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G) ógyszen'isz~t X_IV., ~3-26 1970„ 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF NAGY FESTŐMŰVÉSZÜJ\K 
GYÓGYSZERÉSZI ADATAI 

DR MOZSONYI SÁNDOR 

Kevesen tudják a mai gyógyszeiészek közül, még 
kevesebben a kívülállók köréből, hogy Rippl
Rónai József, a világhírű magyar fostő-, grafikus
és iparn1űvész, okleveles gyógysze1ész volt„ Ezért 
- úgy >élem ·- érdeklődéssel fog találkozni a 
mester gyógyszerészi múltjáról szóló adatok közlé
se, amely iránt többek között a képzőmti\észet te
rületéről is érdeklődés nyilvánult meg .. 

Aktualitást ad továbbá e közleménynek az is, 
hogy a Budapesti Onostudományi Egyetem (ma 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem - Szerk ) 
Gyógyszerészeti Intézetének tulájdonában van a 
n1űvész - bizonyíthatóan egyetemi gyógyszerész
hallgató korából származó - egyik (vagy talán 
két) pmfosszoráról festett kitűnő portréja, amely 
egyben lehet, hogy első olajfestményű művészi kép
alkotásának is tekinthető 

Mielőtt sona vennénk a fentiekre vonatkozó bi
zonyítékol{at, isn1ertetjük a n1űvész életrajzát, 
gyógyszerészi pály-afutásának befejezéséig, ille
tőleg művészi elindulásának kezdetéig, mert ettől 
fogva. inár lnűvészettörténészek és más hivatott 
szakemberek 'wafott tolhl méltatták világhírne
vét és dicsőségét 

.::\.J11ilyen gazdag ez az utóbbi irodalo1n, olyan 
Shegén.yes és hézagos a gyógys'.le1észi inúltra 'Tonat
ko;-;ó -· igaZ, hogy 111indösszc pár rövld év1e terje
d{) -- adatko1nploxu1n, a1nclyi:ől 1naga a, mester 
11en1 tett sen1 szóban, sem írásban cn1lítést 

A:,-; „Ernlékezéseim" cúnű inunkájában pl., ahol inú
\ éé>:.r;i pályájának ese1nényeit iészleUosen fejtegeti, t,öbbek 
között csak ezt úja: „l\iűvószpályá1n kezdetének induló
pontjairól ne1n szólok, inert azok nagyon hasonlók sok 
rnás szellen1i foglalkozású ember pályájának elejéhez, 
akik nem találták n1eg 1nindjá1t azt a talajt, melybe 
gyü111ölcsözőleg vethetik el tehetségük rnagvait." 

Anól, hogy Rippl-Rónai József gyógyszerész 
'olt, a Baradlay-Bá1sony által írt, 1930-ban meg
jelent: ,,A rnagyar gyógyszerészet története'' címü 
n1unkából szerezhettek tudon1ást a n1agyar g,yóg·:r·
szerész-társadalom tagjai, majd 1937-ben dr. H01-
1úth Jenő közléséből értesülhettek erről Genthon 
J.stván, a kívá]ó n1űvészettörténész „Rippl-Rónai 
József (1958)" című, gazdagon illusztrált könyvé' 
hen pedig többek között a következőket írja róla: 

„~-\_ inag) a1 fCsLőn1űvészet a XX. század elején fejlődé
sének dönt6 fürdulatához érkezett el Ebben az e1'jedő 
igen tanulságos korszakban a magyar pikt111a legjelleg·· 
zetesebb, nemzetközileg is jelentős alakja Rippl-Róna·i 
Józ8ef Kaposváron született 1861„ ,7, 23··án. Apja az ot·· 
tani r. kat. iskola tanítója, k~sőbb igazgatója volt. 
Elsőszülött fiü volt, testvérei: Odön, Lajos és Sándo1 
volta~. 

Rippl J Óz.sej a Rónai nevet csak párizsi tartózkodása. 
idején "\··ette fel 

:Négy gimnázium elvégzése utlin a kaposvá1i »Arany 
01üszlán,~-hoz címzett, s akkor Schröde'r Sándor tulajdo
nában volt gyógyszertá.r ba ke1 ül mint gyakornok. 

J\.fint patikussegéd alkotta első n1{Í\.ét 1881-ben, 
an1ely· fiatal nőt áb1ázolt virágos estélyi 1uhában''. 1 

A n1űvész tanul1g_ányi idejét gyógysze1észi ok
levelének elnyeréséig 1gy·r1lkonstruálhatjuk: 

Haté•les ko1a után ci 4 cle111i osztályt az apja 
vezette kaposvári iskolában végezte 1871-ben, 
majd az ottani gilnnáziun1ban tanult 4 évig, s 18 7 5-
től 3 esztendőn át gyógyszc1ószgya.ko1nok volt a 
f811t e1nlített, n1qst is ineglevő, J\Iájus l. utc<1 19 
szán1 alatti „Arany 010.szlánhoz" cín1zeft gyóg} -
sze1 tá1 ba11 

G·yakornoki bizonyítvá11yának.1ncgszc1zésc után, 
az akkori gyógyszerészképzési szabályzat előírása 
sze1int, valószínűleg n1ég eg~y évig dolgozott <1 fenti 
gyógyszertárban mint nem okleveles gyógysze
rész, s 18 éves korában, 1879-ben iratkozott be a 
Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti lmr ár a 
mint I. éves egyetemi gyógyszerészhallgató A II 
tanévet ugyanezen egyetem 01 vasi karán fojeztc 
be s ugyanott nyert az 1881 május hó 31-én le
tett záró,;-izsga után gyóg·ysze1·észn1este1i okleve
let. 

Gyógyszerészi szempontból érdeklődésre tart
hat számot az akkori egyetemi gyógyszerészkép
zés részletes menete 

1859-ben az auszt1iai egyeterneken bevezetett új 
gyógyszerésztanulrnányi szabályzat látott napvi· 
lágot és tétetett kötelezővé a pesti egyetemen is, 
'" 1851-52 évi helyébe Az új rendelkezés így 
Jmngzott: 

„ Tanítási és szjgo1la1 i l cnd a g:y ógyszc1cszn1csté·1 i 
fük1a 

Aki valan1cly egyete1nen a gyógysze1és~i 1.unuln1ci
nyokra bocsáttatni s gyógyszerész1neste1 i oklev elct 
nyc1ni óhajt, attól n1egkívántatik, hogy az a.lgimnú
ziumi tanulmányokat bevégezte legyen, tov_ábbá, hogy a 
fennálló gyógysze1észtestületi rend szerint a gyógyszeré
szetet tanulta s a (3 évi gyógyszerészgyakornoki) tan
Jevél elnyerése után, valamely belföldi gyógysze1 tá1 ban 
2 éven át, mint segéd szolgált legyen A.z cg:yctenü tan
folyain 2 évig tal'l. 

A köteles tárgyak a következők: 
_,.fz elr;ö évben, · elenli te11nészettau én ásványtan a téli 

félévben, állattan és növénytan a nyári félévben, to
vábbá általános-, szervetlen· és sze1 ves-vegytan mind
két félévben; n1indezen tantárgy heti 5 órával, a növény
tan azonban a nyári félév rövidsége miatt 5-8 ó1ával 
tartassék 

A második évben gyógyszerészeti "egytan és gyógy
szeris1nel'et a téli félévben; az első 5, a második 3 órával 
hetenként, továbbá n1indkét félévben vegytani gyako1··· _ 
latok a laboratól'iumban, hetenként legalább 10 ó1ával. 

Az oklevelet a jelölt csak szigorlatok által nyfJihE:Jti 
eJ, amilyen 3 van u. m 2 elméleti és 1 gyakorlati 

Az első elméleti szigorlat tárgyai: 
a) elemi természettan (fizika), 
b) állattan 
e) növénytan 
d) ásványtan 

1 Itt történik tehát említés képzőn1űvészeti vonalon a. 
1nester gyógyszerész voltáról 
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A második gyakorlati szigorlatnál 
a) 2 gyógyszerészi készítn1ény előállítása. 
b) egy vegyi elemzés végzése. 
\T égül a harmadik szigorlatnál: 
a) gyógysze1isme1et 
b) általános-, Szervetlen- és sze1 ves-vegytan, 
e) gyógyszerészeti vegytan, 
d) gyógyszerészeti törvénytan. 
A„z első szigorlat a bölcsészeti, a második és a ha1111a

dik az orvosi karnál történik, az illetékes dékán eh1ökletc 
alatt 

Ha a jelölt a szigorlatoknak eleget tett, gyógysze1ész-
1neste1i oklevelet nyer " 

A BOTE rendelkezésé1e álló hatok között Rippl
R6nai J 6zs~fre vonatkozólag a következő adatokat 
találtuk 

A Budapesti Tudományegyetem 1879-80 tan
évi almanachjában szerepel Rippl József mint I 
éves, az 1880-81. tanév évkönyvében pedig mint 
II. éves gyógysze1 ész hallgató 

.A BOTE rektori tanácstc1n1ébe11 levő, az orvo
sokról és g,yógyszerószekről ·vezetett „Diplo1na
könyv" 1881 évfolyamában pedig ezt a szöveget 
bláljuk: 

„Rippl József 20 é\es i kath. ICaposvár, So111ogy Jn 
IT (gyakorlati) szig. 1881. máj„ 31„ - l{észítn1ény (me
lyet elő kellett állítania): Hyd1ar·gy1um jodid és kénsa
v a.s nát1ium, inegvizsgálniu pedig légcnysavat (salét
ron1sav) kellett„'' 

A BOTE Gyógyszeiésztudományi Ka1ának dé
káni hivatalában levő, az 1875-76 tanévtől veze
tett gyógyszeiészi szigmlóvizsgák jegyzőkönyvé
nek 13!. smszáma alatt 1881 V.. 31-i bejegyzésként 
a következő adatok találhatók 

„liippl József (20 éves i·. kath J{aposvti1 (III szig.) 
'izsgálati os'.l.tályza.t. (záróvizsga) 

Gyógysze1isméb6l: egs. Dr. Balo(Jh J{á.l1nán 
(-iyógyszeJészi tör véuyekb6l: egs. D1 Balogh ]{~ílnián, 
\F egytanból: egs. ])1, '11hn·n Károly 
Gyógysze1·észetb6J: egs. D1. 1lfülle1 l~e1nát 2 

\Tégleges oszitUyzat: elégséges D1 .l3alogh J{áZ.mán 
tl6kán '' 

Eze11 a gyenge ·vizsga,ered1nénye11 egy cseppet 
sem csodálkozhatunk s nem vonhatunk le abból 
hát1ányos következtetést a, nagy n1ester képessé
gci1'Ől, ha tudjuk azt, hogy gondos édesapja kér1y-
8Zcrítette a11a ~ Jnitscnf sejtve későbbi óriási n1ű
vészi sike1eiről -- , hogy vala1ni biztos n1egélhetést 
nyújtó, ke1ryérkcreső <li1Jlon1a legyen ~zeretett fia 
kezében, akinek. ragyogó ábrázolóképcssége egyéb
ként n1á1 igen fiatal ko1ában n1egn1utatkozott 
N en1 érdekelte őt kon1ol:y-an soha sen11ni más, n1int 
a iajzolás és a füstés n1ű\·észete, amit az „Emlé
kezéseim" című kötetében röviden így fojezett ki: 

„ ranító volt az édesapám, aki sokszor hangoztatta, 
ha tízszer születnék is a világra mindig tanító kívánna 
h-Jnni, én viszont festő lennék n1ind a tízszer, ha tízszer 
születnék a világra" 

S valóban, kezdettől fogva mindvégig egész Jé .. 
m ét a képzőművészet töltötte be. 

Diplomájának ehiyerése után ismét a Genthon 
által említett gyógyszeitá1ban dolgozott, s ez idő 
<J.latt - tehát 1881. V 31 után - alkotta a font 
1nár ugyancsak cn1lített első(?) n1űv-ét, pa.sztell
technikával 

:~ IJ1 Jlülh1 JJu11át ki1.ií116 képzr:·Lt-;;égü g)óg;.Hzfl~~z 
szigo1lati konnán~ bizto~ nag~- Se11u11cbu:>.i8ii-nl; ll<lt;:\ -

bátyja 'olt 

A gyógyszerészi tevékenység azonban se1nmikép
pen sen1 elégítette ki egyedül a n1űvészetért hevülő 
lelkét. Még abban az évhen otthagyta .~ehát a 
gyógyszei tárt és 1882-ben mái gr. Zichy Odön két 
fiának neyelőjeként Smdon találjuk, hogy - köz
ben művészetének élve ·- 1884-ben a Festőakadé~ 
111ia ösztöndíjasaként Münchenbe költözzön 

Ezzel tehát egysze1 s mindenkmrn végeté1 t 
gyógyszerészi pályafotása, hogy elinduljon a mű
vészet kezdetben sok nélkülözést jelentő, rögös, de 
v·égül is a világhírnév dicsőségébe torkolló útjára, 
amelyről ugyancsak Genthon a „Művészeti Lexi
kon" IV kötetében(l9"61l), többek között ezt frja: 

„Stílusa a posztin1presszionizn1ushoz kapcsoló
dik, anna.k dekoratív ágát rendkívül egyénien, n1a
gasiendű krnlitással fojlesztette továbh Több 
mint 2400 olajképet és pasztellt fostett" stb 

A bevezető so10kban említettük, hogy a BOTE 
G.yógyszerészeti Intézetében ·van Rippl-Róriai?iak 
gyógyszerészhallgató korában egyik (illetőleg eset
leg két) p10fesszo1á1ól készített, talán első olajfost-

, ' inenye. 
1945-ben, a felszabadulás után, an1ikor sorra ·vet

tük a hábm ú okozta pusztításokat, e so1ok írója 
- mint a gyógyszmészhallijatók 1863-64. tanév
ben megalakult Segély- és Onképző-Egyesületének 
rtkkori tanáielnöke - fokeieste az Egyesületnek a 
Múzeum kö1 úti bölcsészeti karnn elhelyezett helyi
ségét is, ahol megdöbbentő kép fogadta: a helyiség 
belövést kapott, s ott minden szeiteszét hullott 
A padlón hevm t tárgp1k között három megrnngá
lódott, olajfestésű portré is volt, valan1ennyi a 
gyógyszcrészhallg11tók egykori pi ofesszmait (volt 
tanárainl(Lt) áb1 {i.zolt<L, éspedig a két nagy ké1ni
kust: di Le11g~el Bélrit és dt. Than Károlyt, továb
bá dr JJokay Á1 ]Hidat a fa11nakológia tanárát„ Kü
lönösen a Lcng\cl- és Tlmn-képck árnlták el, hogy 
a.zok n1Ű\·és:d kezektöl szár1naznak Szignálva ·
sajnos - cg) jk_ .sen1 \olt _-:\. fCi::;tn1ények:et az Egye
te1ni Gyóg:yszerös:1.eti Inté;.i;etbc vittük át s azok 
jelenleg ls ott \,·annak ·ná1 <t fent on1Iített irodaln1i 
adatokból iudtunk a1ró], hogy a. festőművésr, 
l?,i1111l-Rónai, Júz~ef gyógyszerész volt, nem is gon
doltunk ai 1 a, hog."\,' a Hzóban le\,() szignálatlan ké
pek -- ~tn1el~oknek ki,;itelezése az ő jól ismert 
po1:1zti111p1e1:1i:;zionii-iia Htílusától teljese11 elüt,-· tőle 
szárnrnzlmtnak Csak jóval később, 1960 köiü] 
111erült fél ez a gondolat 

Ekkor 1:1.i .~lagJ a.r N"e1nzeii Lialériához fűl'dultunk, 
sőt a lnester eg)ik tarút·yánJa, .1~fartyn Ferenc ki· 
tűnő pécsi festő1nűvész is n1cgtekintette a képeket, 
de pozitív' álaszt - a fenti okokból - egyik rész
ről se1n sikBr ült ka,pni. 

A Magyar Nemzeti Ga.!éút mégis nyilvántartás
ba vette Lengyel Béla po1tiéját 780/a/1961 sz, 
Than Károlyét pedig 781/1961 sz alatt azzal a 
megjegyzéssel, hogy: „Feltehetően Rippl-R6nai 
Józs~f ifjúkmi festményei azok, az 1880-as éYek
bőL'' 

Ezzel eg.1 előrn ismót elaludt '1 dolog 
.A. 111últ é'\·be11 \életlenül kezünklJe került ,,J! n1a

r111a1 or8~-:,áyi gyÓ(JIJöZCI é.szct tör tériete" cin1ti 2 kötetes 
n1unka„, a.n1elynek T kötetében a 341 oldalon a kö
,. eikcző .s~övegct ol'\ tt8t~k: 
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Neves és országoshírűf6stő1nűvész volt Rippl-Rónai 
Jó~~ef gyógysze1ész kartársunk is, aki még fiatalon, te
hetsége hajlan1ait követve, otthagyta a gyógyszerészi 
pályát és a festészet múzsájához szegődött. Évekig élt 
külföldön, s mint afféle művészen1ber idősebb korában 
kissé különc természet_ű volt„ 

Rippl-Rónai 18 79-Sl·ben végezte gyógyszerészi ta
nulmányait a budapesti egyetemen J(a.1 lonszky Geyzá
'/Jal együtt -- aki Ka1'lov.~zky Berta.Za.n festőművésznek 
t;estvérbátyja volt -, az itt megírt részleteket ról_a 
Ka1 lovszky Geyzától hallottuk. 

Rippl··Rónai igen jó megjelenésű, csinos fiatalember 
~nlt egyetemi hallgató korában, s társai sze1ettéll;. A 
zseni kiválasztottsága azonban, némi önérzet formájá
ban már akkor kiütközött rajta„ Kedvvel rajzolgatott 
ni.ár akkor is„ 

Egyszer kedves taná1uknak Lengyel Bélának neve„ 
napja közeledvén, megkérték társai, hogy fesse meg a 
p1ofesszor portréját, amit ő szívesen megtett„ Fénykép 
után, olajban festette meg Lengyelt. A kép elég jól si
került, át is adták az ünnepen a professzornak„ Jelenleg 
(1930.) az örökösök birtokában van, de szignálva nincs. 
Időközben a inester neve patinás hangzású lett s Lengyel 
tanár örökösei megkérték KarlovBzkyt, hogy a kép ere
detiségét, mint tanú igazolja. 

Rippl-Rónai Kaposvárott született 1861-ben, meg
halt 1927-ben„ Gyógyszerészi oklevele megszerzése után 
külföldre ment. Előbb a müncheni festőakadémián ké
pezte magát, majd Párizsba ment, ahol Murikác8y ta„ 
nítványa lett, de a mester konze1 vatív„akadémikns 
iránya ne1n tetszett neki, s a inodern fianeia impresszio·· 
nista irány követőjének csapott fel.. Ennek az élénk szí
nekkel dolgozó impresszionista iránynak 1nagyarországi 
apostola mind\.égig ő ina.radt„ ICiállitott képeit előszö1 
nagyon kritizálták, de ő ne1n vesztette cl kBdvét s ké-· 
sőbben a mode1nné fejlődött; műízlés igazolta 6t Ké
sőbbi tárlatain kiállított fcst1nényei hü·essé tették nevéi 
Néhány képét ina.ga a király és az á1la1n is n~egvásá
rolta. Leginkább vegetációs és világos tájképeit élénk 
színek és színgazdagságában még Segantini világhíres 
iskolájától is különböző natu1álimpresszionista felfogás 
tették elragadóvá. Egy időben szinte irányt jelzett 
Rippl-Róna1: ne\re a festészetben 1927-ben halt ineg, 
hírneve teljességében, de végső éveiben hozzánk, 
gyógysze1és...:ekhez, láthatóan ne1n kötötte többé az 
i:isszcta1tozanclóság érzete. A Pesti Hírlap 1927-ben 
Rippl-Róna-inak egy állítólagos levelét közölte, a1nely
ben rógi hiYatásáról elég éles k1·itikát iuond. A levelet 
még atyjának frta gyógysze1észalkahnazott ko1ában, 
s sorainak tendenciája az, hogy atyját, aki neheztelt 
reá, amiért a gyóg3-szerészi pályát otthagyta, megbarát
koztassa a gondolattal, miért hagyta ott a gyógyszerészi 
pályát." 

A fonti sorok tehát - úgy véljük - minden két
séget kizáróan igazolják azt, hogy az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézetben levő, Lengyel Bélát áb
rázoló kitűnő portré Rippl-Rónai alkotása, sőt 
megkockáztatjuk azt az állítást is, hogy első mű
vészi olajfestménye volt 

Az e képhez nagyon hasonló kivitelben készült, 
Than .Károlyt ábrázoló portréról A magyarországi 
gyógyszerészet története II kötetének 398. oldalán 
csak e sorok olvashatók: 

„25 éves egyetemi tanári jubileuma alkalmából az 
egyetemi gyógyszerészhallgatók 1887 május hó 22-én 
olajfestményű életnagyságú portréjáva.1 lepték meg ta-· 
nárukat D1 Than Károly nagynevű kén1ikus profesz
szort." 

Ebben az évben Rippl-Rónai már Párizsba ment 
:Yfünchenből, ez tehát kétségessé teszi azt a felte
vést, hogy ez a kép is az ő műve. Igaz, hogy a szü
leit nagyon szerető művész gyakran hazalátoga
tott Kaposvána, s nem lehetetlen, hogy egy ilyen 
alkalommal őt bízták meg a tarútványok ennek a 
képnek a megfostésével is .. Ez azonban már nem 

bizonyítható olyan kategorikusan, 111i11t a Lerigyel
ről festett kép, amelyet unokája dr Lengyel Bé/,a 
kémikus, budapesti egyetemi tanár, akadérilikus is 
agnoszkált, bár a felmerült fenti kérdésre nem tu
dott pozitív választ adni. 

A fenti adatok ismeretében újból szorgos kuta
tásba kezdtünk .. Első utunk a Magyar Nemzeti Ga
lériába vezetett, ahol biztatást kaptunk arra, hog) 
érdemes a jelen témával foglalkozni Egyben ot1 
betekintést nyertünk Genthon István és Rippl
Rónai már említett könyveibe, valamint azoknak 
az intézményeknek és személyeknek a címét kap
tuk meg, akiktől eset!eg_.űja__lib adatokat reméltünk 
nyerni. Ezek közül a legérdekesebb és legautentiku
sabb ilúounációt dr Rónai Gusztáv ny .. törvén', -
széki tanácselnöktől, a n1űvész Lajos i1evű testvé-
1ének fiától kaptuk, akinek levelét éppen ezért az 
alábbiakban szó szerint közöljük: 

„I<:aposvá1, 1968 X. 21 
Igen tisztelt Profcsszo1 Ur ! 
l!"""'olyó hó 3-áiól keltezett levelét i11egkapta1n s szíves 

r:lnózését kérem, hogy arra csak most válaszolok 
Nagybátyá1n :i\:Iünchen előtti éYeir61 vajmi kevesc·t 

tudok, ő ugyanis sohaserm beszélt életének erről a sza·· 
kaszáról én előttem, s Edesatyá1ntól is csupán annyit 
hallottan1, hogy nagybátyán1 a festészethez érzett hi· 
vatást, már diák korában nagyon jól iajzolt s a gyóg)
szerész szakma nem elégítette ki. Ezért hatá1üzta t::I 
inagát, hogy kimegy l\iünchenbe és Párizsba, de n~i vf-~1 
szüleitől anyagi tán~ogatá.st nem ren1élhetett, l\!Iün
chenbe történt kiutazása előtt heá.Ut_11evelőnek egyik 
Zichy családhoz, a g1·6f két fia mellé„ Igy tett szert egJ 
kis pénzre, ami aztán Münchenben a kezdet nehézségein 
útsegítette. ICülföldön tanulása alatt valamilyen ösztön
<líjat is kapott az á.Jlani.tól, hogy iuikor és mennyit azí. 
non~ tudom. 

J\.fint okleveles gyógyszeréHz elóbb J{aposváron, majd 
.Pécsett volt állásban, hogy inennyi ideig, azt sen1 tudon1 
Amennyiben szolgálati ideje a.lat t iajzolgatott vagy fes
tegetett, azt főnöke valószíni'.ileg kifogásolta, de hogy uz 
a kö1 ülmény n.1ennyihcn befolyásolta nagybátyá1T1n.t 
abban, hogy pályát változtasson, az.t ne1n tudo1n 

Habái azt se1n hallottam senkitől, hogy apai nagy
apán1 sze1nrehányást tett volna nagybátyá1nnak amié1 L 
diplomájának 1negfelelő és biztos 1negélhetést nyúj t.ó 
foglalkozását felcse1élte egy bizonytalannal, de nagy
apá1n felfogását és gondolkodás 1nódját isn1erve, c:tt 
biztos1a veszem. 

Ugyanígy biztos1a vesze1n azt is, hogy a Budapesti 
Gyógyszerészeti Intézetben található 2 professzo1-
portré a nagybátyán1tól szár1nazik, inert teljesen való 
színűtlen, hogy pont azokban az években, aJnikor na,g:-r -
bátyá1n a pesti egyeten1en tanult, lett volna rajta kívül 
inás gyógyszerészhallgató is, aki kiváló rajztehetséggel 
lett volna megáldva s kedvet kapott volna 2 professzo
rának lefestésére? Signo ugyanis szerintem csak azé1 L 
nincs a po1trékon, n~ert akkoriban nagybátyám még 
ne1n volt festőművész s bizonyára szerénytelenségnek 
tartotta volna a képek signálását. 

Ezzel be is fejezem levele1net, minthogy egyebet a 
szóbanfo1gó ügyben nen1 tudok mondani s ismételten 
kérve elnézését, 

K,.á1, l\1ájus 1 u 32 1na1adtam ProfE:sszoT Ú1nak 
tisztelő híve 

D1 Rónai Gu8Ztáv 
ny. tszéki tanácselnök" 

Érdeklődést nyilvánítottak és több-kevesebb 
adatot közöltek továbbá az „Irodalon1" cÍinŰ rész
ben felsorolt személyek is, akiknek e helyen is kö
szönetünket fejezzük ki azé1 t, hogy közlésükkel sú
vesek voltak hozzájárnhli e tanulmány adatainak 
bővitéséhez. 
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Azt gondolon1, hogy __ a közölt adatok ne1ncsak 
gyógyszerészi, de n1űvészettör téneti szen1pontból is 
érdeklddésre tarthatnak szá1not, s csak: örülhetünk_ 
annak, hogy Rippl-Ró1w.i. hűtlen lett a gyógysze-
1észethez és ,,_1-1 festészet n1úzsájához szegődött", 
amely babérok özönével árasztotta el őt, a n1i nag\ 
büszkeségünkre, J1ogy „ő is gyógyszerész volt n 

Örvendetes és kívánatos volna, hogy a fent emlí
tett portrék, ké1Jzőn1űvészeti vonalo11 - a inai 
korszerű ellenőrző vizsgáló 1nódszerekkel - össze
hasonlításra kerülnének Rippl-Rónai Párizs előtt 
készített n1ííveivel 

Háliis köszönetemet fejezem ki d1.. I'andula. Egon 
f;gyet~mi tanár úrnak, a BOTE Gyógyszerészeti Inté
zete igazgatójának szíves segítőkészségéért és azért, 
hogy lehetőséget' adott e dolgozatnak Intézetében való 
elkészítésé1'e 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző isme1 teti Rippl-Rónai József, világhí1ű 
f6stő1nűvészünk kevéssé is1nert gyógyszerészi n1últ
,ját, an1el,y ü·ánt a képzőn1űvészet kö1éből is érdek
lődés nyilvánult meg 

Kiemeli a Budapesti Orvostndományi Egyetem 
Gyógyszerészeti Intézetében levő, bizonyíthatóan 
a nevezett mestei által egyetemi hallgató korában 
egyik pmfesszo1áról festett kitűnő portrét, amely 
valószínűleg a művész legelső olajfestményű kép
alkotásának tekinthető. 

Foglalkozik Rippl-Rónai egyetemi tanulmányai
val és annak a reményének ad kifejezést, hogy a 
képzőművészet illetékesei a festmények közölt új 
adatait, ko1szeiíí ellenfüző vizsgáló módszerekkel 
is igazolni fogják 
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AB·rop on11ch1Bae1 ManOl13BeCIHOe c)_lapMaI1,esrrrqecKoe 
rrporn.noe BCeilUipHOH3BeCIHOrO BeHrepcKoro XYAOji\HHKa 
tioji(ecpa P11rrnn-Potta11. 3To npotUnoe HH1epecYer H KpYrH 
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q11nc1<oro YHHBCp3Hre·ra H KOTOpoe no BCeit B€p05ITHOC'IH 
:i'IO)KHO CtU1'I3'Ib nepBbli\l npOH3Be;:i;eHHei\l XY)~Q)l{Hl1K3 na
JU1C3HHhIM MaC.JlüiVi. 
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DL S. l\i o zs o ny i : Pharrnaceutical ·1clalion~ oí 
the ja1nous 1-iunga1 ian painter Joseph Rippl-Rónai 

The life history of the fa1nous Hunga1ian painto1, 
Joscph Rippl··Rónai is the object of ihe autho1s's study 
It is not generaJly kno;vn, that the artist's carreer \-vas 
started at the Budapest l.Tniversityof Sciences und A1tH, 
1vhe1e he \-Vas studying pharmacy. Dming his studies, 
Rippl-Rónai painted an excellent portrait of 0110 .of the 
profossors of the l<~aculty of J\{odicine„ This port-Iait, 
\-vhich n1ay be conside1·ed as the inaster's fhst oil paint
ing, is no\-v in possession of the Phar1naceutical Institutfl 
of the Budapest Medical Unive1sity and \-\'a.its fen i eeog 
nition by p1 ofessional a1 tists' forums 

D1 S. l\T o z s o ny i : J ÓZS!:f Rippl-Rónai, dc r {-JI os·w 
ungan'.'3che 111a1er als Apothelce1 

Zuerst, \Verden hiermit Angaben über József Jlippl 
l~óna.i, <len \-Veltberühmten ungarischen .:.\-fale1 _publi
ziert Diescn wurde auoh seitens der bildenden KunRt 
g1osses Interesse entgegengcbracht„ Beriehtet ~üd über 
ein Port1at, das einen ehe1naligen Professor darstellt und 
das ve1ifiziert von Rippl-Rónai ge1nalt wurde Das Bild 
Befindet sich in1 Pharmazeutischen Institut der Unive1·· 
sit8.t Budapest un.d kann als eine der frühesten Schöp
fungen von Rippl-I.::iónai angesehen 'ive1den. 

IJu1 Autor befasst sich des\veiteren mit <len Uni\,e1si
ti:itsstudien des l\ialcrs und gibt der Hoffhung Ausdruck, 
dass die hier pnblizierten Dat,en auch von seiten dcr 
kon1petenten Kreise der Kunstgoschichtc noch beAtatigt 
\\.01-den 

(Buda.pesti Oi vostudományi Egyetem 
Gyógyszerészeti 1 ntézet, 

Budapest IX , Hőgyes Endre u 7') 
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