültem a felolva
sásnak, de valahogy átestem rajta. Sajnos az ottani napilapok 
megemlékeztek rólam is és így Budapestre is eljutott a híre sze
replésemnek. Szigorú igazgatónőm nemcsak engem fenyegetett 
meg az iskolából való kizárással, hogy engedély nélkül nyilvá
nosság előtt felolvasást tartottam, de Józsi bácsit is alaposan 
megrótta annak ellenére, hogy az évek folyamán jó, szinte ba
ráti viszonyba került vele. Ennek a kirándulásnak emlékezetes 
eseménye volt, hogy a kiállítás megnyitásának estéjére átmen
tünk Csúcsára, ahol Ady Endre és Csinszka várt bennünket va
csorára és éjjeli szállásra. 

A vacsora nagyon kedélyesen kezdődött — a két jóbarátnak 

sok mondanivalója volt egymás számára. A vacsora alatt észre
vettük, hogy Csinszka a borosüveget állandóan az asztal alá 
csúsztatja, minden egyes öntés után. Ez az óvatosság azonban 
nem bizonyult elégségesnek és bizony a vacsora vége felé Ban
di bácsi már alaposan elázott — annyira, hogy hamarosan le 
kellett őt fektetni. Szegény Csinszka — aki szerintem drágán fi
zette meg a hírnevet — felhivatta a kertészt és ketten támogat
ták át a kertészlakba Adyt. Szobájukat ugyanis nekünk enged
ték át éjszakára. Milyen szomorú, lehangoló volt ez a záróak
kord! Később, mikor Adyék felköltöztek Pestre, sokszor volt 
hasonló jelenetben részünk, amikor a Hungária éttermében 
együtt vacsoráztunk — csak akkor a kertész szerepét Ady fiatal 
titkára vette át, aki mindig kéznél volt, hogy Csinszkának segít
ségére legyen, amikor a konflison való hazamenetelre került 
sor. 

Itt — bár sorrendben nem ide tartozik, mert a későbbi évek
ben történt — Ady betegsége idején felkerestük őket Veress 
Pálné utcai lakásukon, Lazarine néni, Józsi bácsi és én. Csenge
tésünkre az Adyról írt biográfiákból ismert Vojnica nyitott ajtót 
és vezetett bennünket Ady hálószobájába, akit elég rossz álla
potban, az ágyban ülve találtunk. Lazarine néném érdeklődésé
re, hogy Csinszka hol van — azt a választ kapta, hogy rajzórán 
van Márffy Ödönnél. Majd egy óra hosszáig ültünk ott és be
szélgettünk, de miután láttuk, hogy a beteg elfáradt, búcsút vet
tünk tőle és eljöttünk. Józsi bácsi — alig értünk ki az utcára — 
méltatlankodva megrótta Csinszkát, hogy ilyenkor, mikor ilyen 
beteg a férje, rajzórákon jár az esze! Abban a pillanatban fur
csának tűnt fel részemre ez a kifakadás — ez időben kezdődött 
viszonya a későbbiek folyamán Zorkának nevezett modelljével 
—, de felháborodását mindketten helyeseltük. 

Most vissza kell kanyarodnom az iskola tanulmányaim ide
jére. 

1915. szeptemberétől ismét az intézet félbentlakója lettem. 



Most azonban a budai műteremlakásban laktam, onnan mentem 
minden reggel az István úton lévő iskolába. 

Erről nem írok sokat, inkább elmondom, hogy ezévben ren
geteget dolgozott Józsi bácsi. Főleg portrékat festett — közéle
ti személyekről: Adyról, Csinszkáról is. Ezt a két pasztellt ne
kik ajándékozta. Szerintem igen hasonlított mindkét portré. A 
későbbi évek folyamán, mikor Adynéből Márffyné lett, úgy a 
Dráva utcai, valamint a Diósároki lakásukban meglátogattuk a 
házaspárt. Feltűnt nekem, hogy egyik képet sem látoma falon a 
sok egyéb kép között; azonban amikor átmentünk a másik szo
bába, láttam, hogy az ajtó mögött, szinte eldugva, ott lóg mind 
a két arckép. Lazarine nénit ez a felfedezés nagyon bántotta. 

Abban az időben készült Pécsi Erzsi — az akkor nagyon 
kedvelt operettprimadonna — két arcképe. 

Emlékszem, Józsi bácsi mennyit bosszankodott, míg ezek a 
képek elkészültek. Ugyanis ebben az időben egy délmagyaror
szági oravicai földbirtokos katonatiszt fia udvarolt a művésznő
nek és olymértékben volt féltékeny, hogy minden egyes ülésre 
elkísérte Erzsikét. Ez sehogysem tetszett Józsi bácsinak. Nem 
mintha munkájában zavarta volna, hiszen az udvarló egész idő 
alatt nem csinált egyebet, mint a díványon fekve, egyik pohár 
snapszot a másik után itta és állandóan pöfékelt. Persze a mű
vészethez kevés köze volt, és egyáltalán: egy cseppet sem volt 
szimpatikus jelenség. Annál bajosabb, közvetlenebb volt Pécsi 
Erzsi. Az akkoriban ismertebb színésznők közül Lázár Máriát, 
Hegedűs Gyulát és feleségét, Darvas Lilit festette le. A későbbi 
évek folyamán nagyon sok kép születésénél voltam jelen, de 
nem sorolhatom fel mindegyiket, csupán a közismert személyi
ségeket, mint Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, 
Karinthy Frigyes, Schöpflin Aladár, Osváth Ernő, Petrovics 
Elek, Feleky Géza, az ismert építész testvérpár: Vágó László és 
József stb. stb. 

Inkább azzal folytatom, hogy ezidőben majdnem mindig 

együtt voltam Józsi bácsival. Az iskolai év végén kaptam tőle 
az első nagylányos ruhámat, egy régen kívánt pepita tavaszi 
kosztümöt. Megbízta egyik barátjának feleségét — akik az elő
ző években több napon át üdültek a Róma villában —, hogy vi
gyen el az akkoriban jó hírnévnek örvendő konfekciós üzletbe 
— Holczerhez, és rendelje meg a kosztümöt. Mikor hazaküld
ték, ő maga legalább úgy örült neki, mint én magam. 

Utolsó iskolai éveimben Józsi bácsi vasárnaponként elvitt 
magával különféle kiállítási helyiségekbe, mert őt különösen a 
fiatal festőnemzedék fejlődése érdekelte. Emlékszem, hogy egy 
ízben a Nemzeti Szalonban Szőnyi István képeit nézve, azt 
mondta: Ebből nagy festő lesz! Ugyanaz volt a véleménye Ber-
náth Aurélról is, noha az ő akkori kubista-absztrakt modorát el
hibázott próbálkozásnak vélte. 

Mindkét jóslata teljes mértékben bevált. Viszont kortársait: 
Csontváryt és Gulácsyt nem vette komolyan és festményeiket 
beteg agy szüleményeinek tartotta. Ellenkező véleménye volt 
Gauguinről, Toulouse Lautrecről, Van Goghról, akik szintén 
nem voltak egészen épelméjűeknek mondhatók. Tehát szerinte 
nem az elmeállapot dönti el a festőművész alkotó képességét. 
Mind a három említett francia művészt nagyra becsülte. Jó vé
leménye volt itthoni kortársairól, mint Ferenczy Károlyról, Fé
nyes Adolfról, Réti Istvánról, Rudnayról és Kernstok Károlyról, 
aki egyben jó barátja is volt. 

Szinyei Merse Pál legjobb képének a Lilaruhás nő-t tartotta. 
A Majális-t is szerette, de a Pacsirtá-í nem sokra becsülte. So
káig őrizte és becsben tartotta Szinyei Hintázó nők című fest
ményének egy kisméretű vázlatát, amelyet később Nemes Mar-
cellnek sikerült hosszas próbálkozások után tőle elcsalni. 
Ugyanígy került Nemes birtokába Munkácsytól kapott Krisztus 
a Golgotán című falemezre festett kis vázlata, amelyről Józsi 
bácsinak jobb véleménye volt, mint azután a készült nagy kép
ről. 



Csók Istvánnal barátsága már Párizsban kezdődött és Józsi 
bácsi haláláig zavartalan volt. Kölcsönösen megbecsülték egy
más művészetét — de Józsi bácsi azt sem titkolta el, hogy 
Csóknak különösen a Balatonról készült későbbi képei már 
nem tetszettek neki. 

Vaszary Jánoshoz is barátság fűzte, de ez már felületesebb
nek volt mondható — mert Vaszary modora neki sem volt szim
patikus. 

Mialatt e sorokat írom, véletlenül kezembe kerül'a Magyar 
Nemzet 1962.III.4-i száma, amelyben egy cikk azt állítja, hogy 
az előbb említett neves írókról készült portrék részben a Róma 
villában, részben a budai műteremben készültek. Ez az állítás 
téves, mert a képek mind a budai műteremben és egy ülés alatt 
készültek el — Petrovicson, Móriczon és Adyn kívül, tudtom
mal az előbb említett írók egyike sem járt a Róma villában. Is
mert dolog, hogy Józsi bácsi az egyszerre festés híve volt, és ezt 
az elvét csak a nagy képeknél nem tudta alkalmazni. 

Ugyané cikk azt állítja, hogy Móricz Zsigmond 1919-ben a 
Róma villában szállt meg. Ebben az időben férjemmel együtt a 
Róma villában laktunk, és nem tudok arról, hogy Zsiga bácsi 
egyszer is ott megszállt volna. 

Ezekből az állításokból is látni lehet, hogy mennyi téves hír 
van Józsi bácsiról forgalomban. 

Az iskola 6. osztályának elvégezte után együtt mentünk le 
Kaposvárra és ott töltöttük a nyarat. Ekkortájt az volt a szokás, 
hogy Józsi bácsiék három-négy hétre Hévízre mentek. Vissza-
jövetelük után gyakran kirándultunk Fonyódra is. Józsi bácsi 
nagyon szerette a napsütést, jól bírta és sokszor alig lehetett ki
csalni őt a Balaton vizéből. 

Az eddig leírtakból arra lehet következtetni, hogy a Józsi bá
csi és az én érintkezésem állandóan felhőmentes volt. Nem egé
szen így van. Egy-két alkalommal voltak közöttünk — ha nem 
is súlyos — nézeteltérések. 

Ugy emlékszem, a második vagy harmadik osztályba járhat
tam, mikor Tapolczay Jolán kérésére meghívtak Kürthyek 
egyik kimenős vasárnapon ebédre; Jolán, Vízváry Mariska leá
nya volt, aki később férjhez ment a neves gordonkaművészhez, 
Kerpely Jenőhöz. Arra már nem emlékszem, hogy volt-e tudo
másom arról, hogy az előtte való nap Józsi bácsi feljött Pestre 
— mindenesetre örültem a meghívásnak és köszönettel elfo
gadtam. Vasárnap délelőtt elhagytam az intézetet. Józsi bácsi, 
aki erről mit sem tudott, valamivel később kijött, hogy magával 
vigyen és csak hűlt helyemet találta. A következő vasárnap dél
után hiába vártam őt, hogy meglátogasson — tudtam, hogy egy 
hétre jött fel és biztosra vettem, hogy eljön. De nem így történt. 
Józsi bácsi hétfőn hazautazott, és csak onnan küldött egy sértő
dött hangú levelet, amelyben írta, hogy milyen rosszul esett ne
ki gyengédtelen eljárásom. Hiszen a kispajtásomat máskor is 
meglátogathattam volna, ő viszont egy hétre jött csak fel és már 
előre örült a két közbeeső vasárnapnak, amikor együtt lehettünk 
volna! A levél nagyon lesújtott és nevelőnőnk, aki észrevette le
vertségemet, megfogalmazott egy szép bocsánatot kérő levelet, 
melyben megígértem, hogy ez nem fordul elő többé. Erre ha
marosan jött az engesztelődött válasz, de ahogy írta Józsi bácsi: 
Azt hiszem, hogy a szép levelet nem egyedül írtad, mert nem is
mertem fel benne a te közvetlen, kedves stílusodat! — Ennél 
több haragos hangú levelet nem kaptam, pedig ha Kaposvárott 
volt Józsi bácsi, hetenként írtunk egymásnak. Lazarine néni 
nem szeretett levelet írni — tőle életében talán összesen három 
levelet kaptam — ezeket is Józsi bácsi halála után írta. 

Még két összezördülésünkre emlékszem. Valamiért megszi
dott Józsi bácsi — nem is tudom már, miért — és én, ahogy ő 
mondta, pimasz választ adtam, mire jobb kezének hátlapjával 
szájon legyintett. Akkor ez a dolog nagyon megszégyenített, 
annál is inkább, mert unokaöccse, aki már nagy legény volt, 
szemtanúja volt a jelenetnek és nagyot nevetett rajtunk. Harag 



azonban nem lett a dologból és ahogy visszaemlékszem, ilyes
mi nem is történt többé. 

A másik összezördülés Zorkával kapcsolatban történt, ami
ről később fogok szólni. 

Az 1916-os év reám nézve nagyon szomorú eseményt ho
zott. Ekkor halt meg édesapám és előtte való évben fiatalabbik 
bátyám a harctéren esett el. Ezeket a szomorú híreket a még 
mindig Svájcban élő francia festő barátja, Roussel közölte Jó
zsi bácsival — ő azonban ezt tapintatosan eltitkolta előttem. 

Csak 1917 telén szereztem tudomást erről, amikor Roussel 
levele kezembe került. Édesapám halálával kapcsolatban Józsi 
bácsi 1917 február 3-án írt levelében próbált engem vigasztalni 
azzal, hogy az élet mindenhol viszontagságos és szomorú, és 
hozzátartozóink elvesztése keserű fájdalmakat okoz nekünk. 
Majd szó szerint így folytatta: Mi eddig is miénknek hittünk té
ged, kedves kis leányom. Légy nyugodt, épp úgy, mint eddig is, 
mindig gyermekünk gyanánt szeretni fogunk és kívánságaidat 
kielégíteni törekszünk. Ez a vigasztaló levél ma is birtokomban 
van. Józsi bácsi általános jellegű ígérete sajnos, bizonyos ké
sőbb említendő okokból nem kerülhetett beváltásra. Mint ide-
tartozót megemlítem, hogy Józsi bácsi élete során több ízben is 
írta fel végső akaratát, de ezek nem voltak mindig formailag ér
vényesek. Egy ízben például azt írta az egyikre, hogy férjhez
menetelemkor 5.000 aranykoronát kell, hogy kapjak. Ez a kí
vánsága sohasem valósult meg, és férjhezmenetelemkor egy fil
lért sem kaptam. Az 1919. szeptemberében kötött házasságunk 
után férjem volt kénytelen részemre télikabátot csináltatni. 

Ennek ellenére a családban az a tévhit járta, hogy férjhezme
netelemkor az említett összeget megkaptam. 1921-ben Buda
pestre költöztünk. Ekkor Lazarine néninek megmondtam, hogy 
egyetlen darab bútorunk sincsen. О erre azt tanácsolta, hogy 
kérjem el Józsi bácsitól az empire szoba bútorzatát, amelyben 
laktunk. E kérést Józsi bácsi elutasította azzal, hogy e szoba 

nem maradhat üresen. Ez az elutasítás annyira bántott engem, 
hogy célzást tettem arra, hogy Zorkával szemben bizonyára bő
kezűbb volt. Én ugyanis azt a hírt is hallottam, hogy Zorka ré
szére egy szép lakást rendezett be Budán. Ez volt az első és 
utolsó eset, hogy Zorkával kapcsolatban Józsi bácsival vitat
koztam. Mikor később mégis sikerült lakást szereznünk és be
bútoroznunk, Józsi bácsi mintegy engesztelésül, a Place de 
Г Observatoire című képét és hat darab szép Rosenthal csészét 
ajándékozott nekünk első látogatása alkalmával. 

Ettől az időtől kezdve Józsi bácsi pesti tartózkodásai alatt 
minden hét szerdáján ebédvendégünk volt. 

Nálunk nem volt az ételekben válogatós, de mégis kikötötte 
azt, hogy felváltva mindig köménymag-, vagy paradicsomle
vessel kezdődjék az ebéd. 

Ha Lazarine néni is Pesten volt, akkor rendszerint a vasárna
pot is nálunk töltötték vagy együtt elmentünk valahová ebédel
ni. 

Egy ízben az Állatkerti Gundelnél ebédelve furcsa eset tör
tént. Mi azt hittük, hogy Józsi bácsi vendégei vagyunk — de ki
sült, hogy neki az ebéd kifizetéséhez nem volt elegendő pénze, 
így az ebédet férjemnek kellett kifizetnie. Ez annál is inkább 
meglepő volt, mert néhány nappal előtte egy jelentékeny össze
get adott át neki, amely értékpapírok eladásából folyt be. Hogy 
a pénz hová tűnt el — nem volt nehéz kitalálnunk. 

Az iskola befejezése után mi — Lazarine nénivel ketten — 
a Róma villában éltünk, míg Józsi bácsi főleg Budapesten tar
tózkodott. Kapcsolatunk így inkább a levelezésre szorítkozott. 
A hagyományos ünnepekre ugyan lejött a Róma villába, de ek
kor őt már egy leírandó eset inkább a fővároshoz kötötte. 

1917-ben Józsi bácsi mint hadifestő, több művésszel együtt 
— mint pl. Vedres Márk, Czigány Dezső, Berény Róbert és má
sok — a szerb harctérre került. Erre az alkalomra egy polgári 
jellegű, khaki színű uniformist is csináltatott magának. A szerb 



harctéren találkozott Kokoschka osztrák festőművésszel is, akit 
ott lefestett. E hadi festőséget ő inkább nyaralásnak vette, de 
azért néhány nem jelentékeny képet mégis hazahozott magával. 

A Róma villái háborús évek nagyon eseménytelenek voltak 
és fő gondunk az élelmiszerek beszerzése és főleg az állatok el
látása volt. 

A házkörüli munkákat főleg a várostól kapott hadifoglyok 
látták el, akik szívesen voltak ott, mert a házbeliek jól bántak 
velük. 

A jelentős baromfiudvar és a disznóölések megkíméltek ben
nünket a koplalástól és Józsi bácsinak is kiadós csomagokat 
küldözgettünk. 

A háztartási dolgok titkait ekkor tanultam meg, mert minden 
házköri munkát ketten Lazarine nénivel végeztünk el. Ebben az 
időben személyzet tartásáról nem lehetett szó. 

Nagy hálával gondolok vissza ma is Lazarine néni tanításai
ra. Ezek a tapasztalatok a mai nehéz helyzetünkben nélkülözhe
tetlenné váltak. 

Időközben.a húszas években egy állandó taggal szaporodott 
a család. Édesanyjuk halála után Pubi öccse, Róbert, akit mi 
csak Öcskösnek neveztünk, szintén a Róma villába került és 
megosztotta bátyjával, a konyhaépületben levő vendégszobát. 
Kaposvárott végezte a gimnáziumot és később a budapesti or
vosi fakultásra került. Amíg a gimnáziumot közepes ered
ménnyel végezte el, az orvosi egyetemen nagyobb ambícióval 
tanult, és itt már kiváló eredményeket ért el. Ma köztiszteletben 
álló, keresett, nagytehetségű orvos. Jelenleg egyetemi magánta
nár és kórházi főorvos. 

A férjhezmenetelemmel kapcsolatban Józsi bácsi gondos 
szeretete erősen megnyilvánult. Nagyon féltett attól, hogy rossz 
férjet választok magamnak, mert aggályosnak tartotta azt, hogy 
a vőlegényjelölt első világháborúban szerzett gyomorbaja a le
endő feleségnek sok gondot fog okozni. Lazarine néni e véle

ményt nem osztotta, és elejétől fogva későbbi férjem pártján 
volt. 

Ebben az időben a levélváltás e témáról gyakorivá vált, és 
néha vitatkozás jellegét is öltötte. Végeredményben minél job
ban ismerte meg leendő férjem személyiségét, annál jobb véle
ményt alkotott róla és nem emelt kifogást ellene többé, végül 
annyira megbecsülte őt, hogy sok fontos dolgát reá bízta. Pél
dául megemlítem, hogy az egyik végső akaratában a követke
zőket írta le: Visszamaradt képeim ügyét kedves kis feleségem 
Lazarinekám, Petrovics Elek barátomra, a Szépművészeti Mú
zeum igazgatójára, Ernst Lajos barátomra bízom, hogy jól ér
tékesíttessenek! Óhajtanám, hogy mindenben segítségére legye
nek, okvetlenül keresse fel őket! Kéri erre nagyon szerető Jós
kája, 1927. október 1. Minden esetben Dobosy Elek, Anella fér
je bele legyen avatva a dologba. Rippl-Rónai. 

Ebből az eredetiben kezeim között levő írásból kitűnik, hogy 
Józsi bácsi bizalma férjemmel szemben teljessé vált. 

Mielőtt a mindnyájunkra nézve szomorú új fejezetbe kezde
nék — jólesnék megemlékezni felsőművész barátainkról is. En
nek annál is inkább szükségét érzem, mert a Józsi bácsi által 
nagyrabecsült, akkor még fiatal művészről és egy másik, 
ugyancsak kedvelt kortársáról lesz szó. Mint említettem, Józsi 
bácsi Szőnyi Istvánnak és Bernáth Aurélnak jósolt nagy jövőt. 
E két művész a későbbiekben — sajnos már Józsi bácsi halála 
után — valóban nagy, sőt a legnagyobb festőink lettek, férjem, 
akinek a festészettel kapcsolatban mindig jó ízlése és hibátlan 
ítéletei voltak — de én magam is nagyon megszerettük és nagy-
rabecsüljük a későbbi Szőnyi művészetét és jobb sorsunk ide
jén legalább tíz müve volt birtokunkban. Szőnyi túl korai halá
la férjem részére nagy csapás volt; benne egyik legjobb barátját 
veszítette el. 

Bernáth Auréllal barátságunk már a húszas években kezdő
dött és zavartalanul tart mindmáig. De ők ketten nemcsak bará 



taink voltak, de jótevőink is. Bernáth Aurél sok kísérletet tett, 
hogy segítsen rajtunk és erőlködései végül — bár szerény mér
tékben — mégis sikerrel jártak. 

Ha Józsi bácsi láthatta volna Szőnyi 1954-es és Bernáth 
1956-57 évi, az Ernst Múzeumban rendezett kiállításait, bizo
nyára nagy elégtétellel állapította volna meg, hogy jóslata teljes 
mértékben bevált: mindkettőből nagy művész lett. 

Józsi bácsi kedvelt kortársai közül Pór Bertalan kiváló mű
vészünket már 1915-ben a Világ asztalánál ismertük meg, és 
Párizsból való visszatérése után barátságunk újra helyreállt. 

Az ő szívélyes és erélyes segítőkészségének nagyon sokat 
köszönhetünk. A három említett barátunkkal szemben érzett há
lánk sohasem fog megszűnni. Nélkülük mai helyzetünk bizo
nyára elviselhetetlenné vált volna. 

Végül — de nem utolsó sorban — megemlékezem még 
Genthon István barátunk jóindulatú segítőkészségéről is, — 
amellyel képeladásaink vonalán ismételten javított megszorult 
helyzetünkön. Nagy szívélyessége mindig meglepett és megha
tott bennünket! 

Noha ez az emlékezésem látszólag nem tartozik szorosan 
írásom fő témájához, bizonyos összefüggések bizonyára a so
rok közül is kiérezhetők. 

Egy új modell feltűnése 

Az úgynevezett Zorka-esettel kapcsolatban minden igyeke
zetem arra irányul, hogy e kissé kényes esettel szemben tárgyi
lagos maradjak. Ez nem éppen könnyű feladat, hiszen a család
ra nézve ezen esetből igen jelentős hátrányok származtak. A ko
rábbi szép és meleg otthon légköre alaposan lehűlt és Lazarine 
nénire nézve nehezen elviselhetővé vált. 

Azon ugyan nem lehet csodálkozni, hogy egy öregedő férfi 
csinos és fiatal lányokra szemet vet és néha még viszonyba is 

keveredik velük. De ebben az esetben nagyon meglepő volt az, 
hogy egy kiváló ízlésű művészember mit talált vonzót — korán 
kívül — e határozottan csúnya és jelentéktelen teremtésen? 
Hogy a róla készült képek őt megszépítették — e tényen nem 
változtat semmit. Vonzó tulajdonsága egy sem volt; alakja töm
zsi, hangja pedig kellemetlen csengésű volt. Nekem az a nem 
alaptalan véleményem volt róla, hogy a csábítás főleg a leány 
részéről történt, hogy a nagy művész mellett hiúsága kielégül-
jön és egyben anyagi előnyökre is szert tegyen. 

Az sem mondható helytállónak, hogy a Zorka-képek Józsi 
bácsi életéből hiányoznának — ez az életmű ezek nélkül is ke
rek egész lenne. 

Ez a viszony Józsi bácsi és Lazarine néni korábbi zavartalan 
házaséletét csaknem teljesen tönkretette. Józsi bácsi ugyan 
igyekezett otthonában a közismert esetet elhallgatni, de azt hi
szem, hogy ez az alakoskodás nem volt részére könnyű feladat. 

Ami Róma villái otthonának háztartási költségeit illeti — 
ezekről alig akart tudomást venni. Lazarine néninek azelőtt a 
kaposvári Néptakarékban jelentős összegű betétkönyv állt e 
célra korlátlan rendelkezésére. Ez a betét az 1915-16-os évek
ben kimerült. 

Ha a viszony kezdete után pénzt kért Józsi bácsitól a háztar
tás költségeire, azt a választ kapta, hogy neki nincsen pénze. 

Nem lehet csodálkozni, hogy ilyen helyzetben Lazarine néni 
— akit Józsi bácsi az Emlékezéseim című könyvében életem 
jobbik felének nevezett még — nagyon elkeseredett és termé
szete is sokban megváltozott. 

Azt a véleményemet sem tagadhatom el, hogy ez a viszony 
egyik jelentős oka volt Józsi bácsi túl korai halálának. Nem két
séges az sem, hogy ez a viszony Józsi bácsi emberi mivoltát 
kedvezőtlenül befolyásolta. 

Elmondom most, hogy hogyan keletkezett ez az ismeretség: 
Az 1915-ös szeptemberi kiállításnak egyik délutánján — 



hárman: Lazarine néni, Józsi bácsi és én, a Világ asztalánál, az 
Abbázia kávéházban ültünk. Társaságunkban volt Miklós Jenő 
szerkesztő a feleségével és sógornőjével, valamint a már előbb 
említett fiatal keramikus, Gara Arnold és felesége. Közeledett a 
vacsora ideje és szóba jött, hova lehetne menni vacsorázni? 
Miklós Jenőék megemlítették, hogy felfedeztek egy egyszerű 
kis vendéglőt, a Király Színház mögött, ahol aránylag olcsón, 
jól lehet enni és azt ajánlották, hogy az egész társaság menjen 
oda. 

A kocsmát Hatvani vendéglőnek hívták és főleg a színház 
színészei és személyzete járt oda. Az élenjáró színészek közül 
csak Fedák Sárit és Rátkay Mártont láttam ott több ízben. 

Első este, hogy odamentünk, egy meglehetősen feltűnő kiné
zésű fiatal leány jött az asztalunkhoz, hogy felvegye az italren
delést. Tulajdonképpen csak az öltözéke volt feltűnő. Sötétkék 
matrózruha nagy fehér gallérral és — nyilván ez hívta fel rá Jó
zsi bácsi figyelmét — a gallér kivágásában és a jellegzetes fe
kete hajában, amely hosszú és göndör volt — egy-egy óriási pi
ros masni volt. 

Ahogy a két kis teremben ide-oda járt és eltréfálkozott a va
lószínűleg mindig ott lebzselő színészekkel, Józsi bácsi erősen 
figyelte és egyszercsak odaszólt Lazarine néninek: Nézze csak 
Munika, milyen különös megjelenésű ez a leány, kedvem volna 
lefesteni. Lazarine néni tudtommal sohasem emelt kifogást Jó
zsi bácsi ilyen kívánságai ellen, most is azt felelte neki: Hát 
kérdezze meg, eljönne-e magának ülni? Amikor az italt odahoz
ta a jövendőbeli Zorka, Józsi bácsi fel is tette a kérdést, mire ezt 
a választ kapta: О szívesen eljönne, de édesapám nagyon szigo
rú és valószínűleg nem fogja beleegyezését adni. Mire Lazarine 
néni azt ajánlotta: Kísérje el édesanyja, míg a portré elkészül, 
így édesapjának bizonyára nem lesz ellenvetése. így is történt. 

A mama az első két-három ülésen csakugyan elkísérte a leá
nyát, akit Bányai Elzának hívtak, de miután úgy látszik látta, 

hogy jó helyre pottyant a leány, többé nem féltették, és ezentúl 
a modell egyedül járt a műterembe. Eleinte Lazarine néni, sőt 
magam is szívesen láttuk és amikor már több mellkép és a nagy 
fehérruhás kép elkészülte után, ahányszor Józsi bácsi valami
lyen ajándékkal meglepett engem, fel sem tűnt, hogy ugyanak
kor Elzike is megkapta ugyanazt. Úgy gondoltam, miután szí
vességből ül, úgy akarja Józsi bácsi ezt meghálálni. 1915 telén 
és '16 tavaszán is sokat járt a műterembe. Ebben az időben ké
szült portréi a leghasonlóbbak és leginkább emlékeztetnek arra, 
hogy milyen igénytelen, szélescsípőjű, kellemetlen orgánumú 
— egyáltalán nem elragadó — teremtés volt. 

Tudomásom szerint Józsi bácsi egyetlen aktképet festett ró
la — amelyen egy antipatikus vigyorgó arc tekint a nézőre. Jó
zsi bácsi e képnek azt a címet adta: A bestia. Az az érzésem, 
hogy e cím Józsi bácsi részéről nem minden szándék nélkül 
adódott. 

A róla festett egyéb képek eleinte hasonlóak voltak, de ké
sőbb mindinkább idealizáltnak voltak mondhatók. így a Feke
teruhás Zorka már alig emlékeztetett rá. Nemcsak arca szépí
tett, de teste is túl légiesen van ábrázolva. 

A tavasz elején Lazarine néni hazautazott Kaposvárra. Ettől 
az időtől kezdve Józsi bácsi és Zorka munka után kettesben 
mentek el a városba. A hét végén én is velük tartottam, és ekkor 
már az Emke kávéház került divatba. 

Itt rendesen Elza nővére és ennek férje vártak ránk. Innen 
hosszabb lebzselés után, a Vámház körúti Szikszay vendéglőbe 
sétáltunk, ahol Józsi bácsi az egész társaságot vendégül látta. 

Egy ilyen alkalommal tűnt fel nekem, hogy milyen irányt 
vett fel Józsi bácsi és Elza néni viszonya. 

Ahogy a körúton mentünk, észrevettem, hogy állandóan hát
ramaradnak, és mint a fiatal szerelmesek, el-eltűntek egy kapu 
alatt. 

A sógort is izgatta ez a viselkedés, mert minduntalan megállt 



és nézett hátra, de nem szólt — csak komor ábrázatáról láttam, 
hogy ő is furcsállja ezt a viselkedést. 

Történt azután egyszer, már az iskolaévem végefelé, tehát 
1916 tavaszán, hogy egyik délután váratlanul elmaradt a torna
óránk és így hamarabb értem haza a szokottnál. Ahogy felértem 
a Kelenhegyi úti ház kapujához, láttam, hogy a műterem abla
ka ki van világítva. 

Kulcsommal nem tudtam bejutni és többszöri csengetésem
re nem nyílt ki az ajtó. így tehát leültem Dudits szomszédnőnk 
kerti karosszékeinek egyikében és vártam. Egy idő múlva újra 
csengettem, és ekkor végre Józsi bácsi ajtót nyitott. Nem kérde
zett semmit, én sem szóltam, de rosszkedvűen bementem a mű
terembe és ott láttam a tükör előtt Elzát sámlin ülve, aki az ar
cát hozta rendbe. Józsi bácsi az ablakhoz ment vissza, ahol 
pasztelljeivel babrált. Elza hátra sem nézve — akkor úgy vél
tem — kaján mosollyal az arcán, odaszólt tükörképem felé: 
"Szervusz"! Mérgemben csúnya jelző csúszott ki a számon, de 
úgy, hogy Józsi bácsi meg ne hallja. A nő vérvörös lett, felállt, 
magára vette kabátját, sapkáját és Készen vagyok, Mester! — 
kiáltással az előszobába ment. Józsi bácsi látta, hogy szokásom 
ellenére nem öltözöm át, azt kérdezte: Hát te nem tartasz ve
lünk? Azt feleltem kifogásnak, hogy a vizsga közeledik, tanul
nom kell. Ettől a naptól fogva, többé nem tartottam velük Józsi 
bácsi azonban továbbra is mint barátnőmet vitte ide-oda magá
val, olyan családokhoz is, akik — ha Pesten volt — Lazarine 
nénit is meg szokták hívni. így akartak a nagy Mesternek híze
legni. 

Ez év júniusában én is véglegesen Kaposvárra kerültem és 
Elzát, aki később Zorka lett — nem láttam többé. Férjhezmene
telem után is kerültük azokat a helyeket, amelyekről tudtuk, 
hogy ők ott megfordulnak, nehogy Józsi bácsit zavarba hozzuk. 

E tapintatos viselkedésünkért Lazarine nénitől később még 
szemrehányást is kaptunk. 

Az átkeresztelkedésnek is elmondom röviden a történetét. 
Amikor 1917-ben Józsi bácsi a szerb frontra került mint hadi
festő, egy levélben arról értesít, hogy Elzikétől kapott egy leve
let, amelyben panaszolja, hogy leveleit válasz nélkül hagyom. 
Úgy látszik, titokban tartotta Józsi bácsi előtt, milyen lesújtó 
véleménnyel voltam róla. Ebben a levélben írta meg Józsi bá
csi, hogy milyen gyakori a szerb nők körében a Zorka név és 
neki annyira tetszik, hogy Elzikét ezentúl így fogja nevezni. 

Zorka egyébként velem egyidős volt és alig hagyta el az is
kolapadot, mikor először láttuk. Az édesapja a kerület zsidó hit
községének kántortanítója volt. 

Természetes, hogy a nagy mester mellett ő is akart valaki 
lenni, ezért Józsi bácsit nem hagyta nyugton addig, míg be nem 
íratta Rákosi Szidi színiiskolájába. Ezt az iskolát ugyan elvé
gezte, de színésznői tehetsége nem lévén, csak Józsi bácsi rábe
szélésére volt hajlandó őt Beöthy László kisebb szerepekre al
kalmazni. Beöthy rövidesen elbocsátotta és ezután egy-két ki
sebb szerepben az Andrássy úti kabaréban is fellépett, de sike
re itt sem volt; színészi pályája ezzel végetért. 

Ha Lazarine néni csomagot küldött Józsi bácsinak, Zorkáról 
sem feledkezett meg mindaddig, míg Duditsné burkolt célzása
iból nem ismerte fel a valóságos helyzetet. Ekkor életében el
őször helytelenül viselkedett, mert ahelyett, hogy sarkára állt 
volna, átengedte a teret e ravaszkodó teremtésnek. 

Amíg az előző években Józsi bácsi az egész nyarat családja 
körében töltötte, avagy Lazarine nénivel kettesben Hévízen, in
nen kezdve a nyár nagy részét Zorkával Siófokon töltötte. 

Volt egy időszak 1923-24 táján, amikor Józsi bácsi e vi
szonytól meg akart szabadulni, mert valószínűleg rájött arra, 
hogy Zorkának másokkal is van viszonya. De e szakítás partne
rének már ismertetett magatartása miatt nem sikerülhetett. 

Amikor Józsi bácsi rájött arra, hogy én e viszonyt ferde 
szemmel nézem és szomorkodom miatta, Zorka nevét többé 



nem említette előttem. Elete végén, másfél éves betegsége ide
jén sem említette őt egyetlenegyszer sem. 

Ekkor a kapcsolatot Káplár Miklós parasztfestő révén tartot
ta fenn vele — aki e tevékenységét Lazarine néni előtt termé
szetesen eltitkolta és hízelgéseivel próbálta elterelni figyelmét. 
Egyszer azonban mégis kiderült turpissága és ezzel Lazarine 
néni jóindulatát eljátszotta. Rövidesen azután el is hagyta a Ró
ma villát. 

Nemrégiben azt olvastam, hogy Káplár Józsi bácsi barátja 
volt. Ez is egy tévhit a sok közül, mert őt csak kiszolgálójának 
lehetett tekinteni. Még tanítványának sem lehetne nevezni és 
festészetét illetően csak tanácsokkal látta el őt. Nem szerette 
meghunyászkodó és hízelgő természetét, de megtűrte őt apróbb 
szolgálataiért. Sokszor hallottam, hogy leintette őt azért, hogy 
Lazarine nénit méltóságos asszonynak szólította, de ő ennek el
lenére kitartott e megszólítás mellett. 

E fejezet végén be kell vallanom, hogy a szándékolt tárgyi
lagosság nem sikerült teljes mértékben, de ez nem is sikerülhe
tett, mert aki ezt az ügyet közelről és jól ismerte, arra ez csak 
visszataszítólag hathatott. Akik viszont hamis mende-mondák 
alapján hallottak a dologról, azokra nézve ez érthetőnek látszik 
és legfeljebb mosolyognak egyet rajta. De ez az álláspont Józsi 
bácsi közvetlen hozzátartozói részére elfogadhatatlan volt és a 
katasztrófával egyenlő. 

Az utolsó évek 

A húszas évek sok szomorúságot hoztak Józsi bácsi részére. 
1920-ban meghalt legfiatalabb öccse, akit б ugyan őszintén 

szeretett, de akit néha korholt is, mert bár tehetséges énekes 
volt, pályáját Józsi bácsi szerint nem vette elég komolyan — 
nem volt elég ambíciója és kitartása. 

1922-ben januárban azután meghalt Ödön öccse is, aki hoz

zá legközelebb állt fivérei közül és barátnak is számított. Ödön 
bácsi képeket és népművészeti tárgyakat gyűjtött és az ő gyűj
teménye gyarapította a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum művé
szi anyagát. Noha vasúti tisztviselő volt, élete fő célja mégis a 
műgyűjtés volt — nagy szeretettel és érdeklődéssel kísérte 
bátyjának művészi pályáját. 

Józsi bácsinak fiatalkori, Párizsból származó levelei majd
nem mind Ödön öccséhez szóltak — amelyekben Józsi bácsi, a 
művészi élettel elfoglalt magatartását gyakran nagyon érdeke
sen írta le. Megemlítem például, hogy az "Emlékezéseim" című 
könyvében Munkácsyról — mesteréről — mindig csak jót írt, 
ezzel szemben az Ödönhöz vagy szüleihez írt levelek elárulják, 
hogy néha vele szemben kritikát is gyakorolt. Ezek a levelek 
nagyrészt a Nemzeti Galéria tulajdonában vannak. 

Ödön öccsének egy szélhűdés következtében beállott hirte
len halála Józsi bácsit nagyon lesújtotta és elvesztése hosszú és 
tartós hiányérzetet váltott ki belőle. 

Emlékszem még az utolsó együtt töltött délutánra. Ödön bá
csi mindennapos szokása szerint az akkor Turul-пак nevezett 
Béke szálló kávéházában volt, amikor öt óra felé a Róma villa 
lakóinak egyrésze szintén megjelent. Józsi bácsi, férjem, a ná
lunk vendégségben lévő Medgyessy szobrászművész, Pubi és 
én voltunk a társaság tagjai. Beszélgetéssel, vidám ugratásokkal 
— melyeknek nagy mestere volt Ödön bácsi —, utolsó óráinál 
ott legyünk. 

A haldoklás szomorú jelenetét Józsi bácsi egy kis pasztell-
képben megörökítette. 

Ezekhez a tragikus eseményekhez jött még, hogy 1922 telén 
a Róma villát, '23 tavaszán pedig a budai műteremlakását 
rosszlelkű fiatalemberek kifosztották. Ettől az időtől kezdve ha
nyatlott Józsi bácsi egészsége — mert ez a cselekedet nemcsak 
tetemes kárt jelentett részére, hanem nagy lelki megrázkódta
tást is. A betörők nemcsak elkövették ezt a minősíthetetlen tet-



tet, de megfélemlíteni is próbálták Józsi bácsit, hogy a vizsgá
lat folytatásától elálljon. 

Több névtelen levelet kapott, megfenyegették, családi bot
rányt helyezve kilátásba, amennyiben nem vonja vissza a felje
lentést. 

így történt, hogy 1925 őszén olyan magasfokú volt a vérnyo
mása, és oly rosszul érezte magát, hogy kedves szomszédnője 
és barátnőjük, Dudits festőművész neje rávette, hogy vonuljon 
be a János Szanatóriumba kivizsgálásra. Ott kisebb aranyér
műtét következtében érte az első szélütés. 

Lazarine néni, akit értesített Duditsné, nem jött fel Pestre és 
így férjem és én voltunk naponkénti látogatói és amint szállító
képes lett — az orvosok tanácsára — unokaöccsével, Rónai 
Gusztávval, hazaindítottuk. 

A nyár folyamán — úgy, mint minden évben — a Róma vil
lában töltöttük a nyarat. 

Józsi bácsi olyan nagyon el volt keseredve, hogy a Róma vil
la eladásának gondolatával is foglalkozott. Egyik, férjemhez írt 
levelében, amelyet ma is őrzök, így fejezte ki ezen elhatározá
sát: Itt van olyan szép, mint a Margit szigeten. Jó az idő és na
pos. Sokat vagyunk kint a kertben. Azért meg kell barátkoznunk 
azzal az ideával is, hogy Pest-Budán jobb szeretnénk lakni, 
mint ebben a darázsfészekben. 

Ettől az időtől kezdve már csak Lajos öccsével és ennek fiá
val, Gusztávval, továbbá Martyn Róberttel és Budáról Rippl Jó
zsefékkel tartott fenn családi kapcsolatot. 

A jó levegő, a gondos ápolás őszre annyira javított állapotán, 
hogy a tél idejére feljöttek Pestre, többek között, mert a villa 
nehezen volt fűthető. Igaz, hogy az a tény is közrejátszott, hogy 
telefonon, táviratban, gyűlésekre hivatkozva, állandóan csalo
gatták Pestre. Ez a felutazás sajnos siettette végzetét, mert ismét 
elkezdődött a rendszertelen életmód, éjszakai kimaradások. La
zarine néni hiába volt mellette, valami ürüggyel könnyen lesze

relte őt. 
De ez az életmód meghozta a második agyvérzést. 
Időközben Józsi bácsiék kívánságára, mert nyilvánvalónak 

látszott, hogy Józsi bácsi többé nem lesz a régi, férjem és én 
1925 őszén a Róma villába költöztünk és ott angol sertések ne
velésével és eladásával próbálkoztunk biztosítani a háztartás
hoz szükséges pénzt. Ez a vállalkozásunk nem sikerülhetett, 
mert Lazarine néni, aki roppant befolyásolható volt, de rend
szerint a rossz tanácsokra hallgatott — állandóan nehézségeket 
támasztott és nehézzé tette az életünket. A szükséges befekteté
seket sokallotta és viszont a várható hozammal szemben rend
kívül türelmetlen volt. Emiatt Józsi bácsi halála után azonnal 
felszámoltuk a sertéshizlalási és visszajöttünk pesti lakásunkba. 

Erről az előbb említett újabb agyvérzésről Kaposvárott Du
ditsné levelébő értesültünk, mely így szólt: 

Tegnap szegény öreg Mestert hirtelen egy agyvérzés érte, a 
nyelve és egyik lába megbénult, nehezen bír beszélni. Én rög
tön intézkedtem, Förster doktort hívtam, aki azt javallta, vigyük 
azonnal a szanatóriumba, mert az öregúron eret kell vágni, mi
után rém magas a vérnyomása (280). Betegszállító vitte, Laza
rine néni vele ment. Még ma délelőtt konzultálnak Rosenthal 
professzorral. Adja Isten, hogy jól végződjék! Az orvos nekem 
azt mondta, falusi levegő, semmiféle tárgyalás és "egyéb" izga
lom. Nahát, beszéljen az öreggel! Lazarine néni reméli, hama
rosan hazaviheti. Sajnálom, hogy nem bírok kellemeset írni, de 
az Úristen így rendelte ezt. Csókolom Anellát, Magát üdvözli — 
Duditsné. 

Tehát mint már előbb említettem, Józsi bácsi ismét a János 
szanatóriumba került. 

Lazarine néni levelet küldött férjemnek, jöjjön fel Pestre. Jó
zsi bácsi, félöntudatában Az Est című lap aznapi példányára — 
amelyet ma is őrzök — feljegyezte, kikkel szeretne beszélni, 
köztük férjem, Ernst Lajos múzeumigazgató, Frankéi Ernő kép-



kereskedő, Dr. Vétek György kaposvári polgármester és Cséry 
rendőrtanácsos voltak megemlítve. 

Frankéi képkereskedővel nagyobb pénzösszeget küldetett 
Zorkának, amely összeget később képekkel egyenlített ki. Ezt 
az adatot Frankéi Ernő fiától, József barátunktól tudtuk meg, 
aki az erre vonatkozó levelezést ma is őrzi. 

Amint az időjárás megjavult, Józsi bácsi ismét hazakerült. 
Tavasszal és a nyár elején elég friss volt, csak nagyon elkeserí
tette, hogy nem tudott dolgozni. Sokat panaszolta ezt nekem és 
én azon voltam, hogy vigasztaljam és munkára buzdítsam. 

Többnyire én foglalkoztam vele. Lazarine néni nem volt 
eléggé türelmes és inkább a háztartással és a házkörüli dolgok
kal foglalkozott. Ez a munka is bőven kitöltötte napjait. 

Együtt sétáltunk Józsi bácsival a parkban naponta kétszer is, 
délelőtt-délután, ha az idő megfelelő volt. Bizony fárasztó séták 
voltak, mert Józsi bácsi egyre gyengült, sokszor kellett a gesz
tenyefasorban egy-egy fához kikötnünk, hogy el ne essünk 
mindketten. 

Egy alkalommal, hogy frissebbnek érezte magát, arra kért, 
hogy a fasor végén, a kapunál lévő két kedvenc lucfenyőjéig 
menjünk. Gyönyörű két példány volt, úgy nézett ki alulról a ko
ronájuk, mint egy-egy óriás polyp, és ezekre igen büszke volt. 

Gyakran kijátszotta éberségünket, ha néhány pillanatra ma
gára hagytuk a ház előtti asztalnál. Akkor azonnal próbára akar
ta tenni erejét és elindult egyedül a szeretett fasora vagy a mű
terem épülete felé. Nem messze jutott sohasem, mert legtöbb
ször elesett és várnia kellett, míg keresésére nem indultunk. 
Olyankor, mint egy csínytevő gyermek, úgy nevetett. 

A nyár folyamán megpróbálkozott festeni. 
Ha nem csal az emlékezetem, két önarcképet, egy tájképet, 

egy kis fejet barátnőmről, Ullmann doktor leányáról és rólam 
egy kisméretű mellképet festett. Ezeket a képeket az 1927. ok
tóberi őszi kiállításra — az Ernst Múzeumba felhoztam, ahol 

igen nagy sikert arattak. A rólam festett pasztellképet az első 
napon egy bécsi gyűjtő vette meg. Kis remekmű volt. Az egyik 
önarcképet — az utolsót — Pásztor Árpád író vette meg a táj
képpel együtt. 

Úgy emlékszem, hogy ezen a nyáron készült el a végrende
lete is. Erre a következőképpen emlékszem vissza: 

Lajos öccse és családja nyáron, a szüret utánig kinn szoktak 
lakni a Róma hegyen, a villához közel fekvő présházukban. így 
Lajos bácsi majdnem minden délelőtt átjött Józsi bácsihoz, de 
mindig csak a műterem felé vette útját, ahol már rendszerint Jó
zsi bácsi várta. Egyik este Józsi bácsi megemlítette, hogy más
nap Lajos kihozza magával H. törvényszéki bírót és L. állam
vasúti főmérnököt és megírják együtt a végrendeletét. 

Másnap — úgy, mint eddig is majdnem minden nap — Jó
zsi bácsi átsétált a műterembe, amint látta jönni a fasor végén a 
nevezett urakat, Lajos bácsi társaságában. Mikor kilépett a szo
bából, Lazarine néni utána szólt: Munika, ne felejtse ki a Gyuri 
gyereket és hagyta, hogy Józsi bácsi egyedül menjen a műte
rembe. Az egész tárgyalás nem tartott sokáig. Józsi bácsi nem
sokára visszajött egyedül és amint a szobába belépett a végren
delettel a kezében, átnyújtotta férjemnek és azt mondta: Olvas
sa el Dobossy, rendben van-e? 

Férjem elolvasta az írást és visszaadta azzal, Ha Józsi bá
tyám így akarta, akkor rendben van. 

Ebéd után Lazarine néni az ebédlőben maradt, hogy megfőz
ze a feketét, én pedig Józsi bácsit kikísértem a ház előtt lévő kő
asztalhoz — ahol letelepedtünk. Ekkor Józsi bácsi azt a megle
pő kérdést intézte hozzám: Na, kisöreg, hogy vagy megeléged
ve a végrendeletemmel? 

Én ebéd előtt már megtudtam férjemtől, hogy Józsi bácsi 
egyedüli örökösének Lajos fiát jelölte ki. Györgyöt, Sándor 
öccse fiát és engem meg sem említett. így azt feleltem: Miért 
lennék megelégedve, hiszen sem Gyuri unokaöccsét, sem engem 



nem említ meg a végrendeletében? Erre б azt felelte: Minek em
lítselek meg Téged, hiszen Te — úgy, mint Guszti az enyém — 
Lazarine néni örököse vagy. A Györgyre tett megjegyzésemet 
válasz nélkül hagyta. 

A reám vonatkozó kívánsága később sem teljesült, és így 
apámnak tett ígérete csak ígéret maradt. Józsi bácsinak hozzám 
írt több levele és édesapámnak hozzá és Lazarine nénihez írt le
velei igazolják, hogy ez volt a szándékuk. 

Ahogy közeledett a rossz idő, Józsi bácsi egyre gyengült. 
Kezelőorvosa, Dr. Meszlényi tanácsára — és mert Józsi bácsi 
sokat várt a szanatóriumi kezeléstől —, november 12-én férjem 
elvitte őt és Lazarine nénit Balatonfüredre a szanatóriumba. 

Ebben az időben segítségünkkel, de saját lábán ment fel az 
emeletre esténként lefeküdni. Sajnos az autóút nagyon kimerí
tette, de mikor férjem még aznap visszafordult a bérautóval, 
még teljesen tudatánál volt és tudott még járni. 

Nap-nap után telefonáltunk Füredre és kérdéseinkre, hogy 
van Józsi bácsi, Lazarine néni változatlanul azt felelte, hogy 
egyformán. Nyilván nem akart bennünket megijeszteni. 

November 22-én, egy hétfői nap délelőttjén a szanatórium 
főorvosa, Schmidt doktor keresett bennünket és azt mondotta, 
hogy miután ők nincsenek megfelelően felszerelve, vigyük Jó
zsi bácsit fel Pestre. Mikor ezt a hírt közölte velem a férjem, na
gyon megdöbbentem, rosszat sejtve; megkértem, hívja vissza a 
szanatóriumot és kérje meg a főorvost, mondja meg őszintén, 
van-e értelme, hogy kitegyük Józsi bácsit egy hosszú utazás fá
radalmainak? Van-e remény, hogy felépüljön? Ekkor azt felel
te, hogy állapota reménytelen és legjobb, ha hazavisszük. 

Máig sem értem, hogy miért nem küldték haza betegszállító 
kocsin? 

Másnap férjem ismét kocsira ült és elindult értük. Este nyolc 
óra körül vártam őket a hű Katicával, Ödön bácsi nevelt leányá
val, aki kijött a városból, hogy híreket halljon. 

H 8 

Finom csirkebecsinálttal és rizspudinggal vártuk a kedves 
betegünket. Messze állt tőlünk a gondolat, hogy élő halottat fo
gunk viszontlátni. 

Már rég elmúlt 8 óra, 9 is, amikor végre 10 óra előtt valami
vel láttuk a sötét téli éjszakában az autó reflektorának fénycsó
váját. 

Katicával már nagyon nyugtalanok voltunk — féltünk, hogy 
a rossz, sáros úton elakadtak — így az öröm kitörésével fogad
tuk a kocsi érkezését, de hamar elszállt a lelkendezesünk, mikor 
férjem sápadtan, megtörten kiszállt a sofőr mellől és halkan le
pisszegett bennünket, nekem pedig azt mondotta, gyorsan sza
ladjak a vincellérért, hogy segítsen Józsi bácsit kiemelni és be
vinni. Ekkor benéztem a kocsi belsejébe és láttam Lazarine né
nit a kocsi sarkában kisírt szemekkel, sápadtan, ölében Józsi bá
csi fejével, aki végig volt fektetve az ülésen. Csak annyit mon
dott: vessetek ágyat Józsi bácsinak az ebédlő díványán, hozzá
tok le az ágyneműjét, melegítsétek meg. 

Aznap senki sem nyúlt az ételhez. 
Józsi bácsit hárman levetkőztettük. Nehezen ment a dolog, 

mert alig volt már benne élet. Mint jellemző apróságot, megem
lítem, hogy levetett mellényének zsebében egy rövid kis vörös 
ceruzát találtam, amelyet Füredre is magával vitt, hogy beteg
ségében is rajzolhasson. A kis ceruzát ma is emlékképpen őr
zöm. 

Utólag megemlítem, hogy férjem — legnagyobb megdöbbe
nésére — tolókocsiban találta a szanatóriumban Józsi bácsit és 
csak akkor tudta meg - mert Lazarine néni egyszer sem említet
te meg a telefonbeszélgetések alkalmával —, hogy odaérkezé-
sük másnapján már újabb szélhűdés érte, amelynek következté
ben az egész baloldala megbénult. Beszélni sem tudott többé, 
de a legtragikusabbnak tűnt, hogy szemei teljesen bandzsák 
voltak, nem lehetett tudni, merre néz. 

Már előzőleg is történhetett a szemeivel baj, mert pl. mikor 



az én portrémat festette, három skiccet kellett eldobni, annyira 
bandzsa szemekkel ábrázolt engem is. 

Első éjjel Katicával együtt virrasztottunk mellette. Másnap 
délelőtt férjem értesítette Lajos öccsét, aki délután kijött a fiá
val, Gusztávval, őket már nem ismerte meg. Amilyen nyugod
tan töltötte az első éjjelt, olyan nyugtalan lett másnap és ször
nyen szenvedett: marokszám tépte ki a haját és állandóan vaka
ródzott az épen maradt jobb kezével. Megpróbáltam lefogni a 
kezét, de volt még annyi ereje, hogy kitépte az enyémből és to
vább vakaródzott. A langyos vízzel való lemosások is hatástala
nok maradtak. Fájdalmas volt nézni szenvedését... 

A halálának 30. évfordulóján olvastam valahol, hogy tüdő
gyulladásban halt meg. Tüdejének, szívének nem volt baja, a 
veséi mondták fel a szolgálatot és az urémia vitte el. 

Szerdán délelőtt mintha egy kis élet tért volna vissza belé. 
Lazarine néni nyugtatóan beszélt hozzá, ilyenformán: Munika, 
itthon vagyunk a Róma villában. Anella főzött jó feketét, pró
báljon inni egy kicsit. Egy kis mosolyféle jelentette, hogy értet
te. Ahogy a kiskanalat a szája elé tartottam, néhány kortyot 
ivott, de egyszerre elfordította a fejét, átfogta a nyakamat és 
szájához húzta a fejemet. 

Többé azután már nem vett magához semmit, és egyre nyug
talanabb lett; nyöszörgött egész csütörtök éjjel egy óráig. Akkor 
is én voltam mellette, mert este Lazarine nénit pihenni küldtem. 
Éjjel egy órakor azonban lejött és azt mondta, mostanáig jól 
aludt, most menjek én pihenni, ha baj lenne, felkopog a biliárd 
dákóval szobánkba. Józsi bácsi ekkor egészen csendes volt, a 
láza lement, kezdtünk reménykedni. 

Sajnos, ez már az agónia kezdete volt. Nyolc óra sem volt, 
mikor egy erélyes kopogásra riadtam fel, férjem már fel volt öl
tözve és készült lemenni. Én kiugrottam az ágyból, férjem lero
hant. Mire leértem, Lazarine néni sírva panaszolta, hogy az 
álom reggelfelé elnyomta, csak egy telefoncsengetésre ébredt 

fel, szaladt a telefonhoz. A városházáról érdeklődött egy rokon, 
Rónai Oszkár, Józsi bácsi hogylétéről, mire ő azt mondta, hála 
Istennek, éjjel egy óra óta csendesen alszik. Mikor letette a 
kagylót és ment a dívány felé, hallotta csak, hogy Józsi bácsi 
hörög. 

Mialatt ezt mondotta, én ott álltam a dívány mellett, és így 
történt, hogy pénteken, 25-én — Katalin napjának reggelén — 
1/4 9 órakor én fogtam le nagyon szeretett Józsi bácsinak a sze
meit. 

Kedves halottunkat Kaposvár város polgármestere a város
házán ravataloztatta fel és temetése 1927. november 27-én volt 
a város lakóinak őszinte részvéte mellett. 

Budapestről a Szinyei Társaság részéről Petrovics Elek, a 
Szépművészeti Múzeum főigazgatója, régi nagy barátja, és 
Csók István festőművész mondott búcsúbeszédet. A Kut részé
ről a búcsúbeszédet Márffy Ödön tartotta. Az Enrst Múzeumot 
Ernst Endre képviselte. 

Felidézem itt Petrovics Elek felejthetetlen búcsúszavait: Sze
mei, melyek örökre lezárultak, bátran és élesen néztek a világ
ba és meglátták az élet szépségét és gazdagságát. Keze, mely 
örökre kihűlt, könnyen és biztosan adott alakot annak, amit sze
mei láttak. Ezért nagy és eredeti művész volt. Művészi hitéhez 
áldozatok árán is hű maradt, soha nem alkudott és meg nem 
tántorodott. Ezért tiszta és erkölcsös művész volt. 

A halálának harmincadik évfordulója alkalmával, 1957-ben 
több közlemény látott napvilágot, melyekből sok helyreigazíta-
nivaló volna. Most csak azt szeretném elmondani, mennyire 
csodálkoztam, hogy emléktáblával jelölték meg szülőházakép
pen azt a házat, amelyhez a legkevesebb köze volt — azaz, 
amellyel az élete végén sok bosszúsága volt. Jövedelmet e ház 
nem hozott, csak javítási- és adóterheket jelentett számára. Ne
kem gyermekkoromban még elmondotta nevelőapám, hogy 
nem tudja pontosan, melyik házban született, de szüleitől úgy 



tudja, hogy a plébániatemplommal szemben, a Zárda- és Kont-
rássy utca sarkán. A táblával megjelölt Anna (ma Tóth Lajos) 
utcai ház szüleinek háza volt — ide szállt meg, ha Párizsból ha
zajött látogatóba. 

Ha módomban lett volna, a Fő utca 58. számú házat jelöltem 
volna meg erre a célra, amelyben Józsi bácsiék a legboldogabb 
és legnyugalmasabb éveiket töltötték és ahol a leghíresebb ké
pei egész sora született. így a Szomorúság, a Karácsony, Ami
kor az ember emlékeiből él, Piacsek bácsi babákkal, Fehér fal 
— barna bútorok és szüleiről néhány nagyon szép és sikerült 
portré. 

Mielőtt befejezném e szomorú beszámolót, szeretnék arról is 
pár sort írni, hogy őt betegsége folyamán kik látogatták meg. 
Lehetséges, hogy a villa nehezen megközelíthető volta miatt, 
elég ritkák voltak a látogatói. Meg kell mondanom azonban, 
hogy a városból gyakran felkeresték volt háziorvosunk, Dr. Ull-
mann és családja, Dr. Fleiner ügyvéd gyermekei, Kasza igazga
tó feleségével, Strein Erzsébettel, akinek szép zongorajátéka 
sok örömet szerzett neki, Strém lenti földbirtokos leányával, 
Katinkával, aki egy ideig tanítványa volt Józsi bácsinak és a tá
volabbi rokonság néhány tagja. Egyik utolsó látogatója Bernáth 
Aurél festőművész, régi tisztelője volt. 

Budapestről több ízben eljött Pásztor Árpád író a Pesti Nap
ló munkatársa, az első betegsége idején, távoli rokona Rippl Jó
zsef Budáról, Móricz Zsigmond feleségével Jankával és két na
gyobbik leánykájával, Virággal és Gyöngyivel. Medgyessy Fe
renc szobrászművész, Dénes Zsófia az A Reggel munkatársa, 
aki több újságcikkben emlékezett meg róla. Utoljára Pásztor 
Árpád látta október 18-án, írt látogatásáról és közölte az általa 
készített utolsó fényképfelvételt. 

Végül szeretnék még Rippl-Rónai gyűjtőiről is néhány szó
val megemlékezni. Természetesen csak azokat említhetem, aki
ről jómagam is tudok és így e névsor nem lehet teljes. 

A legtöbb képet tőle a Szépművészeti Múzeum és annak mai 
utóda, a Nemzeti Galéria vásárolták és gyűjteményük sok re
mekművét őrzi. 

Legrégibb gyűjtői Petrovics Elek, Nemes Marcell, Ma-
jovszky Pál, Hatvány Lajos és Kohner Adolf bárók, és az And-
rássy és Batthyány grófok voltak. A későbbiek közül a legis
mertebbek Fruchter Lajos, Bedő Rudolf, Wertheimer Adolf, 
Spitzer Hermann, Frankéi József és Selinkó Géza. 

Ma már gyűjtői annyira elszaporodtak, hogy az aukción el
adásra kerülő képei mindig vevőre találnak. 

Végtelen szomorúsággal tölt el ma is Józsi bácsinak utolsó 
évei és halála emlékképeinek felidézése. Lesújtó volt látni, 
hogy hazánk nagy alkotó művészének színes és eseménydús 
élete milyen körülmények között ért túl korán véget. Vigaszta
lásul számunkra csak az szolgálhat, hogy jelentékeny művészi 
életműve általános nagyrabecsülésben részesül. 

Befejezés 

Ha most nevelőapámmal kapcsolatos visszaemlékezéseim 
végére jutottam — szükségét érzem, hogy emberi tulajdonsága
iról egy kis vázlatfélét rajzoljak fel. Itt is igyekszem tárgyilagos 
lenni, noha be kell vallanom, hogy vele szemben bizonyos el
fogultságot érzek: hiszen mindig szerettük egymást! Az б jelen
tős egyénisége nem is kívánhat valamilyen hízelgő magasztala-
sokat, de bizonyos vagyok abban, hogy e jóindulatú kritikát 
nagyrészt csak mosolyogva fogadná. 

Emlékezéseim időbeli rendjébe érzésem szerint kisebb hibák 
is belecsúsztak. De én nem erre a mellékesnek látszó körül
ményre helyeztem súlyt, hanem arra, hogy Józsi bácsira jellem
ző helyzeteket és tulajdonságokat jelenítsek meg az olvasó 
előtt. Hogy ez a szándék nem mindig sikerülhetett — annak 
egyik oka az, hogy emlékképeim egyrésze már kissé elhomá-



lyosodott —, a másik pedig az, hogy nem vagyok hivatásos író
nő. A néhol előforduló ismétlések sem voltak elkerülhetők. 

Bár feljegyzéseimben emberi mivoltáról sok szó esett, ez a 
kis összefoglaló azért sem látszik feleslegesnek, mert róla sok 
hamis mende-monda és a valóságot erősen eltorzító hírek van
nak forgalomban. Engem — élete körülményeit illetően — so
ha senki sem kérdezett meg, noha e tekintetben nem érzem ma
gamat illetéktelennek: hiszen az Emlékezéseim megírása óta 
egészen haláláig közelről és jól ismertem őt. Engemet ezek a 
pletykák gyakran megdöbbentenek és lehangolnak. E tapaszta
latom azt az érzést kelti fel bennem, hogy a híres emberek élet
körülményeiről nagyobbrészt hamis adatok kerülnek a köztu
datba. 

Többek között például még életében azt állították róla, hogy 
ő címek és rangok után törekedett. Ennek éppen az ellenkezője 
igaz: úgy a kormányfőtanácsosi címet, valamint a Képzőművé
szeti Főiskola tanári állását elutasította magától. Az utóbbit fő
leg azért, nehogy művészi szabadsága korlátozódjék — az 
előbbit pedig nem becsülte sokra. 

Józsi bácsi nem tartozott ugyan az úgynevezett szellemi em
berfajtához, de tagadhatatlanul jó lélek volt, aki senkinek sem 
kívánt rosszat. Hamisítóival szemben is elnéző volt, bár néhá
nyat ismert közülük. 

Nem tagadható ugyan, hogy ő az érzéki örömök barátja volt, 
de ez viszont jóformán minden művészember tulajdonsága. A 
jó ételeket szerette, de a szeszes italok fogyasztásában és a do
hányzásban is mértéktartó volt. Az úgynevezett pityizálásban 
vagy kártyázásban nem vett részt, inkább lerajzolta vagy lefes
tette az ilyen társaságot. A politizálás nem tartozott hajlamai 
közé. 

Önfegyelmezett ember volt és én tizenhét évi egymás mellett 
élésünk idején egyszer sem hallottam őt magából kikelve ká
romkodni vagy trágár szavakat használni. Ha néhanapján vala 

miért megharagudott rám, csak így fakadt ki: Na most edd meg 
a taplót! 

Külső megjelenési formáiról már elég sokan írtak és így az 
eléggé ismertnek tekinthető. De az igazság kedvéért megemlí
tem, hogy e tekintetben kissé hajlamos volt a hiúságra. Igyeke
zett művész voltát kihangsúlyozni — például túl hosszú hajá
val, fiatal korában a Levalliere-nyakkendőkkel, később a kis 
csokornyakkendőkkel és különösen az élete végéig viselt széles 
karimájú kalapjával. Azt a hamis véleményt is ismertem róla, 
hogy ő rendetlen és gondozatlan ember volt. Ezzel szemben ő 
súlyt helyezett a rendre és tisztaságra és budai műtermét is egy 
állandó takarítónő tartotta rendben. Szobáiból a virágok soha
sem hiányoztak. 

Nehéz volna eltagadni azt, hogy a Zorka-eset az emberben 
rejlő rossz tulajdonságokat nem fokozták benne — de meg va
gyok győződve arról, hogy az ezzel elkerülhetetlenné vált ala-
koskodási kényszer terhes feladat volt az ő számára. 

Mint említettem, ez az eset borította fel az addig boldognak 
mondható házaséletét és egyben korábbi szép otthonának nyu
galmát is. 

De ha az említettek után mérlegre tenném Józsi bácsi jó és 
rossz tulajdonságait, bizonyos vagyok benne, hogy a mérleg 
jobbfelé billenne! Viszont az sem tagadható, hogy a jellemének 
tisztasága és egyenes volta művészi életcéljának elérésében 
erősebben nyilvánultak meg, mint az emberi vonalon. Csupán 
üres hízelgés volna azt állítani, hogy Józsi bácsi hibátlan ember 
volt: nem hiszem, hogy ilyen ember élne a Földön! 

Végül hangsúlyozni kívánom: mindig arra törekedtem, hogy 
csak való tényekről számoljak be. Igyekeztem emlékképeimet 
kellően felidézni és az elhomályosultakat óvatosabban megem
líteni. Amiben kételyeim voltak, nem említettem meg, és bizo
nyos kényes kérdésekről is hallgattam. 

Állításaim nagyrészét a kezemben lévő levelekkel is alá tu-



dóm támasztani. 
Emlékezéseim legvégén szeretném még megemlíteni, hogy 

Józsi bácsi egészen a Zorka-esetig mindig jóságos volt velem 
szemben. De ezután már — nemcsak Lazarine nénivel, de ve
lem szemben is — hibákat követett el. Ezeket már megemlítet
tem és minden igyekezetem arra irányul, hogy végleg elfelejt
sem. Én jóságos voltát őrzöm emlékeimben és életem végéig 
csak szeretettel és hálával fogok Reá visszaemlékezni! 
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PIATSEK M A R G I T KÉPMÁSA. 

1892. PASZTELL, MAGÁNTULAJDON 
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F E S T Ő K É P M Á S A . ( T H E O D O R B O T K Y N ) 

1892 KÖRÜL, OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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ANYÁM VARR, ÖDÖN FIA LUSTÁLKODIK. 1897. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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HÍMZŐ NŐK. 1894 к. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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Női KÉPMÁS. 1892 к. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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FEHÉRKALAPOS NŐ. 1901 к. 
PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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M E R E N G Ő . 1896.К. PASZTELL. R I P P L - R Ó N A I M Ú Z E U M 
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ÉDESANYÁM ARCKÉPE. 1902 к. PASZTELL. MAGÁNTULAJDON 
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ÉDESAPÁM ARCKÉPE. 1897 к. 

PASZTELL. MAGÁNTULAJDON 



A N D R A S S Y TIVADARNE ARCKÉPE. 

1896. PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

102 



J.P. K N O W L E S SKÓT FESTŐ ARCKÉPE. 

1899. OLAJ. MAGÁNTULAJDON 
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Nő KERTBEN. 1897 к. PASZTELL. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 
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ÖNARCKÉP BARNA KALAPBAN. 1897. OLAJ. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 



BANYULS. 1899. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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KATALÁN TÁJ (BANYULSI TÁJ — LAZARINE HEVERÉSZIK) 1899. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM. 
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ROMANTIKUS TÁJ. 1899. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

108 



L A Z A R I N E A TÜKÖR ELŐTT. 1902. PASZTELL. R I P P L - R Ó N A I M Ú Z E U M . 

109 



ÖDÖN NEGYVENFOKOS LÁZBAN. 1902 к. PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

110 



PAPA, M A M A , R I P L I BÁCSI. 1903. PASZTELL. R I P P L - R Ó N A I M Ú Z E U M . 
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K Ö V E Z I K A KAPOSI FŐUTCÁT. 1905. PASZTELL. M A G Y A R N E M Z E T I G A L É R I A 

112 



BÚCSÚ A KAPOSVÁRI TEMPLOMTÉREN. 1905. PASZTELL. RiPPL-RÓNAI MÚZEUM. 

113 



AMIKOR AZ EMBER VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL ÉL. 1904. OLAJ. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 

114 



KUNFFYNÉ VIRÁGOS KALAPBAN. 1 9 0 4 К. 

PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM. 

115 



PIACSEK BÁCSI BABÁKKAL. 1905. O L A J . M A G Y A R N E M Z E T I G A L É R I A . 

116 



ÖREGÚR ÉS MANDOLINOZÓ ASSZONY. 1905. OLAJ. MAGÁNTULAJDON 

117 



APÁM ÉS LAJOS ÖCSÉM HEGEDŰVEL. 1905. OLAJ. MAGÁNTULAJDON 

118 



APÁM ÉS PIACSEK BÁCSI VÖRÖSBOR MELLETT. 1907. OLAJ. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 

119 



ÖDÖN ÖCSÉM. 1906. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

120 



MEGGYFAVIRÁGZÁS. 1909. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

121 



PÁRIZSI INTERIEUR. 1910. OLAJ. MAGÁNTULAJDON 



L A Z A R I N E ÉS A N E L L A . 1910. O L A J . M A G Á N T U L A J D O N 

123 
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INTERIEUR ZÖLD KAROSSZÉKKEL. 1910. O L A J . M A G Á N T U L A J D O N 
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KAPOSVÁRI MŰTERMEM. 1912. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

126 



FESTŐ A MODELLEKKEL. 1912. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

127 



ANELLA VIRÁGGAL. 1912. OLAJ. MAGÁNTULAJDON 

128 



TAVASZI MUNKÁK. 1912. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

129 



RiccARDO V I N E S R O D A ZONGORAMŰVÉSZ. 1914. 

O L A J . R I P P L - R Ó N A I M Ú Z E U M 

130 



MEDGYESSY OLVAS. 1913. OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

131 



LECHNER ÖDÖN. 1913. 

PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

132 



MAKKFALVAY GÉZA FŐISPÁN . 1918. 
OLAJ. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 

133 



FRANCIA KATONA (DOBOSSY ELEK). 1918 K. 

PASZTELL, RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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FEKETE KESZTYŰS NŐ (ZORKA). 1924 к. 
PASZTELL. RIPPL-RÓNAI MÚZEUM 
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UTOLSÓ ÖNARCKÉP. 1927. 

'£. PASZTELL. MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 
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ÉLETRAJZ 

1861 november 25-én született Rippl-Rónai József Kaposvá
ron. 

1875 AIV. gimnázium elvégzése után 1875-79-ig gyógysze
részinas, majd a Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti 
karán gyógyszerész hallgató 1881-ig. 

1881 A gyógyszerészmesteri oklevél megszerzése után vissza
tér a kaposvári „Arany Oroszlán" patikába, majd házitanító
nak szegődik a Gróf Zichy családhoz. 1883-ig él velük Szur-
don és Kalksburgban. A kalksburgi jezsuita intézet rajztaná
rától órákat vesz, festményeket másol. 

1884 A Müncheni Akadémián Wielm von Diez és Johann Her-
terich Caspar élőmodelles osztályának növendéke. 

1887 A Magyar Állam ösztöndíjával Párizsba utazik, Francia
országban él 1901-ig. Munkácsy Mihály mellett, a festő pá
rizsi műtermében dolgozik 1890-ig. 

1888 Megismeri élettársát, későbbi feleségét, Lazarine Boud-
riont. 

1889 Bretagneba, Pont Avenba látogat. Párizsban műtermet 
bérel a rue Aumont Thieville-n. 

1890 Megválik Munkácsytól és körétől. A Franciaországban 
élő skót festővel, Knowles-szal közösen lakást bérel Neully-
ben, a rue Villiers 65-ben, tíz évig él ott. Rövid ideig a Juli
an Akadémiát látogatja, mestere Besnard. Megismerkedik és 
barátságot köt Maillollal és Vuillarddal. 

1892 Megrendezi első gyűjteményes párizsi kiállítását a Palais 
Galliera kerti pavilonjában, az osztrák-magyar monarchia 
követségi épületében. A tárlatról többek között Bonaparte 
Matild hercegnő és Coquelin Cadet színművész vásárol mű
veket. Hazalátogat Kaposvárra. 

1893 Angliába utazik. 

1894 A Salon du Champ de Mars-ban kiállítja Oreganyám с. 
festményét. A művet a korabeli francia sajtó elismeréssel fo
gadja. A festményre felfigyelve hívja meg tagjai közé Ripplt 
a Nabis képzőművész csoport, és fogadja soraiba a Revue 
Blanche folyóirat köré szerveződő fiatal művésztársaság, a 
„les artist intelligents" is. Ellátogat Gauguin műtermébe. 

1895 Látogatást tesz Cezanne-nál Marlotte-ban. Budapesten 
Sima Ferenc képviselő lakásán zártkörű kiállítás keretében 
mutatkozik be. Megismeri Andrássy Tivadart, későbbi ipar
művészeti munkáinak fő megbízóját. Bing Párizsban kiadja 
Rippl „Les Vierges" с. litográfia sorozatát, melyhez Georg 
Rodenbach ír szöveget. 

1896 Szerepel a berlini Gurlitt Szalonban. Andrássy Tivadar 
meghívja tőketerebesi kastélyába. Megbízást kap a Budapest 
Andrássy palota ebédlőjének megtervezésére, berendezésé
re. 

1897 A párizsi világkiállításon Rippl hímzései ezüstérmet 
nyernek. Bing szalonjában, az Art Nouveau helyiségeiben 
megrendezi második párizsi kiállítását. Megkezdődnek az 
Andrássy ebédlő munkálatai. 

1898 A Budapesti Iparművészeti Múzeum karácsonyi kiállítá
sán bemutatásra kerül az Andrássy ebédlő elkészült berende
zése. 

1899 A Durand Ruel galéria „Nabis" kiállításán Rippl-Rónai 
József tíz festménnyel szerepel. Banyuls-sur-Mer-ben 
Maillolnál tölt néhány hónapot. Elkészíti Maillol portréját 
(Párizs, Musee National d'Art Moderne). 

1900 A párizsi világkiállításon ezüstérmet nyer. Elhagyja Pá
rizst, hazaköltözik Magyarországra. Megnyílik első nagy
szabású kiállítása Budapesten a Royal szállóban, 203 művet 
állít ki. 

1901 Ödön öccsénél Somogyaszalón él és dolgozik 1902-ig. 
Nyáron Belgiumba, Ostendébe és Brüsszelbe utazik. 



Decemberben Oroszországban, Péterváron és Moszkvában 
keres pártfogókat. 

1902 Budapesten a Merkur palotában 320 alkotásból álló kiál
lítást rendez. Szülővárosában, Kaposváron a Fő utca végén 
vesz házat, ott festi az enteriőr-korszak képeit. 

1904 Olaszországba utazik két hónapra Lazarine-nal. 
1905 Megrendezi első kaposvári kiállítását. Újabb körutat tesz 

Olaszországban, ezúttal Vaszary Jánossal. 
1906 Tárlata nyílik Budapesten a Könyves Kálmán Műkiadó 

kiállítási termeiben. A bemutató meghozza számára az első 
igazi sikert hazájában. „Amikor az ember a visszaemlékezé
seiből él" с festményére társulati díjat kap. Milánóban elis
merő oklevéllel jutalmazzák művészetét. Műteremlakást bé
rel Budapesten. 

1907 Párizsban a Grand Palais kiállításán két festménnyel sze
repel. 

1908 Egyik szervező-vezetője lesz a Budapesti Műhely nevű 
iparművészeti vállalkozásnak. Kaposváron megvásárolja a 
Róma-dombi villát, élete végéig itt él. 

1910 Franciaországba látogat. Berlinben résztvesz a Sezession 
helyiségeiben rendezett magyar képzőművészeti tárlaton. 
Örökbefogadják Lazarine unokahúgát, Anellát. Kukoricás 
stílus. 

1911 A Nyugat irodalmi folyóirat gondozásában megjelenik 
„Emlékezései" с önéletrajzi írása. Budapesten a Művész
házban állít ki. 

1912 Amszterdamban a Nemzetközi Képzőművészeti kiállítá
son ezüstérmet kap. 

1913 Újabb kiállítást rendez Kaposváron. A Könyves Kálmán 
Műkiadó megjelenteti a „Rippl-Rónai ötven rajza" с albu
mot. 

1914 Maillol portréjára Bécsben állami aranyérmet kap. Fele
ségével Franciaországba, Issy d'Eveque-be utazik, A háború 

kitörésekor Maconba, majd egy kartauzi kolostorba internál
ják. Hazatérése után Budapesten a Kelenhegy úti művész
házban és Kaposváron, a Róma villában él. 

1915 Franciaországi háborús rajzaiból tárlat nyílik Budapesten 
az Ernst Múzeumban. 

1916 Tudósítóként jelen van az olasz és a szerb hadszíntéren, 
az eseményeket rajzokon örökíti meg. Megismerkedik Oscar 
Kokoschkával. Magyarországon nagy állami aranyérmet 
kap. Kapcsolata Bányai Zorkával. 

1918-19 Pesti szabadiskolában tanít. Az Irodalmi és Művésze
ti Szaktanács tagja. Mosdóson művésztelepet vezet. 

1926 Megkapja a belga Lipót-rend lovagja kitüntetést. Az 
Uffizi — önarckép gyűjteményébe — megrendeli portréját. 
Háromszor éri agyvérzés. 

1927 november 25-én Kaposváron hal meg. A halál oka: vese
elégtelenség. Sírja a Kaposvári Keleti temetőben van. Róma
hegyi háza 1978 óta emlékmúzeum 



RIPPL-RÓNAI MŰVEI 
A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM TULAJDONÁBAN 

1. Falusi jelenet. 1883. Olaj, vászon, 22x30 cm, jelzés jobbra lent: 
Rippl. 1883. Lsz.: 55.643. 

2. Lányka labdaütővel. 1886. Pasztell, vászon, 169x65 cm, jelzés 
balra lent: Rippl. 886. Lsz.: 55.547. 

3. Fiatal hölgy képmása. 1887 körül. Pasztell, papír, 59x50 cm, 
jelzés jobbra lent: Rippl. Lsz.: 80.4.1. 

4. Festő képmása (Theodor Botkin). 1892 körül. Olaj, vászon, 
lemezpapír, 39x31 cm, jelzés balra fent: Rónai. Lsz.: 77.4.1. 

5. Hímző nők. 1894 körül. Olaj, vászon, 65x42 cm, jelzés balra 
fent: Rippl-Rónai J. Lsz.: 78.3.1. 

6. Női képmás. 1892 körül. Olaj, vászon, 46x38 cm, jelzés balra: 
R. Rónai. Lsz.: 82.9.1. 

7. Somlerné arcképe. 1896 körül. Pasztell, vászon, lemezpapír, 
46x34 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 86.9.1. 

8. Fehérkalapos nő. 1901 körül. Pasztell, papír, 32x29 cm, jelzés 
jobbra lent: Rónai. Lsz.: 75.6.1.3. 

9. Merengő. 1896 körül. Pasztell, papír, 18x23 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai. Lsz.: 77.3.1. 

10. Andrássy Tivadarné arcképe. 1896. Pasztell, vászon, 54,5x38 
cm, jelzés balra lent: Rónai. Lsz.: 87.5.1. 

11. Hock János. 1896. Olaj, vászon, 217x100 cm, jelzés nélkül. 
Lsz.: 69.1. 

12. Spanyol férfi. Pasztell, papír, 46x38 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 
55.28. 

13. Virágok. Papír, pasztell, 43x33,4 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.49. 
14. Pirosblúzos nő. 1897 körül. Pasztell, papír, 62x39,5 cm, jelzés 

nélkül. Lsz.: 55.45. 
15. Bóbiskoló öregasszony. 1897 körül. Pasztell, karton, 

57x44 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 63.5. 

16. Anyám varr, Ödön fia lustálkodik. 1897. Olaj, karton, 
43x58,5 cm, jelzés jobbra lent: Rónai. 97. Lsz.: 55.27. 

17. Maillol háza. 1899. Olaj, karton, 48,5x72 cm, jelzés balra lent: 
Rónai Lsz.: 55.37. 

18. Banyuls. 1899. Olaj, karton, 75x99 cm, jelzés balra lent: Rónai. 
Lsz.: 55.623. 

19. Romantikus táj. 1899. Olaj, karton, 73,5x96,5 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai. Lsz.: 88.4. 

20. Katalán táj. (Banyulsi táj - Lazarine heverészik) 1899. Olaj, 
karton, 70,5x110 cm, jelzés jobbra lent: Rónai. Lsz.: 78.11.1. 

21. Pireneusi táj. 1899. Olaj, vászon, 50x70 cm, jelzés balra lent: 
Rónai Lsz.: 63.2. 

22. Ostendei tengerparton. 1901. Pasztell, papír, 29x37 cm, jelzés 
jobbra lent: Rónai. Lsz.: 86.7.1. 

23. Lazarine a tükör előtt. 1902. Pasztell, papír, 45x65 cm, jelzés 
nélkül. Lsz.: 55.621. 

24. Apánk. 1902. Olaj, vászon, 48x62 cm, jelzés balra fent: Rónai. 
Lsz.: 55.38. 

25. Rippl János arcképe. Pasztell, karton, 51x37 cm, jelzés nélkül. 
Lsz.: 78.3.2. 

26. Rippl Jánosné arcképe. Pasztell, karton, 41x32 cm, jelzés nél
kül. Lsz.: 78.3.3. 

27. Karay bácsi. Olaj, karton, 45x59,5 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 
55.25. 

28. Sándor mellényben. Pasztell, papír, 40x30 cm, jelzés balra 
lent: Rónai. Lsz.: 55.619. 

29. Zichy Mihály ravatala. 1906. Pasztell, papír, 40,5x31 cm, jel
zés jobbra lent: Rónai. Lsz.: 55.23. 

30. Ülő akt. 1902. Olaj, karton, 41,7x31,9 cm, jelzés balra fent: 
Rónai. 1902. Lsz.: 55.47. 

31. Csendőrök. 1902 körül. Olaj, karton, 64x83 cm, jelzés balra 
fent: Rónai. Lsz.: 65.23. 

32. Ödön negyvenfokos lázban. 1902 körül. Pasztell, papír, 
33x46,5 cm, jelzés jobbra lent: Rónai. Lsz.: 55.24. 



33. Szappanbuborékot fújó nő. 1901 körül. Pasztell, papír, 56x38 
cm, jelzés nélkül. Lsz.: 78.2.2. 

34. Papa, mama, Ripli bácsi. 1903. Pasztell, papír, 45x60 cm, jel
zés nélkül Lsz.: 55.620. 

35. Atyám kezére dőlve. 1903 körül. Pasztell, papír, 34,5x24,5 cm, 
jelzés jobbra lent: Rónai Lsz.: 55.32. 

36. Karácsony. 1903. Pasztell, papír, 50x70 cm, jelzés jobbra fent: 
Rónai. Lsz.: 63.1. 

37. Búcsú a kaposvári templomtéren. 1905. Pasztell, papír, 
30,5x36,5 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 83.43.2. 

38. Pinceszeren (Kártyázók). 1905. Pasztell, papír, 29x39 cm, jel
zés balra lent: Rónai. Lsz.: 55.22. 

39. A bogáti kastély parkja. 1905. Pasztell, karton, 29x37,1 cm, 
jelzés jobbra lent: Rónai. 1905 Lsz.: 67.3. 

40. Kunffyné virágos kalapban. 1904 körül. Pasztell, papír, 65x48 
cm, jelzés balra: Rónai. Lsz.: 83.43.1. 

41. Ödön öcsém. 1906. Olaj, karton, 38x55,5 cm, jelzés jobbra 
fent: Rónai. Lent: "Visszaemlékezésül az 1906-iki meleg nyári 
napokra Ödön öcsémnek: Jóska". Lsz.: 55.646. 

42. Az aggódó Paulina mama. 1908. Papír, pasztell, 64x50 cm, 
jelzés balra lent: "Az aggódó Paulina mama". Jobbra lent: 
"Duzzogó Lenke, dacos Aranka". Jobbra fent: 1908. Rónai. 
Lsz.: 55.617. 

43. Gesztenyefa ősszel. 1908 körül. Olaj, karton, 95x70 cm, jelzés 
jobbra lent: Rónai. Lsz.: 78.2.1. 

44. Balkayné portréja. 1910 körül. Pasztell, papír, 52x42 cm, jelzés 
jobbra fent: Rónai. Lsz.: 62.15. 

45. Vázlat (Virágcsendélet). 1911 körül. Olaj, karton, 37,8x52 cm, 
jelzés balra lent: Rónai. Lsz.: 55.48. 

46. A "kisöreg" (Anella). 1919 körül. Pasztell, papír, 38,5x31 cm, 
jelzés balra lent: RR. Lsz.: 74.3.1.6. 

47. Fekvő női akt. Pasztell, papír, 34x60 cm, jelzés jobbra lent: 
Rónai. Lsz.: 55.41. 

48. Nő fekete strucctollas kalapban. 1910 körül. Pasztell, papír, 
49,5x40 cm, jelzés balra: Rónai Lsz.: 55.19. 

49. Három sudár jegenye és két asztag. 1909 körül. Olaj, karton, 
50x70 cm, jelzés balra lent: Rónai. Lsz.: 61.7. 

50. Meggyfavirágzás. 1910 körül. Olaj, karton, 68x90 cm, jelzés 
balra lent: Rónai. Lsz.: 55.622. 

51. Szobarészlet. 1910 körül. Olaj, karton, 67,5x93 cm, jelzés jobb
ra lent: Rónai. Lsz.: 80.4.3. 

52. Nemes Marcell. 1912. Olaj, karton, 63,5x14 cm, jelzés jobbra: 
Rónai. 1912. Lsz.: 55.52. 

53. Kaposvári műtermem. 1912. Olaj, karton, 48x67,5 cm, jelzés 
jobbra lent: Rónai. Lsz.: 82.7.1. 

54. Tavaszi munkák. 1912. Olaj, karton, 70x100 cm, jelzés balra 
lent: Rónai. Lsz.: 63.4. 

55. Festő modellekkel. 1912. Olaj, karton, 70x100 cm, jelzés balra 
lent: Rónai. Lsz.: 81.8.1. 

56. Fenyő Miksa. 1913 körül. Pasztell, papír, 35x28 cm, jelzés bal
ra fent: Rónai. Lent: Fenyő Miksa. Lsz.: 

57. Lechner Ödön. 1913. Pasztell, papír, 52x41 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai. 1913, jelzés balra fent: Lechner Ödön. Lsz.: 
55.29. 

58. Medgyessy olvas. 1913. Olaj, karton, 49x69,5 cm, jelzés balra 
fent: Rónai. 1913. Lsz.: 55.26. 

59. Riccardo Vines Roda (zongoraművész). 1914. Olaj, karton, 
96x68 cm, jelzés jobbra lent: Rónai 1914, jelzés jobbra fent: 
R. Vines. Hátoldalon: Riccardo Vines-Roda Budapest, 1914. 
február 28. Rippl-Rónai Lsz.: 77.3.2. 

60. Nyári vendéglő (Herkules-fürdőn). Pasztell, papír, 24,5x34,5 
cm, jelzés balra lent: Rónai. Lsz.: 55.35. 

61. Rudas fürdő. Pasztell, papír, 21x31 cm, jelzés lent: Rónai-Ru
das. Lsz.: 55.60. 

62. Holland nő. 1915. Pasztell, papír, 38x28 cm, jelzés jobbra: Jo
hanna Elshant Dreier 1915. La Chatreuse Rónai. Lsz.: 55.30. 



63. Pirosblúzos nő (Anella). 1918. Papír, pasztell, 37x23 cm, jel
zés balra lent: Rónai. Hátul: Anella Kaposvár, 1918. aug. 13. 
Rippl-Rónai. Lsz.: 74.3.1.3. 

64. Férfi cilinderben. 1918. Pasztell, papír, 52x40,5 cm, jelzés 
jobbra fent: Rónai 18. Lsz.: 80.4.2. 

65. Polgártárs. 1918 körül. Olaj, karton, 49,5x64,5 cm, jelzés balra 
lent: Rónai. Lsz.: 55.644. 

66. Makkfalvay Géza főispán. 1918. Olaj, karton, 121x87 cm, jel
zés balra fent: Rónai. 1918. Lsz.: 55.608. 

67. Két kisfiú. 1918. Pasztell, papír, 30x45,5 cm, jelzés jobbra lent: 
Rónai 1918. Zsiga Laci. Lsz.: 61.6. 

68. Nagyatádi Szabó István. 1918. Pasztell, papír, 52x42 cm, jel
zés jobbra fent: Rónai, jelzés balra fent: Szabó István 
MCMXVIII. Lsz.: 58.1. 

69. Francia katona (Dobossy Elek). 1918 körül. Pasztell, papír, 
37x27 cm, jelzés balra lent: Rónai. Hátoldalon: "Dobossy Elek 
Thomas Mannról beszél". Lsz.: 76.2.1. 

70. Fekete kesztyűs nő (Zorka). 1924 körül. Pasztell, papír, 53x40 
cm, jelzés balra lent: Rónai. Lsz.: 76.2.2. 

71. Fekvő nő (Zorka). 1924 körül. Pasztell, papír, 39,3x49,3 cm, 
jelzés balra fent: Rónai. Lsz.: 55.43. 

72. A detektív. 1923 körül. Pasztell, papír, 40x51 cm, jelzés jobbra 
fent: Rónai. Lsz.: 61.1. 

73. Kalapos nő (Anella). 1924. Pasztell, papír, 52x42 cm, jelzés 
jobbra fent: Rónai. 24. Lsz.: 78.5.1. 

74. Női arckép. 1927. Pasztell, papír, 35x25 cm, jelzés balra fent: 
Rónai Lsz.: 55.36. 

GRAFIKÁK, 
IPARMŰVÉSZETI TÁRGYAK, TERVEK 

1. Öregasszony. 1883. Szénrajz, papír, 46,5x32 cm, jelzés jobbra 
lent: Rippl 14/V.83. Lsz.: 55.56. 

2. Öregasszony. 1884. Rézkarc, papír, 20,5x16,5 cm, jelzés jobbra 
lent: Rippl. Lsz.: 55.39. 

3. Gr. lankovich László. 1885. Rézkarc, papír, 18,8x23,7 cm, jel
zés jobbra lent: Rippl József München 885. Gr. Jankovich 
László. Lsz.: 55.67. 

4. Ülő alak. 1885 körül. Tus, papír, 21,5x28 cm. Utólagos jelzés 
jobbra lent: "Brouwer festmény után rajzoltam: Rippl-Rónai". 
Lsz.: 70.21. 

5. Fekvő akt (Tanulmány). 1886. Szénrajz, papír, 70x189 cm, 
jelzés jobbra lent: Rippl-Rónai. 86. Lsz.: 55.636. 

6. Knowles olvas. 1894 körül. Ceruza, akvarell, papír, 21x17,5 
cm, jelzés balra fent: Rónai. Lent: "Knowles olvassa Será-
phitát". Lsz.: 55.80. 

7. Sima Ferenc. 1894. Ceruza, papír, 22x17 cm, jelzés jobbra fent: 
Rónai, lent: Simának Rónai 94. Lsz.: 55.77. 

8. Sör mellett. 1896 körül. Litográfia, papír, 45,5x34,5 cm, jelzés 
jobbra lent: RR Lsz.: 74.3.1.5. 

9. Kékruhás nő. 1896 körül. Litográfia, papír, 31x28 cm, jelzés 
jobbra lent: Rónai. Lsz.: 74.3.1.4. 

10. Szobaterv. 1896. Tus, papír, 22,5x17,5 cm, jelzés jobbra lent: 
Andrássy ebédlő terv. Lsz.: 55.82. 

11. Kandalló terv. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai 97.oct. Lsz.: 55.89. 

12. Asztalterv. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai 97.oct. Lsz.: 55.85. 

13. Asztalterv. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai 97.oct. Lsz.: 55.87. 



14. Pohárszék-terv. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés jobb
ra lent: Rónai 97.oct. 15. Lsz.: 55.88. 

15. Asztalterv. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés jobbra lent: 
Rónai 97.oct. Lsz,: 55.86. 

16. Széktervek. 1897. Indigórajz, papír, 21x34 cm, jelzés balra lent: 
Rónai 97.0CL Lsz.: 54.84. 

17. Lámpaterv. 1896. Akvarell, papír. Lsz.: 73,5.1. 
18. Lámpaterv. 1896. Akvarell, tus, papír, 17x15 cm, jelzés jobbra 

fent: RR. Jelzés lent: RR. Cul de lampe. Lsz.: 55.81. 
19. Lámpaterv. 1896. Akvarell, tus, papír, 22x17 cm, jelzés lent: 

RR. Lsz.: 55.83. 
20. Tányérterv. Pasztell, papír 28x42 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.94. 
21. Tányérterv. Pasztell, papír 28x42 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.92. 
22. Tányérterv. Pasztell, papír 28x42 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.93. 
23. Tányérterv. Pasztell, papír 28x42 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.90. 
24. Tányérterv. Pasztell, papír 28x42 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.91. 
25. Dekoratív, színes rajz 1896. Akvarell, ceruza, papír, 21,5x17 

cm, jelzés lent: RR. 1896. Lsz.: 
26. Virágok. Akvarell, szén, papír, 30,3x53,5 cm, jelzés jobbra lent: 

Rónai. Lsz.: 70.14. 
27. Atyám lehajtottan. 1897. Szénrajz, papír, 41x33,5 cm, jelzés 

balra fent: Rónai 97. Lsz.: 55.66. 
28. Budapesti Újságírók Egyesületének báli meghívója. 1899. 

Litográfia, papír, 18,5x43,6 cm. Jelzés hátul: RR. Lsz.: 
74.10.1.1. 

29. Öcsém Ödön. 1900. Tinta, papír, 26,5x18 cm, jelzés balra fent: 
"Öcsém Ödön". Balra fent: Paris 1900. június 10. Lsz.: 55.63. 

30. Bicikliverseny. 1900 körül. Akvarell, ceruza, papír, 23x17 cm, 
jelzés jobbra lent: Rónai. Jelzés balra lent: RR Lsz.: 55.64. 

31. Irigh főmérnök. Szénrajz, karton, 47x34,5 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai. Lsz.: 55.59. 

32. A Wekerle kormány. 1906. Ceruza, papír, 6 db karikatúra rajz: 
6x5 cm-es 5 db, 9x7 cm-es 1 db. Jelzés: Darányi, Kossuth, Po-
lonyi, Wekerle, Obláth, Apponyi. Lsz.: 55.75. 

33. Mandolinozó nő (Fenella és Anella). 1910. Tus, papír, 23x29 
cm, jelzés balra lent: Rónai Lsz.: 75.5.1.1. 

34. Gitározó nő. 1910. Akvarell és tus, papír, 20x31,5 cm, jelzés 
balra lent: RR. Jobbra fent: "Ó! luce ilgnesti animi Donizetti." 
Lsz.: 55.51. 

35. Ülő akt (Fenella). 1910. Tus, papír, 29,5x23 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai Lsz.: 55.79. 

36. Anella fekszik. Tus, papír, 26,7x30,7 cm, jelzés jobbra lent: 
Rónai Lsz.: 55.42. 

37. Korsót vivő akt. 1910. Tus, papír, 28,5x23 cm, jelzés balra 
lent: Rónai Lsz.: 55.73. 

38. Akttanulmány. Tus, papír, 35,5x43 cm, jelzés jobbra lent: Rónai 
Lsz.: 55.58. 

39. Treszka és Gyuri. 1910. Tus, papír, 21x33 cm, jelzés balra fent: 
Rónai, balra lent: "Terszka". Jobbra lent: "Gyuri". Lsz.: 62.13. 

40. Tanulmány. Tus, papír, 29x46,3 cm, jelzés balra lent: "Ödönnek 
az eleven birka helyett Jóska". Balra fent: "Ebből lesz a jó bir
ka nagyságos uram!"Jobbra fent: "Biri szüretkor gulyás lesz." 
Lsz.: 55.99. 

41 . Tanulmány. Tollrajz, papír, 30x47 cm, jelzés balra lent: "Sok az 
irka-firka. Ödön öcsémnek Jóska." Lsz.: 55.97. 

42. Tanulmány. Tollrajz, papír, 29x46 cm, jelzés balra fent: "Borja-
zás után Böske. Ödönnek Jóska." Balra lent: "Tücsök". Lsz.: 
55.96. 

43. Tanulmány. Tollrajz, papír, 29x46,3 cm, jelzés lent: "Ezek az ál
latok sem tudják, mit akarnak. Ödönnek Jóska." Lsz.: 55.100. 

44. Tanulmány. Tollrajz, papír, 29x46,3 cm, jelzés balra fent: "Be
teg ló és tehenek. Ödönnek Jóska." Lsz.: 55.301. 

45. Tanulmány. Tollrajz, papír, 29,7x46 cm, jelzés lent: "Hibás álla
tok. Ödönnek Jóska." Lsz.: 55.98. 

46. Seper úr. Tollrajz, papír, 29x46 cm, jelzés fent: "Seper úr külö
nös ember. Seper Úr! Rónai." Lsz.: 55.95. 

47. Hat fej. 1911. Tollrajz, papír, 23x29 cm, jelzés jobbra lent: Ró
nai. Lsz.: 62.12. 



48. Pulykák. Tollrajz, papír, 34,5x46 cm, jelzés nélkül. Lsz.: 55.74. 
49. Tangó. Tollrajz, papír, 24x33 cm, jelzés jobbra lent: Rónai. Bal

ra fent: Tangó Lsz.:55.44. 
50. Dekoratív virágrajz. 1911. Litográfia, papír, 43x58 cm, jelzés 

nélkül Lsz.: 92.3. 
51. Dekoratív rajz. 1911. Litográfia, papír, 47x63 cm, jelzés nélkül 

Lsz.: 92.4. 
52. Kiállítási plakátrajz. 1911. Litográfia, papír, 95x62 cm, jelzés 

nélkül Lsz.: 92.5. 
53. Három akt I. Litográfia, papír, 22,5x31,5 cm, jelzés nélkül Lsz.: 

92.6. 
54. Három akt II. Litográfia, papír, 22,5x31,5 cm, jelzés nélkül. 

Lsz.: 92.7. 
55. Három akt III. Litográfia, papír, 22,5x31,5 cm, jelzés nélkül. 

Lsz.: 92.8. 
56. Lámpaterv. Akvarell, tus, papír, ... Lsz.: 73.5.1. 
57. Virágok. Akvarell, papír, 14x21 cm, jelzés jobbra lent: RR. Lsz.: 

82.8.1. 
58. Nemes Marcell. Ceruza, papír, 11,5x11,5 cm, jelzés jobbra 

fent: "Nemes M. RR." Lsz.: 55.54. 
59. Weiner Leo arcképe. 1912. Szénrajz, karton, 67x50 cm, jelzés 

jobbra fent: Weiner Leó Rónai. 1912. Lsz.: 74.2.1.1. 
60. Roboz István arcképe. 1913. Szénrajz, karton, 68x48 cm, jel

zés jobbra fent: "Az én aranyos kedves Pista bátyámnak régi
régi szeretettel és igaz tisztelettel Rónai 1913. jan. 5." Lsz.: 
82.4.1. 

61. Kosztolányi Kann Gyula. 1913. Kréta, papír, 32x21 cm, jelzés 
lent: "1913.IX.30. Kaposvár Turul Kávéházban. Kosztolányi 
Kann Gyuláról Rippl-Rónai József tanulmánya. Jelen voltak: a 
művész neje-Ödön-Rééz Pali." Lsz.: 55.76. 

62. Lazarine. 1913. Kréta, papír, 27x32 cm, jelzés a fej körül írva: 
"Lányka nedű mellett ülénk. Rippl-Rónai József rajza 1913. 
IX. 30. este 10. Kaposvár, Turul Kávéház. Ödön öccse és Rééz 
Pál jelenlétekor Rippl-Rónai József feleségét rajzolta, midőn 
vendégével, Kosztolányi Gyulával beszélgete RRÖ". Lsz.: 
55.78. 

63. Leány-Anella. 1914. Akvarell, papír, 21,5x16,5 cm, jelzés balra 
fent: "Nenette... Issy Г Eveque 1914. 11. aug." Lsz.: 78.12.1. 

64. Leányfej. Szénrajz, karton, 47x38 cm, jelzés nélkül Lsz.: 55.18. 
65. Tanulmány. Szén, pasztell, papír, 49,5x39,5 cm, jelzés jobbra 

fent: Rónai. Lsz.: 55.31. 
66. Rippl-Rónai Ödön. Ceruza, vízfesték, 18,5x16,5 cm, jelzés: 

"Wienből Budapest hajón. No de, ha én mondom, istenemre! 
Jó kép ez a kép!! Rónai Ödön. Esztergom és Visegrád között." 
Lsz.: 55.65. 

67. Wolf tanácsos. Ceruza, akvarell, papír, 16,5x22 cm jelzés balra 
lent: "Rónai. Wolf tanácsos néz ki a vásárra a Koronában. Ka
posvár." Lsz.: 55.55. 

68. Poór Sándor ügyvéd arcképe. 1915. Ceruza, akvarell, papír, 
18x21 cm, jelzés lent: "A Poór ügyvéd úr a Koronában. A vén 
saskeselyű. Rónai Kaposvár" Lsz.: 86.8.1. 

69. Csukly Károly. 1915. Ceruza, akvarell, papír, 16,5x23 cm, jel
zés jobbra lent: "Csukly Károly Kaposvár nagy jegyzője... má 
nem ...Csukly Marci". Lsz.: 55.71. 

70. Móricz Zsigmond. 1915. Ceruza, akvarell, papír, 24,5x19,5 
cm, jelzés lent: "Rónai. Móricz Zsiga... de megváltoztál 915." 
Lsz.: 55.33. 

71. Pintér Gyula. Ceruza, akvarell, papír, 21,5x17 cm, jelzés jobbra 
lent: "Pintér Gyula. Szentesi lap szerkesztője." Lsz.: 55.72. 

72. Két kalapos női portré. 1914. Ceruza, papír, 21x16,5 cm, jel
zés balra lent: "Balkayné komámasszonynak hódolattal Rónai 
1914." Jobbra lent: "Victoria" Lsz.: 62.14. 

73. Kalapos férfi portré. 1914. Ceruza, papír, 19x14 cm, jelzés 
jobbra fent: Rónai. Balra lent: "Issy-1'Eveque 1914. Phili
bert" Lsz.: 74.3.1.1. 



74. "Jeanne d 'Arc" - Lazarine. 1914. Ceruza, akvarell, papír, .... 
cm, jelzés balra fent: Rónai "Jeanne d" Arc ilyen lett volna, ha 
az angolok nem égetik el. Issy d' Eveque 1914." Lsz.: 55.34. 

75. Internált társnőm. 1914. Ceruza, akvarell, papír, 20,5x13 cm, 
jelzés lent: "Mrs. Gichgud Vevey RR 1915." Lsz.: 55.57. 

76. Székre támaszkodó alak. Akvarell, ceruza, papír, 10x14 cm, 
jelzés balra lent: Rónai. Lent: "Ha valaki egyszerűen gondol
kodik és egyszerűen lát, annak nem lehetnek nagy nehézségei 
művei kivitelében. Ha ... az emberek nem volnának..." Lsz.: 
90.6. 

77. Újságot olvasó katona. 1914. Tus, papír, 19,5x23 cm, jelzés 
jobbra lent: 1914. szept. 15. "Gutoine... olvassa a Paris 
Comt..." Lsz.: 61.5. 

78. Tanulmány. Tollrajz, papír, 31x48 cm, jelzés nélkül Lsz.: 
55.302. 

79. Miklós Jenő arcképe. 1917. Vöröskréta, papír, 18x24 cm, jel
zés jobbra lent: "Rónai... a Világ szerkesztője..." Lsz.: 60.9. 

80. Tihanyi Lajos. 1917. Ceruza, papír, 24x19 cm, jelzés jobbra 
lent: Rónai 1917. Jelzés fent: "A Márffy nem volt itt? 
Neeeem. Talán megint a fronton van. Nem! A bakkszobában a 
Fészekben, Tihanyi." Lsz.: 55.69. 

81. Pubi. 1917 körül. Tollrajz, papír, 22x14 cm, jelzés balra fent: 
"Pubi 48 éves korában a Turulban ül." Lsz.: 55.53. 

82. Körösfői Kriesch Aladár. Ceruza, papír, 11,5x7,5 cm, jelzés 
lent: "Krisch. RR" Lsz.: 55.63. 

83. Déry Tibor. Ceruza, papír, 11,5x7,5 cm, jelzés balra fent: Déry. 
Jelzés jobbra lent: RR Lsz.: 55.62. 

84. Szini Gyula. Ceruza, papír, 15x11,5 cm, jelzés jobbra lent: 
"Szini Gyula Világ. Fent: "író Nyugat... RR". Lsz.: 55.61. 

85. Zorka. 1917. Ceruza, papír, 23x18 cm, jelzés jobbra lent: Rónai 
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RESUMEE 

Durch menschliches und künstlerisches Beispiel von József Rippl-
Rónai (1861-1927) kann man eine solche Verhaltensart kennenlernen, 
in der der aus seinem von ihm geschaffenen Frieden unrückbare Ma
ler von provinziellen Manieren fähig war, mit Hilfe der modernsten 
malerischen Mittel des Endes des XIX. Jahrhunderts seinen Lebens
stil und seine Lebensform auszudrücken. 
Mit seiner Kunst von epochemachender Bedeutung wurde die Ver
bindung zwischen der mit akademischen Traditionen belasteten unga
rischen bildenden Kunst und der "großen Augenblicken" in Frank
reich vom Ende des Jahrhunderts geschaffen. 
Obwohl er ins Ausland geriet, wählte und gestaltete er sich das Zu
hause immer mit einer ausgewählten Sorgfalt, um in der Rolle eines 
echten Privatmensches die großen Eregnisse des Jahrhundertendes 
mit künstlerischen und politischen Änderungen erleben zu können. 
Wenige ihm ähnliche Künstler sind aufzuzählen, die entsprechende 
Verhältnisse zwischen seiner mit einem induviduellen Geschmack 
und Trieb, einem freien vorurteilslosen Willen ertlebten freudefre
undlichen Existenz und der malerischen Tätigkeit geschaffen konn
ten. 

Während der großen Vorschritten konnte vom ihm als von Munkácsis 
Liblingsgehilfe erwartet werden, daß er sich mit seinem Meister ähn
lichen Vorurteilen von künstlerischen Neuerungen von Paris zurück
hält. Dafür wird er einer der ersten ausbildenden des neuen Stils: 
Vom Jahre 1894 ist er Mitglied der Nabis-Gruppe, er hat freien Zu
tritt bei der Zeitschrift "Revue Blanche" und veranstaltet im "Art 
Nouveau" eine bedeutende Vorstellung. 
Seine vielfältige Kunst weist einen unruhigen, zu Änderungen immer 
bereitwilligen Geist hin. 
Die Hervorrufung seiner anziehenden Figur trägt bei, daß man nicht 
den wichtigsten Eindruck — die Werdung der Schöpferperioden "von 
Regen auf Sonnenschein" — hat. 
Die teuerste Privatspäre ist der Schatz, der Rippl-Rónai gehört. 
Diesem Hauptinhalt gab er in allen Theorien keinen Ausdruck, 

obwohl es in den Manifesten der modernen Maler eine gewöhnliche 
Erscheinung ist. Er unterhält Beziehungen mit Nabis auf keiner 
prinzipiellen Grundlage. Er hatte die Fähigkeit, allerzeit, in jeder 
Situation die Wahrheit, die verwirklicht werden kann und muß, zu 
"empfinden". 

RÉSUMÉ 

A travers l'exemple humain et artistique de József Rippl-Rónai 
(1861-1927) on peut connaître une sorte d'attitude dans laquelle ce 
peintre de manières provinciales, inébranlable de sa paix intérieure, 
créée par lui-même, était capable d'exprimer son style et sa forme de 

vie avec les moyens picturaux les plus modernes de la fin du XIXe. 
C'est grâce à son art qui a fait époque que s'est créé le pont entre les 
beaux-arts hongrois, alourdis par les traditions académiques, et les 
"grands moments" développés dans la France de la fin du siècle. 
Il a choisi et décoré son domicile, même lorsqu'il vient s'établir dans 
un pays étranger, avec un soin exigeant afin de pouvoir vivre en 
homme absolument indépendant les grands événements du tournant 
du siècle, riches en changements artistiques et politiques. Il y a très 
peu d'artistes qui puissent former une relation aussi concordante que 
lui entre l'activité picturale et l'existence vécue avec du goût et des 
penchants personnels et avec la volonté libre, sans préjugé, recher
chant les joies. 

Au temps de sa grande progression, on pourrait attendre de lui, en 
tant qu'aide préféré de Mihály Munkácsy, de se garder, avec les 
préjugés de son maître, des innovations artistiques de Paris. Au lieu 
de cela il devient, fort naturellement, l'un des créateurs du nouveau 
style: à partir de 1894 il appartient aux Nabis; familier des membres 
de la Revue Blanche, il organise une grande exposition dans la mou
vance de l'Art nouveau. 
Son art à face multiple montre un esprit de créateur remuant, toujours 
prêt à des renouvellements. 
L'évocation de sa figure attrayante contribue largement à ne pas don
ner de lui l'impression majeure que ses périodes de création se trans-



forment "de tristesse en joie". 
Il craint pour la liberté individuelle de l'homme. C'est cette richesse 
qui lui est propre. Rippl-Rónai n'a insisté sur ce contenu principal 
dans aucune théorie ce qui est pourtant habituellement accessoire ou 
presque dans les manifestes des peintres modernes. Sa relation avec 
les Nabis n'était pas basée non plus sur un principe. Il était doué de 
la capacité de "sentir" de tout temps et en toute situation le vrai 
qu'on peut et doit rechercher et accomplir. 

Traduit par Zoltán Siklós 

RESUME 

The human and artistic instance of József Rippl-Rónai (1861-1927) 
sheds light on a kind of behaviour manner, in which the country-
mannered painter - who couldn't be tipped out from his self-created 
peace - was capable of expressing his life style with the help of the 
most modern painting devices of the end of the XlXth century. 
His epoch-making art established a bridge between the Hungarian 
fine-arts - heavily influenced by academic traditions - and the "great 
moments" happened in France of the close of the century. 
He chose and formed his home with refined concern in order to expe
rience live through the big events - rich in political and artistic 
changes - of the turn of the century as an absolute private individual. 
There were few similar artists who could establish such a coinciding 
contact with individual taste and disposition between their free, 
unprejudiced and delight cultivating existence and the painting work. 
Being the favourite assistant of Mihály Munkácsy, he was expected 
to refrain from the artistic innovations of Paris with prejudice similar 
to that of his master at the time of the great leaps forward. Instead he 
became one of the first ones to cultivate the new style with obvious 
naturalness: he was the member of the Nabis group since 1894, he 
was frequent visitor at Revue Blanche monthly and organized a big 
exhibition at the Art Noveau. 
His many-sided art shows a restless creative spirit which is always 
ready for changes. 

Recalling his drawing character considerably contributes to the fact 
that the main impression of him would not be the alternation of 
good-bad artistic periods. 
The precious human private sphere is the treasure what belongs to 
Rippl-Rónai. He had not expressed this main essence in any kind of 
theory, though it is practically a usual benefit in the appeals of mod
ern painters. His connection with the Nabis group wasn't on principle 
basis either. He was afflicted with a gift that he felt the truth - what 
can and has to be done - everytime and in every situation. 
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