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A .árj,Vl - i lesmé1:;e,bb mélységei;b-ől tör elő, a 

l
| íes'"ő sz.íveve] fest, bár a si]rernek '

ia sz,ei-nét, Ez évío::dulóhirz ]iJzeL 1rli I g;lan nyiladozik ez a zneni a kapcs-
,:4;r ,rrrá,silr évfordu]ó, születósérrej< | vári színre-szenlre emóciót]an kispol-
sr,irzadjk ér,forclulóla, Ripi;l-Rórrai | 8ál,i körn},ezetben? Holott bizonyára
"ió_-zsei 1861-ben szü]:1e it_ ,ehat ncgy I voitak omirciói, amell,ek irányt je1ö1-
i'v inú]va lesz szüietiséne!: száza:li]< | isk késóbL,i fe;iődes,éhez. Az ,,EmLé-
,;vfryiulója. De érdemcs-e liár, r,uostI kezéseiro lai:jain nem kap,unlk erre
evf,orciujói ünnepcilriit:l:i A r,álalz I felvilágosítást. De vajon rna már ki
csak eg;érte]mú iehet,: vit;lihatat.La- i lud erre felvilágosítást adni? },Ii ér-
]ru] igen! A megerrrJékezésberi példa- j dekelte? Milyen könyveket olvasott?
1I]i]taiássaI sziilőváiosár,la]< riel] e]öi- | \,T,]l,en festókért lelkesedett? Ifjú-

Péa$eft, 195?. szeptenrb€r P?.

.].úveikkel r,,aló fog]alkczás. X{ár pe- | ere-deti nondani-,,a]ó ererie,lii ]rifeie-
riig a 1r,rbileunrna_k, ha csak ,iagy .rro- 

i zesének művészetéig. Párizs az eddi-

ór$*í,dfi-íÁ
tást, s az eszrnei mo;irr]al'iva-ló *"-{|
ga"rerrclűségét, határ,ozottságá'", egy{i
[clcnl-es vj'.ágszcm]óIei itifcjezásé|* | o}iiben ös.szegezb.eíö ez a szemli.let? { )
Ta]án eb'ben : l_.á ssuk meg az ólet { 

'.

s:lpsé,3éta 1ájban, (;.
r'-Iünk, közvcl_cn 

',::Crlr.,rer tál,_.a.nkblr. i,,

űíri-lak. 1ro5y ez a iestő-láln;lelr,e ,,tt, i sága, zsenijénok kibontakozáaa iar- j

srii]órrárosában végső álotrir lehun;r-l taLrrraz istneret]en te,rületeket. tsc- l

ia sz,ei-nét, Ez évío::dulóhirz ]iJzeL 1rli I g;lan nyiladozik ez a zneni a kapcs- 
|

ez a nove l kori ódta,k.
zítőj6 7es", I Ui éIetóben van
veikezö scJ< | e3]/ ára isnerés-
n biz_oruryal l nej<. tása fe]isme-

:1est. ploblénát vet íel a r.eiük é-r j szi fej)iíciés 1egn'agasabb fckáig, az
:uúveikke]. r,,aló fog]alkczás. f,{ár, pe- 

| eredeti nondani-,,a]ó ererie,lii ]rifeie-

témáii. mo,jel]j lL
zetéből §enni. }1posr,ári targyúa'ú ,rnegemlékezcisehilex I résónek, s a hivalásához va]ó ,tán-

va.ign . retűnt hálorn évtized r.rtán I toríthatatlan ragaszkodásnak törvé-
iászoi,ul-e a keieti íeirret_i iragy ha-ltrye, Ez Rippl-Rónai é]etében is tel-
iot;ja erre az éj:resztesre:- l\ienr, nenr I jes mértékberr meg!-an. Kora ifjúsá-
szcr,.il rá. A rnester nlírvei l,;|nek <s j gában ]éLe]eme rrrár a festés, a rajz.
:,t tgl.^-ster él műveiben. A hái,or.i- ev- | etl-ia pedagógq5, ő is er.re a pály-ára
l}zed a]ati az ércieklódés 1 lppi-Jllón.ii I inOuI, ner-elő lesz egy grófi család-
,'leilirúr-e ir,án'; csak fokozóc]oi,'l, K& ! na.. De a hil,,atasbudat rrem hagyja
l;eit u'ránozzák, nrásoijái: és sajnos I nyugton, és e]határozó cselekv-fure

- gyakran hamisítjá,< is. .t\ jttbi).e- | keszteti. Otúhagyja a neve]ői pályát.
,.rnoaak a jelen esetber ;}cnl irz a I Múnchenbe megy, s a nagynr,últú fes-
leleda'ua tehát. hbgy egy génirrszt I tóisto]ára iratkozik ,be. Itt fejlódik
:t}e8Jnentsen az eljeielrlci.siől, hi:sz,en I ki rneglepő g}rorsasággal }r,íres rajz-
í-,z a géni,.lsz é} ca het tna i:; ,í:s é]ili l tudá§a. meJy ,anni,ir,a jel.lemző lesz
i]s hatni fog a jlil,ő'sen i;. Ivii}-tn ;. ol 1 i kásőbbi művészetére, Csakhárnar
.ikdcor a kör,etlie zeniő jubile,.trrl fel- i már München sem eJégíti ki, Párizs
j{h]ia? Ezl ne}ú:z pál szóval vag1. I vonzza, i\llunkácsy dicsősége, s ,még
: kar pár mondatban ils összefogla- | inkább ezok az újszerű festőtörekr,é-
ltr.:r rnegiratár"ozni, nert ez a fe_ladat I sek. rij ,stílu,_cok, rnelyek P,árizsból
;:,,+i: sokiránl,ú és egyben igen sok- | it,.jr-rl,T ak el és Eur,ópa-szerte rnegúj-
réiú. }Tagy k, rnirrt Rippl- | hottást hoznak a képzőrnúvészei tő-
iiónai is, ne egy egész vilá- i rekvésekbe, Itt ltunkácsy veszi párt-
_goi ilko'Lnak sajátos atrnoszfér,áva] l fogasába. Ekkori képein eleinte
r:s az é]et, iényeinetr és árnyalnak | l\,Iunkácsy ,lratása érzik. De Rippl-
tiE;:zínii tükrözésévtl. ÉL,riler.j, hog;,z I liónai tehetsége nem is!,ner megálla§t
=eh ágra osz]ik és rendkívii_1 sok kér- | nrinciaddig, míg e1 nem jut a rnűvé-

mocielije. A kap,lsvári iájat, utcákati
és embereket eme.]i fe] a köliöi szern-{.
lálet magaslatába ennek a festőlkö].- f
tőnek a művészeie, mint a déli'oá;b
a fényjátéj<ok su,cártörés&gl m€gmu-
tatja költői a::culatukat a tájaknak.
A századeiejl éietet tükrozteti, és
belrne és általa az örijik enrberi áetet.
It1 született, ez a város adta Rippl-
Rónai .iózs,efet a rnűvöszettörténe-
lemnek. Az évforduló megrendez--sé-
vel, az ernlékkön5,r, kiadásáva_l ez a
,"áros nem dlcsekedrri akar. de kö-
te.lesség€t te}jesíterri. Ennek a vártls-'
nak, a rni városunrknak köieJessége'
és eg_vben iogos igénye is, hogy
Rippl-Rónai József hagyarékának,
nrinél teljesebb mértékben il(ö7,ép-
pontja és őrzője ]egyen. ]r'Iúvoi széL
szórtan vannak iti:iron és kül,földön,
nT agíntulajdonban és múzeu_mo,kban. t iA róla elnevezett Sornogy megyei
múzeunr Rip-pl-Rónai anyagának iti- ! ]

egé.szitése is a jubileum. a jövó fe]-
adata, ,hadd legyen ez a'gyúj+"errrény!l
minél teljesebb, m,inél összefogjalóbb,
De e gyűjter:rrény így is kifejezj, hogyDe e gyújiemény így is kifejezi, hog},í
a mcster mennyire éI. A ,feshmények,!,

,ri-sokba:r is. L:.i ireli terjeszkedníe
l, i:i,:e-|hető p:,ob_lernákra. és ]egllább
13 ösztönzést ke1] acr-ril azok rneg-
i,idására.

ginél rnég sz.élesebb látókört nyit
.sámára. új taÉa)mi és formai. ]e-
hetósegeket. S nóhány ér, a_latt kiala-
kul az ieazi Rippj-Ii.ónai -s,.íjus: az

pasztelle}:, rajzok, ma is friescrr ,hat- l
iia,k. az élet ]evegőjét lehe1ik m'a is.
A keleii temető három él-tizede por-
iació nagy halottja ecsetjéne}< és irón-
ii'Llll,,k vo:iásaiT al maraC,.rndó_qágg:i
varázsolja a inu.lartdÁsiignt.

Evégbői is örrendefrs, ho3y a nri-leiet:rek, az e,mberek]rek, a tá_jaknak,
:lilp negallJiu]l .;ubilár:i;s bj.zottság I az élet ng,gy és kis doi}ainaÉ méirr-
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irlí:]p,cid,á3o]<a1 Irá:beiiség né]liül
irill.;.n anya83;i,űjtes i:-s tucionrányr,rs
ri:;:r::l.ez,és selnr Rip,o,]-P,ónaj .iózseí
lnil.j j,ji.rle_iÁne}_ rnli;, a inil,p5; rjleté-
ijt] ts je]erilél<í]n]/ ircda]n.la,i.oi b. am,el).
a:-rli:i e;,tcíkes il,ásokk.al bőr.,Liii, de a
r-}rúrész éictéi és a]kotá"sait össze-
Eíj!,; 

j ii-iilc,.1a:1},í.! szintú rnűneii r:rá.g
:;:,L_i::.1,1, :iia]l liisgjeierrnic },{iilc',err
.i.v-rl,:l : l,r-.dr, :l rn irú iici:rir"s a 

".,jí!(\r 
ész

iii..].j ilt -Eq:iéki;éte_<-" E mlin]ia
|1i;,lplL-Rr;n:liir:;],- lgyetlen 1ilgy,;}:l-
i :,:,i;:,"rirl,:, lTieÉ]| ),jil;kl]_]irs:r }iirii ír,ói
,:,_:lL\a is rjit:kel, §tíiusá,Lr3l. í]]go1]-
-c::::j,ban cgyx,ári: rné]ló a il]ti:,/ész-
i-:.' Ázonban ala nriir áiiq h.ozzáféi]-
: - J. rlr;a'cb kiaclá=sál_ ]rellcnc s7,oiz?)-
]-j ]:j]li_ De n.,m iarta]ri az7,3 ii:,Íiá-
: i,,l]i,,,a], lriiq 1311_-il;,:r: jelent
l]L,s', 1lem nl,Új'iii;i fel;iliiq(-j ]Íl,Jrlit

.: k,::;őbbiekre s€i], ii iTlii-'lí]sz pál.)i ii,
] l. : 1,1,; ké5 1bb l a i:ii-r ul á_q l:l t,ll. ]:e] ső ie.j -
,.lli.:sónsk,l<risőblri }i,l]Lárnzjlsár,a. li,
i:iloeo fe-LbocsüLirr;i.i] gn "!l,tékií !,.'^.r:-":i.alyag á }núvi.j§z pál:táiának de-
lr:i"e von;rtkcúia!,. Az -Ernléjtezé-
lrir--l-', kitcó_szj],endio sziiltseges vrr1-
jl:.. :]! núvéisz ]evelezésének össze-
i:r-úii,é,qe. S a itjppl-Rónai iroclalonr
c-qa]i úgy )etii-re te,]je.s, ha ósszegyúj-
l;nél]k a múvé§.§z§l és múvei.leL, ki-
l]]i:álsaival íogla^lkozó irldspi és f<t-
lvóira ibe]i ci'akeil*:|. ilr-rre-rtetésekei,
kritjL]<ákat is_ A vír:L,t ernjékkönyv
ler:r,ílJhe';iíleg r;:rlvcg,:,bi.n is és ,az a,b-
ilLii : zár:rra,lil ó;;ztön,l ris:k ből. indítia-
l :l:::;,ki:ól itör"c ikez íie_n i,s j elen tős l;rt1l,-
|;lld]l§lzg le::lz l I1ippl]-Iixinai iroda-
]ril,,nak_

x{d] N:]ji1 vÁl,ÁszTIIATÓ
EL :l mi',.,,c:it es]énisógétől,

l_riciogíai aikaL:l,tój. egé-sz élctélői .tis
l, t l iil.{lsze tes r:rt i- hijirr7eze-il.íj1. e, lror-
',l;l !ct-.trr. allTellyben t,z áz élei 1e já i-
s;-ócli]i. A rríiuész cgJél,ri:;_',gének éS
; j t |i_ilek al.rFo_qp,i}b megj siref áse nenr
i_, g;,, _..zc r l 1 }i ív á,-,c,;i,ek.:lá s, hs nern lir-
ci,1:.ll |ll:yc_s sz üilsé ges,: é g a rnúllgk tel-
l t,r é1,1é,kú rii e?.i 3 m€i,Llséirez. i-rre gérté-
séh* és esziétikar mi:itaiilsáLhoz. Az
ldó:..i:,b rrel;,,z-cdék'női ina Inég s.üan
!,..],i]Lik, lii;ii.: jstierő-9i, e:etleg ba-
r-;!;l 1iszoiyloan :ir_l|ak & múvésszel.
iii.lkal vannak, rJi: slrlrailr egl,re r-iL,
iilli;-,aj<. !l,z emlé,j;]iijnyvneli ezek
lli.gsz-óiaitii':ij!á js hivatáss lesz.
'ti 

: ;l,,:_-Rón ai é] e1 é i,-]]€í_: Eé isn e r,.j iik,
.] ]ll], eg} iuiliir va,g;l ál]amié:f i é]et-
] ] j llYi-lna}i szii i:rrbavttelériij rlo]na szó,
:nlit tutiunJr, a;] ie]jes€jn eiég r,-otrra.
)l!lt,s az es€i :1 ]-riú\|€sz lnűvejn.il. A
:rllll,_ik,lt-á,; .i t,,.1(letr,.-ij;iq táfrláinff]r

q :!-üi5 l,oLNÁ IqíxÉG iiij is
-' t ,nnivaluja a Hippl-Rónai irL,-

catomnak. Az egykcrú pár:izsi képzŐ-
mÚl,áize'li li::cciaiom á-i. |,an uJ rnányozá-
sa bízvást még értékes 3.detokat hoz,
na a rnií.;ész e forrongó időszakána].:
s J.?, ezÍ kiirletij lehig4ac-tásnnk ái:rá,
ztli í; ál-roz. I stle l,e ie.s. ho3y lrtirizsb:t:r
a ii.]e,-:iz.;,, rru,,....:Ll :s, ],, \,,|,,1_
zóető1_ gyakol,rii rá, ann,ak si_l)izálÓ
és dekcratív niciívutlai,kétségkír,ür
h,l|ással vi;itztk a Ripti-Róry;i stí-iu-r
,lti:]ak-ui:u;i,lloz. I]c vi].jc1,], nó]n ]ehe-
te!i i'l l;pnl,,r-'," ha].assaL a kgil.:t. á_iri,a,l
i::ij-r..,s;:1',ei sck tr.:kinlelben 1,okcn,
ug}tancsak stiliz;í_ió és dekouicióra
ilajiamos soíllogi,i népm[iví:szel _is? Á
kti,i:;iliall;l;z1l Hippl-Rónirlra i5 bizil-
n},árr, rt:py iratlissai rrol_r..rk a n.^,.i,ilr-lr,g

diieiő jeier:r,;siigű ijj,-i]r!lek]rori és
itjúkol,i emllékelk. T:'[isz.el: i1 §züiej
iűnt és a szülöföldje ii:árti va]tj sz,e-
iete,| ojy mé]i.segesen éi; benne,
Mást-éÍ er,,tizeCes pár,izsi taitózt:ocjá-
s:r 31att csak ritkán tér lla;ra. íe]e-
SÓq: is i'rsi.:J itó, j3 3 z,.i12Ii tT.a-
jrijgiltlja szír,ét a ironvág3,. e7- ?,7. eíí\-
berj .szível c11, csodásan \o!z<3 Tíz-
§z]inte"s graviiáció. Ve_lamí-;e ! a s2á-

1,1]|t ismeriiedett n:eg,. biűvészetének
szatracl szár;ryaljsáva]. íi _is. Tniit az
jrcCa]orn ierén rid;t:, zász)ribontója
]et'u a hcni haladásnak Ritka, gazCirg
i.c,r-rnóirenlr539,fi mű1,ész. },Iűr,einei<
1,ilna:ö5b ezJrrc n,}|gJ,. s iIjncscn
kijl;r:lik -.;elr.ites a],kotás l,iindeg;tk
,lí}a:Tán viseij a nagy níivész ke;.e-
l1y(,1:\át, zi iiii;éleies forrnai megtrá-

zgdjcr.iuió uiátr, ,{1 érzes korábalr
ljazatJ],. 5 lnost már, újbóI szii:,,vá1,o-
s,;blr, l rri vii:o.rln\birn l.-l"z. áiian-
dr,j olthona. So,kan rrrúr eddiq ijs, ha- 

|
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