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SK I Á L L Í T Á

Óbudán, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá- 
 tóipari Múzeum új állandó kiállítása Gundel 

Károly és Karinthy Frigyes 1933-ban megjelent il-
lemtankönyvének címét kölcsönözte. Egyébként 
Karinthy, Gábor Andor, Heltai Jenő és Molnár Ferenc 
eredeti aláírása is felbukkan a tárlaton. A budapesti 
New York kávéház legendássá vált, a szakirodalom-
ban sokat emlegetett asztalkájának kerek, fehér már-
vány lapján kézjegyükkel Major Henrik karikaturis-
ta 1918 táján róluk készített portréinak találó voltát 
„hitelesítették”. A bemutatott tárgyak zöme a XIX. 
század végétől a második világháborúig terjedő pol-
gári életvitelt idézi fel, a szobabelsők sora pedig az 
otthoni és a hivatásszerű hazai vendégfogadás tereit 
mutatja be.

1900 tájáról az ónémet bútorokkal berendezett 
polgári ebédlőben olyan tárgyakat is felfedezhetünk 
a márkás porcelánnal és metszett üvegpoharakkal 
terített asztalon az ezüst evőeszközök között, mint a 
manapság már kevéssé ismert szalvétagyűrű vagy a 
késbak és a csontos tálka. A Gundel–Karinthy páros 
könyvéből vett idézetek a különféle fogások tálalá-
sának szertartását éppúgy előírják, mint a vendég 
példás viselkedését az evés-ivás közben és a társal-
gás alatt. A múzeum azonban oda is bepillantást en-
ged, ahová annak idején az alkalmi meghívottnak 

nem volt bejárása. Így például a mellékhelyiségekbe 
is. A fővárosi bérházakban az 1870-es évektől kezd-
tek elterjedni a vízöblítéses fürdőszobás-vécés laká-
sok, de ezek még a XX. század első felében is közé-
posztályi kiváltságnak számítottak. A tágas konyhát 
Lakos Lajos császári és királyi szállító 1910-ben gyár-
tott tűzhelye uralja, vakítóra sikált fehér csempékkel 
kirakva, feketére vasporozott ajtókkal és fényesre 
szidolozott rézfogantyúkkal. A kredenc polcain ke-
ményített és vasalt fehér vászonfutók, bordó fonállal 
hímzett rigmusokkal: „Egyetértés, tisztaság / Béke, 
takarékosság / Rendesség és szeretet / Vezéreljen 
tégedet!”. A fiókokat kihúzva akár korabeli recept-
könyveket is böngészhetünk, olyan híres magyar 
különlegességekkel, mint a Jókai-bableves, a csirke-
paprikás vagy a csúsztatott palacsinta. Külön falat 
foglal el a fából faragott fűszertartó a fedeles-felira-
tos kerámiákkal és pléhdobozokkal. A kamrában a 
stelázsin a kézi vajköpülő mellett különféle darálók 
sora a hús, a dió, a mák meg a kávé számára. Ott kap-
tak helyet a legkülönfélébb tárló alkalmatosságok is, 
a jól szellőző vesszőkosaraktól a gyékényből fonott 
kenyértartóig, a vastag lisztes zsákoktól a vászonból 
készült rizses zacskókig. A mindenes szolgáló ablak-
talan fülkéjében csak egy keskeny ágy, szekrény és 
asztalka fért el. A cselédsorsról döbbenetes adatok 
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vallanak: a 15-20 éves vidéki lányok újsághirdetések 
vagy közvetítők (úgynevezett „cupringerek”) révén 
szegődtek szolgálatba. A munkaidejük hajnali hattól 
késő este tíz-tizenegyig tartott, havi bérük öttől hu-
szonöt koronáig terjedt az ingyenes szállás, ellátás 
és esetleges ruhajuttatás mellett, vasárnap délutáni 
„kimenőjükön” pedig a Baross téri „cselédkorzón” 
sétáltak. 

A szállodákhoz rendszerint vendéglők és cuk-
rászdák tartoztak, meg tánctermek vagy mulatók is 
kapcsolódtak. A vidéki birtokaikon élő főnemesek 
farsang idején akár hónapokra is megszálltak a fővá-
rosban. Ilyenkor igénybe vették az összes szolgálta-
tást a ruhatisztítástól a taxi rendelésen át a virágkül-
désig. A két világháború között agglegény bohémek 
általánosan elterjedt életformája volt a kisebb panzi-
ókban bérelt hónapos szoba, a futó szerelmi kalan-
dokra pedig az egyórás garniszállók szolgáltak. A 
tavaly december közepén nyílt múzeumi részlegen 
mindegyikre találunk illusztrációt, az elegáns lak-
osztályok teljes bútorzatától, a címeres-monogramos 
hímzett ágyneműtől az márkás porcelán és ezüst 
piperekészleteken át a Monar-
chia-korabeli kabaré-szeparé-
kig. A millenniumi esztendő-
ben Hüttl Tivadar porcelánke-
reskedő reklám falitányérját 
a nála rendelhető emblémák 
„katalógusával” díszítette. To-
vábbi járulékos háttér-informá-
ciókat szerezhetünk a sűrűn 
előforduló interaktív képer-
nyők révén a korszak híressé-
geinek kedvenc törzshelyeiről, 
megismerhetjük a szobalány, 
a londiner, a séf, a pincér vagy 
a sommelier munkáját. Külön 
vitrint töltenek meg a Pilvax 
kávéházból származó 1850-es 
porcelán kannák, csészék és 
aljak – fehér alapon kobaltkék 

csíkkal és arany szegéllyel –, 
továbbá körfeliratos óntányér, 
metszett üveg cukorszelence 
és bonboniére az 1910-es évek-
ből. Kaiser Miksa Andrássy úti 
Drechsler-kávéházának 1890-
es itallapja a szokványos regge-
litől az úgynevezett „színházi 
vacsoráig” éppúgy széles kíná-
latú, mint Hébel Mihály Teréz 
körúti éttermének 1910-es jegy-
zéke a gyógyfüves gyomorke-
serű likőröktől a bel- és külföl-
di ásványvizekig. Miközben 
Johann Rosskoff budai mester 
római számlapú faliórája roko-
kó stílusú faragott, aranyozott 
keretben az idő múlását jelezte, 
a zeneszekrényben, halk mu-

zsikát játszott a Flóra Orchestion felhúzható gépe. 
A fürdőélet aranykora az Osztrák-Magyar Mo-

narchia öt évtizede volt, a kiegyezéstől az első vi-
lágégésig. Akkoriban országszerte 286 gyógyforrást 
tartottak nyilván. A ráérősen „boldog békeidőkben” 
a kezelés egy hónapon át tartott, s az ivókúrákon, 
diétákon és tornán túl a szellemi felfrissülést se-
gítő társasági élet is hozzátartozott. Ez utóbbiba a 
népszerű térzene, a bálok, a színházi előadások és 
a komolyzenei hangversenyek is belefértek. Az egy-
kori Nagy-Magyarország területén szétszórva, a 
Felvidéktől a Székelyföldön át a Bánságig a legnép-
szerűbb fürdőhelyek közé tartozott Pöstyén, Tren-
csénteplic, Bártfa, Szliács, Tusnád, Borszék, Buziás, 
Herkulesfürdő, Parád és Harkány. A trianoni dön-
téssel ezek javarésze a határokon kívülre került. 
Ekkor vált slágerré a „Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország” édesbús melódiája és „sírva vigadó” 
szövege – amelyet megállás nélkül hallhatunk a gra-
mofonból. Az ekkortól „magyar tengernek” becézett 
Balaton mellett keresetté váltak a fővárosi gyógyfür-
dők (a törökkoriak után az újabb keletű, szecessziós 

Monumentális tűzhely nagypolgári konyhában
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Széchenyi és a Gellért is). Míg 1926-tól a vidékieket 
a Szent István Hét rendezvényei várták – az ünnepi 
körmenettől a Gyöngyösbokréta-csoportok fellépé-
seiig –, a belföldi fizetővendég-rendszer keretében 
már 1922-től rendszeres népművészeti kirándulá-

sokat szerveztek Mezőkövesdre, „Matyóföldre”, 
kispolgári berkekben és munkáskörökben pedig a 
falusi turizmus nyújtott új élményeket, a hortobágyi 
Hídi vásártól a Bugacpusztai népünnepélyig és így 
tovább…

Elegáns szálloda női hálószobája

A magyar-francia tárlat ötlete hét évvel ezelőtt me-
rült fel, amikor Földi Eszter művészettörténész ellá-
togatott a világhírű szobrász szülőföldjére, a kata-
lóniai Banyuls-sur-Mer-be, ahol a család birtokán 
manapság is szőlőt művelnek. Itt az unokaöcs – Yvon 
Berta-Maillol – javasolta a közös budapesti bemutat-
kozást, majd ajánlására fogadta őt Párizsban Olivier 
Lorquin, a Fondation Dina Vierny – Musée Maillol 
igazgatója is. Eleinte szkeptikus volt, de aztán őt is 
magával ragadta a Musée d’Orsay, a Szépművészeti 
Múzeum, a Nemzeti Galéria és a kaposvári Rippl-Ró-
nai Múzeum példás összefogása. Sőt, amikor mind-
ketten eljöttek a magyar fővárosba a kiállítás ünne-
pélyes megnyitására, már ő maga javasolta az április 
6-ai budapesti zárás utáni ottani folytatást.

A barátaim az én hódításaim – idézte budavá-
ri megnyitó beszédében Aristide Maillolt Olivier 
Lorquin, a francia intézményvezető, majd hozzáfűz-
te, hogy a Nabis művészcsoport tagjai (Pierre Bon-
nard, Maurice Denis, Édouard Vuillard, James Pitca-
irn-Knowles) közé tartozott a magyar festő is. A két 
fiatal művész még harminc éves sem volt, amikor 
1890 táján megismerkedtek Párizsban, ahol egy év-
tizeden át együttműködtek és támogatták egymást 
művészi törekvéseikben. Elkerülhetetlen volt a köl-

csönös befolyás is: Rippl-Rónai kezdetben visszafo-
gott, sötét tónusú piktúráját jótékonyan színesítette 
Maillol festészetének hatása éppúgy, mint a dél-fran-
cia tengerpart mediterrán színvilága. Párhuzamo-
san fordultak a faliszőnyeg-készítés felé is, amelyek 
hímzését szintén szoros barátságot kötött felesége-
ik – Clotilde és Lazarine – vállalták. Amikor pedig 
Maillol végleg a szobrászat felé fordult, Rippl-Rónai 
sokrétű iparművészeti dekorációval kísérletezett az 
Andrássy-ebédlő részére. Kapcsolatuk csúcspontja 
az a három hónap volt 1899 végén, amikor Rippl-Ró-
nai a leendő nejével a Pireneusokban fekvő családi 
rezidencián vendégeskedett. Ekkor festette Maillol 
szalmakalapos fél-alakját is, háttérben a jellegzetes, 
lapos, napszítta cserép háztetőkkel. A képet idestova 
nyolc évtizeddel ezelőtt, 1936-ban láthatta utoljára a 
hazai közönség, most a párizsi Musée d’Orsay köl-
csönözte a budai tárlatra. 1900 után vált szét a két 
művész útja, amikor Rippl-Rónai végleg hazatért, le-
telepedett Kaposváron és országos hírű festővé vált, 
Maillol pedig korának egyik legfontosabb francia 
szobrásza lett. Személyesen már csak egyszer talál-
koztak 1914-ben, francia földön, de az első világhá-
ború kitörésekor Rippl-Rónait az ellenség kémjének 
vélték, internálótáborba zárták, ahonnan csak Ma-

Egy művészbarátság: Rippl-Rónai és Maillol
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illol, Denis és Bonnard közbenjárására tudott ki-
szabadulni, hogy Svájcon keresztül hazatérhessen. 
Rippl-Rónai örökös érvényű meghívására Maillol 
is hosszasan tervezgette magyarországi látogatását, 
erre azonban a történelem alakulása miatt sohasem 
került sor. Noha mindketten rossz levélírók voltak, 
mégis, hosszú évtizedeken át tartották a kapcsolatot, 
egészen Rippl-Rónai 1927-ben bekövetkezett halálá-
ig. Sok ezer kilométeres távolságból is küldözgették 
egymásnak a szöveges beszámolókat éppúgy, mint 
a fényképeket vagy rajzokat. Idősebb korukban is 
vásott kölyök módjára, „Öreg Krokodilus!” vagy 
„Kedves Békám!” tréfás megszólításokkal illették 
egymást – zárta emlékezését Olivier Lorquin.

A mintegy kétszáz művet felvonultató kiállításon 
Földi Eszter kurátor jóvoltából először portréképeket 
láthatunk mindkét művésztől, amelyeken többnyi-
re előkelő francia, spanyol, amerikai vagy magyar 
kalapos dámák kecses alakjaival találkozhatunk, de 
akadnak közöttük parasztlányok és felbukkannak a 
festők feleségei is. A külön Rippl-Rónai részlegen a 
művész korai, úgynevezett „olajozott grafikai” kor-
szakából látható a Rózsát tartó nő (1892-95) szürke 
árnyalatokban tartott, vászonra szénnel és grafittal 
felrajzolt, életnagyságú alakja, akinek csak vöröses 
hajkoronája színezett halványan. Később (1895-96 
között) azonos címmel egy arasznyi indigónyo-
mat már gróf Andrássy Tivadar pesti palotájának 
ebédlőjéhez tervezett kárpitját vázolja fel. Kapos-
várról megérkezett a végleges változat is, a Vörös 
ruhás nő (1898) nagyméretű faliszőnyege, vászon 
alapon gyapjúszállal hímzett lapos öltéssel, amely-
nek kivitelezése nagyjából egy évig tartott. A tárlat 
egyik csúcspontja – közvetlenül mellette – „francia 
ikertestvére”, Maillol azonos méretű, alapanyagú, 
technikájú és stílusú textilképe, Az elvarázsolt kert 
(1896)… A hazai „háttér-információt” külön benyí-
lóban a rekonstruált Andrássy-enteriőr bővíti, 1897-es 
ceruza vázlatokkal és akvarell-skiccekkel a kandal-
lóhoz és a spanyolfalhoz illő kanapé és fotel terve-
ivel, meg üvegfestmény-javaslatával. Gróf Andrássy 
Tivadarné (1896) háttal ülő, jobbra tekintő pasztell 
fél-profilja teszi teljesebbé a miliőt.

A magyar és francia „privát szféra” néhai hangu-
latát idézi egy másik telitalálat, Rippl-Rónai: Önarc-

kép barna kalapban (1897) műtermi mellképe, a hátsó 
falon festményekkel és közvetlen közelében a már 
említett, szabadtéri Maillol-figura hasonló nagysá-
gú vászna (1899-ből). Szintén a magyar mestertől 
származnak az 1890 és 1899 közötti évekből a hím-
ző rámájuk fölé hajló nők magányos vagy páros 
alakjai, különféle technikai eljárásokkal (olaj-kar-
ton, olaj-vászon, ceruza-akvarell papíron). Ott van 
aztán az Ágyban fekvő nő száraz ecsetrajza, áttetsző 
színezéssel avagy Maillol neje, Clotilde portréja tusba 
mártott nádtollal és vízfestékkel színezve, amint ka-
rosszék háttámlájára könyököl, féloldalasan ülve… 
Rippl-Rónai a Maillol család más tagjaival is szoros 
kapcsolatba került, így például Aristide unokaöccse 
– Gaspard Maillol – a tanítványa lett. Együtt festeget-
tek a családi birtokon és képeit hálából mesterének 
ajándékozta. Így került Rippl-Rónai magángyűjte-
ményébe, majd a kaposvári múzeumba és onnan 
most a budai várba a Piros fedelű tűzfalas ház vagy 
a Sárgás házak 1899-es, fény-ittas látképe, mellette 
Rippl-Rónai azonos évjáratú és technikájú Két ház 
Banyuls-ban című, Maillol hazája alcímű olajképé-
vel. A folklór iránti érdeklődésüket többek között 
Maillol tollrajza, A Narcis-nővérek katalán ruhában 
(1894), illetve Rippl-Rónai litográfiája, a Falusi ünnep 
(Bretagne-i népünnepély, 1896) szemlélteti. A tárló-
ban Maillol eredeti vázlatkönyve az 1890-99 közötti 
évekből, ami videón is „fellapozható”, akárcsak le-
velezésük „hangoskönyve”. A gyümölcsöskertben 
festegető vagy a műtermében női akt gipszszobrot 
mintázó Maillolt dokumentumfilmek idézik fel, és 
akkor még nem szóltunk „különválásuk” utáni si-
kersorozatukról – ami Rippl-Rónai színdús, úgy-
nevezett „kukoricás korszakában” tetőzött –, sem a 
Nabis-csoporthoz tartozó baráti körükről… 

Rippl-Rónai József: Önarckép barna kalapban (1897, olaj, vászon) Rippl-Rónai József: Aristide Maillol portréja (1899, olaj, vászon)


