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Az EGGR120 fénygörbéjének analízisében csak egyetlen pulzációs frekvenciát 
találtunk, mely kb. 12 és fél perces periódusidőnek felel meg. A csillag, hőmérséklete 
alapján, a pulzációra hajlamos csillagok sávjának egyik széléhez nagyon közel esik, ami 
jól magyarázza a viszonylag hosszú periódusú pulzációt. A kis amplitúdó szintén ezzel 
magyarázható, hiszen ilyen hűvös csillagoknál már lecsökken a pulzációs amplitúdók 
nagysága, lényegében a pulzáció lassú megszűnéséhez közelednek.

A WD1310 esetében sokkal több szignifikáns pulzációs frekvenciát ki tudtunk szed-
ni. Elvégezve a Fourier-analízist a teljes adatsorra, 17 szignifikáns frekvenciát sikerült 
meghatározni, melyek 4-27 perc közötti periódusidőknek felelnek meg. Megvizsgálva eze-
ket látható, hogy vannak köztük ún. dubletek, amik a csillag forgásával lehetnek kapcsolato-
sak, illetve vannak nagyon közeli frekvenciák, amik rövid időskálán (napos, hetes, vagy akár 
hónapos) lejátszódó amplitúdó- illetve frekvenciaváltozások eredményei lehetnek. Megtalál-
hatóak továbbá kombinációs frekvenciák is, amik bizonyosan nem független módusok.

Eredményeinket 2018 májusában angol nyelven, a nemzetközileg neves Monthly Notic-
es of the Royal Astronomical Society szaklapban publikáltuk.3

További tervek

Jelen sorok írásakor is zajlik a fénygörbék elemzéséből szerzett pulzációs módusok fel-
használása ún. asztroszeizmológiai vizsgálatokra, ugyanis a pulzációk vizsgálata egyedülálló 
lehetőséget biztosít a csillagok belső szerkezetének tanulmányozására: ezzel foglalkozik az 
asztroszeizmológia. Lényegében olyasmi, mint a Föld esetében a szeizmológia, csak ebben 
az esetben mi távoli csillagok rezgéseivel foglalkozunk. Mivel a különböző frekvenciák 
különböző mélységekig terjedő hullámokat reprezentálnak, ezek észlelésével a csillag 
különböző belső rétegei letapogathatóvá válnak. A pulzációs módusok a csillag olyan fizikai 
paramétereiről árulkodnak, mint például a hőmérséklet, nyomás, sűrűség, kémiai összetétel, 
hiszen ezektől függ, hogy az egyes hullámok meddig jutnak el a csillag belsejében. Ezen 
kívül további földi bázisú méréssekkel támogatnánk meg az űrtávcsöves missziót, valamint 
részt szeretnénk venni a TESS-adatok feldolgozásában is, hogy ezáltal még közelebb kerül-
jünk a fehér törpecsillagok különleges, belső világának megismeréséhez.

3 https://arxiv.org/pdf/1805.10165.pdf
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„REKTOR ÉS A TÖLTÖTT KÁPOSZTA”
Rudnay Gyula, a „magyar lelkiség” festője

„Nagyot végezni mégis mi jövünk, 
Nagyot, szépet, emberit s magyart.”      

Ady Endre

Rudnay korának egyik ünnepelt festője és a XX. század egyik legmarkánsabb magyar 
festőegyénisége volt. „Minden kitüntetést megkapott a két világháború között”, és a II. 
világháborút követő kommunista hatalom is elismerte kiemelkedő művészetét. Kevés 
festőművész mondhatja el, hogy birtokosa a Corvin-koszorúnak, a Corvin- láncnak, majd a 
Kossuth-díjnak. Rudnay Gyula személyét a művészeti szakma nagyra tartja. A hétköznapi 
emberek, főleg a fiatalabb generáció körében sajnos kevésbé ismert. Művészetének 
aktualitása semmit sem veszített az elmúlt évtizedekben, figurális képeinek meggyőző ereje 
mai is ugyanúgy hat. Mélységes humanizmusa, az emberek tisztelete, nagyrabecsülése és 
szeretete együttesen jelenik meg Rudnay Gyula művészetében. Színes egyénisége hatott 
tanítványaira is. Harminc évig volt a Képzőművészeti Főiskola legendás tanára és rektora – 
valamint megszámlálhatatlan festő tekintette őt mesterének. 

Családja, gyermekkora és tanulmányai

1878. január 9-én született Gömör vármegyében Pelsőcön. Édesapja, Rudnay János 
kocsmároskodott először Pelsőcön, majd Beje1 nevű faluban. Édesanyja Gettler Zsuzsanna 
volt. A családban ő volt a hetedik gyermek. Elemi iskoláit Beje nevű kistelepülésen kezdte, 
majd Miskolcon folytatta. A középiskola négy osztályát már az egykori Gömör vármegye 
központjában, Sajógömörön végezte. Születésének és nevelkedésének helye a Felvidék volt, 
melynek történelmi levegője már gyermekkorában szívét-lelkét átjárta. Sűrűn emlegette 
történelemtanárát, aki lebilincselő szavakkal tudott beszélni Zrínyi Miklósról, Bocskay Ist-
vánról és a magyar történelem többi nagy alakjáról. Óriási talentuma biztosította az egyenes 
utat a tehetséges fiatalnak a Budapesti Iparművészeti Főiskolára, ahol 1893–94 között neves 
tanárok irányításával tanult.  Székely Bertalan volt nagy hatással rá. Első festményének 
hátoldalára a következő megható sorokat írta: „Festettem; 1893 évben első festményem. Édes 
jó anyámtól kaptam 1 frt-ot festékre. Ez volt az első festékem (olaj). Ezzel festettem a túlold-
alon lévő képet egy fametszet után. 1930. évben Rudnay Gyula s.k.”

1  Később sokat emlegette édesapját: „Furcsa ember volt az apám, bohém természetű, aki festett, verselt és muzsi-
kált. Festői vénámat tőle örököltem. Első mesterem a rajzolásban is ő volt. Forrás: Sírfelirat Rudnay Gyula emléké-
re. Somogyi Múzeum 14. 1968. Későbbiekben: Sírfelirat Rudnay   
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Müncheni szabadiskola, Nagybánya (1895–1902)

A főiskola elvégzése után 1895–1900 
közötti közel ötéves időszakban 
a müncheni szabadiskolában 
képezte tovább magát. Egykori 
mestere Hollósy Simon a Müncheni 
Képzőművészeti Akadémia tanára 
volt. Hollósy Simon 1886-ban 
alapított müncheni szabadiskolájában 
vetődött fel az a gondolat, hogy a 
nyári hónapokat az iskola Nagybányán 
töltse, azért itt, mert Hollósy két 
tanítványa, Réti István és Thorma 
János kedvező feltételeket ígért. 
Kezdettől úgy gondolták, hogy az 
iskolai növendékek mellett meghívják 

mindazokat, akik az akadémizmussal szembe helyezkedve a magyar festészet naturalista 
szellemben történő megújítását szorgalmazzák, ami magával hozta egy festőkolónia 
megalapításának lehetőségét. Hollósyra később így emlékezett tanítványa, Rudnay Gyula: 
„Nagyon sokat köszönhetek neki. Ritka nagy tanító volt és mint ember is elvarázsló 
jelenség volt. Közös zeneszeretetünk is együtt tartott bennünket. Hollósy csellózott, én 
hegedültem, és mindketten kotta nélkül játszottuk a magyar és egyéb népdalokat […]”2 A 
valóság ábrázolásának minden fortélyát megtanulta és megismerte. A nagybányai forma- és 
színkultúra világa festői hajlamainak nagyon megfelelt. A korabeli „Nagybánya és Vidéke” 
újságból két cikket is kiemeltünk. Az első hír arról számolt be még a XIX. század utolsó 
évéből, amikor a Hollósy festőiskola értesítette a várost, hogy a nyári időben (májustól) 
szépszámú festőművész érkezik ide. Ezek között volt Rudnay Gyula is, és ezek után joggal 
nevezték a művészettörténészek a posztnagybányai stílus egyik legjelesebb képviselőjének. 
A magyar nemzeti romantika, Munkácsy Mihály realizmusa és a nagybányai iskola 
indították el rendkívül egyedi festői stílusának kialakulását. De azt is le kell szögezni, hogy 
a München–Nagybánya valóságszemléletét egy idő után már kötöttségnek érezte. Ezért 
1900-ban a Hollósy-iskolát otthagyta, hogy az ott nyert alapokon művészetét már saját maga 
építhesse tovább. 

A másik cikk jó egy évvel később jelent meg, amikor is Nagybánya városvezetése bevált 
és évről-évre rendszeres jó szokása szerint a helyi újság első oldalán köszöntötte a festőis-
kolát, tanárait és növendékeit. 1900-ban az egész ország gyászolta Munkácsy Mihályt,3 a 
festőfejedelmet. Nagybányán is nagy volt a szomorúság. 

2  ua.
3  A festő 1900. május 1-én Németországban Endenich-ben halt meg.

Az alkotás szabadságának örömét mindig a nyári alkotótábor indulása hozta el Rudnay 
számára. 1902-ben már Rómában az „Accademia di Belle Arti”-n találjuk, ahol egy évet 
töltött. A művészvilág nevezetes helyein a múlt nagy művészete őt is megigézte. A következő 
évben már Párizsban tanult, megtalálta a saját útját, és sikerült nagyon jellegzetes egyéni 
festői stílusát kialakítani. Rendkívüli mértékben hatott rá Goya és Munkácsy festői öröksége, 
akiknek stílusa folyamatosan tetten érhető volt az ezen időszakban készült munkáiban. Párizsi 
tanulmányútja során megismerkedett Pásztor János szobrászművésszel, s közös barátságuk 
eredménye később egy mindkettőjük számára országos hírnevet hozó közös kiállítás lett. De 
erre majd később visszatérünk.

Hódmezővásárhelyi idők (1905–1910)

Hosszabb külföldi tartózkodás után került 1905-ben Hódmezővásárhelyre. Ezekben az évek-
ben festményein széles horizontú alföldi tájképeket festett. A nagy magyar Alföld és annak 
képe megigézte. „Szeretem az Alföldet, a nagy magyar Alföldet” – mondta egy alkalommal. 
Itt ismerkedett meg Tornyai Jánossal, és a két festő között legendás barátság alakult ki. A 
szoros barátságukat megemlítve nem feledkezhetünk el a még ott élő Endre Béláról és a már 
korábban említett Pásztor János szobrászról sem. A hódmezővásárhelyi festőbarátai mellett 
fontos megemlíteni a szentesi Koszta Józsefet,4 akivel a nyugati festészeti irányoktól el-
térően sajátosan magyar, ugyanakkor modern piktúra megteremtésén dolgoztak sikerrel.5 
Rudnay 1910-ben költözött Budapestre.

1910–1920 közötti évek festészete és kiállításai

A már említett első kiállítására – Pásztor János szobrászművésszel – az akkori Párizsi 
Nagyáruház Andrássy úti Lotz nagytermében került sor. Ez mindkettőjük számára szép sikert 
hozott és a pesti sajtó egyöntetű dicséretét is elnyerték. Rudnay Gyula festészetét értékelő 
és elemző kritika ekkor fogalmazta meg először: egy nagyon eredeti művészegyéniség 
„született”. Művészi felfogása és technikája nagyon egyedi volt. Bár nem használt sok 
színt, képeinek mindig volt magvas mondanivalója és mély érzéseket kiváltó tartalma. 
Alföldi tájképei megkapó hűséggel tükrözték vissza a magyar föld borús panorámáját.6

1916-ban a Műcsarnok téli kiállításán Rudnay képe, a „Kozák” elnyerte az 1200 
koronás Ráth György7 díjat, és még ebben az évben megfestette a „IV. Károly eskütétele” 

4 Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Kossuth-díjas magyar festő, az ún. Alföldi iskola egyik kiemel-
kedő képviselője. Munkácsy Mihály „mágikus” realizmusának követője a maga sajátos posztimpresszionista és 
expresszionista stílusában. Forrás: Wikipédia
5 lásd az iv. internetes forrást.
6  Budapesti Hírlap 1911. március 11 
7  Ráth György (Szeged, 1828 – Budapest, 1905) jogi és művészettörténeti író, könyv- és régiséggyűjtő, táblai taná-
cselnök, jogász, főrendiházi tag. A képzőművészeti és az iparművészeti társaságban sokat tett a hazai képzőművé-
szet és iparművészet támogatása érdekében, az állam és a tehetősebb polgárok anyagi támogatását igyekezett meg-
nyerni. Az Iparművészeti Múzeum első főigazgatója volt, kiemelkedő szerepet játszott a századforduló kulturális 

Rudnay Gyula tanítványaival Hódmezővásárhelyen
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Rudnay Gyula tanítványaival Hódmezővásárhelyen



Örökségünk 217216 Örökségünk

nagyméretű műalkotását is. 85 évvel később (2001-ben) – a magyar állam tulajdonába 
került, melyet a híres unoka, Habsburg György leplezett le a Magyar Nemzeti Galériában. 

Losonci idők

Fiatalkori nagy élménye az orosz kritikai realizmus volt, ennek hatására fordult a népélet ta-
nulmányozása és a realizmus felé. Festményeinek témaválasztásában nagy szerepet játszott 
az a drámai személyes élménye is, amikor az I. világháborúban katonáskodása idején Loson-
con látta a galíciai menekülteket, a háború borzalmait, és ez akkora hatással volt rá, hogy 
évekkel később is nagyon mély érzelmeket kiváltó festmények egész sorát inspirálta. Mélyen 
megrendítette a háború okozta nagy nyomorúság is. A „Menekülő” című festménye kegye-
tlenül valóságos emléket állított a hontalanságukkal és hajszoltságukkal ábrázolt emberek 
szenvedéseinek. 1915-től 1917-ig a 25-ös gyalogezrednél szolgált, mint segédszolgálatos 
katona. „Közben nagyon sokat festettem” – vallotta később egy életrajzi beszámolójában. 
Egy 2018-ban megjelent könyv, „Művészek a háborúban, 1914–1918” Rudnay Gyulát, mint 
egy „katonafestőt” mutatja be.

1918-ban az Ernst Múzeumban tartott kiállításának nagyon pozitív volt az országos 
visszhangja. Bálint Aladár8 egy nagyszerű kritikát írt Rudnay Gyula festészetéről, amely a 
„Nyugat” folyóirat 1921-es karácsonyi számában jelent meg. 
életében. Nagy értékű műgyűjteményét a magyar államnak ajándékozta. Egykori otthonának restaurált ebédlőjében 
e szerény kiállítás tiszteleg emlékének.
8 Író, újságíró, kritikus, Szerb Antal apósa.

                    Rudnay Gyula a Képzőművészeti Főiskolán tanítványai körében 

Néhány gondolatát felidézzük közel 100 év 
távlatából: 
„Az Ernst-múzeum keresve se találhatott 
volna különb festőt, súlyosabb embert, ki 
ötvenedik kiállítása ünnepi jelentőségeinek 
nagyobb nyomatékot tudott volna adni, mint 
Rudnay Gyula. A magyar művészet mostani 
letaroltságában, mikor az európai kapcsolat 
megbénulásával, nagy célok, nagy lendítő 
erők híján a középszer vette át uralmát és 
ideálok nem delejezik együvé a távolabbra 
tekintő tehetségeket, ebben a szomorú 
tespedésben szinte idegenül hat vagy 
legalább is váratlanul Rudnay megkapó 
emelkedése. Az emberi öntudat akkora 
erővel jelentkezik művészetében, hogy a 
mostani keretekbe alig illeszthető bele. 
Körülbelül úgy hat, mint a barokk korabeli 
generálisok, fejedelmek lovas-arcképei, hol 
a ficánkoló paripán büszkélkedő, kardját 
messzire táró hadúr alatt, mint apró bogarak 
nyüzsögnek az emberek. E hasonlatban sok 
a túlzás, de gondoljuk meg, hány művész 
dolgozik iránytalanul, a mindennapos és 
mondvacsinált szükséglet kielégítésére, 

hányan hullanak bele a névtelenség feneketlen üstjébe, míg egyszer-egyszer, nagy ritkán, 
elvitázhatatlanul komoly tehetség jelentkezik, kinek munkássága nem máról holnapra szóló 
szenzáció, hanem maradandó nyeresége az emberi közösségnek.”

1922-ben ismerkedett meg egy új művészi technikával, a rézkarccal. Ez a technika – 
amelynek lényege a világos és sötét tónusok ötvözése – különösen alkalmas volt művészi 
mondanivalójának kifejezésére. A frissen tanult eljárással készült műveit 1923-ban egy szép 
albumban meg is jelentették. 

Trianon után elszakadt szülőföldjének véleménye

„Szlovenszkó” adta Magyarország legnagyobb festőjét – írta az akkori Csehszlovákia 
fővárosában, Prágában megjelenő egyik magyar nyelvű lap.9 A cikk akkor született, amikor 
„A nemes kisasszony és szolgája” című festményét is kiállították a brüsszeli szépművészeti 
múzeumban. A belga király a „György-lovagrend keresztjét” adományozta a művésznek. 

9 Prágai Magyar Hírlap 1927. augusztus 14.

A menekülő asszony (1917) Magyar Nemzeti 
Galéria tulajdona
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A kitüntetést a brüsszeli magyar nagykövet vette át. Mondhatjuk, hogy ekkor volt művészetének 
a csúcsán. Meghívott tagja lett a londoni Szépművészeti Társaságnak. A legnagyobb nyugat-eu-
rópai múzeumok, így többek között a római, velencei, milánói, brüsszeli, bécsi és természe-
tesen a budapesti múzeumok vásároltak tőle képeket. Az olasz király egy bizottságot küldött a 
művész műtermébe, hogy magángyűjteménye számára képeket vásároljon.

Visszatérve a cikkre: „Ezt a művészt szülőföldjén nagyon kevesen ismerik. Arcpirító és 
tragikomikus, hogy a nagy olasz esztétikus Vittorio Pica részletes művészeti könyvéből tudták 
meg sokan, hogy Gömör megyében Pelsőcön született.” A cikk tápot adott annak a feltevésnek, 
mintha Rudnay Gyulát külföldön fedezték volna fel. A prágai cikk fenti sorai nagy vihart ka-
vartak a magas művészeti körökben Magyarországon. Azonnal válaszlevelet küldött Jeszensz-
ky Sándor, a Szinyei Társaság főtitkára, és részletesen érvelt, hogy Rudnay Gyulát már az 
első világháború alatt a Párizsi Áruház szalonjában megrendezett gyűjteményes kiállítása után 
felfedezte a hazai művészszakma, a múzeumok és gyűjtők. Képei a magyar művészeti piacon 
az egyik legdrágább és legkeresettebb alkotások. Csak ezután következtek a külföldi kiállítások 
már említett nagy sikerei, amelyet a következő fejezetben mutatunk be részletesen. 

„A magyar képzőművészet újabb diadalai Olaszországban” 

(Velence 1922, 1924; Milánó 1925) 
Egy olajképpel (Pihenő) már 1922-ben szerepelt a Velencei Biennálén, és ekkor találkozhatott 
először a nevével a nemzetközi szakértő és műgyűjtő közönség. Két év múlva már egy nagyobb 

és átfogóbb anyaga került bemutatásra. 
Tizenkét olajképe mellett tizenkét 
sokszorosított grafikáját is kiállították. Ő 
volt az első olyan művész, akinek a Bi-
ennálé-i bemutatója komolyabb nemz-
etközi sikerrel járt, hiszen ekkor kapott 
személyre szóló meghívást Milánóba.10 
Az olasz sajtó szinte kizárólag méltató 
szavakat írt a kiállítás anyagáról, és a 
francia festők mellett azonos rangban 
említették a magyarok11 művészetét 
is. Mindenütt kiemelték Rudnay fes-
tészetét, akit „modern és szelídebb 
Munkácsynak”12 neveztek el. Rudnay 
Gyula művészetéről ma már egész 
Velence beszél – írta egy tekintélyes 
fővárosi lap. Főleg a kritikusokat ragad-
ta meg ez a mély, eredeti és színig mag-
yar művészet. „És elfogultság nélkül, 
minden fölösleges »pro domo« érzés 
kikapcsolásával bátran mondhatjuk, 
hogy a nemzetközi művészet velencei 
kiállításán a magyar művészek a franciák 
és olaszok színvonalával egyenértékű, 
sőt némely tekintetben ezeket felül is 
múló nívóról tesznek tanúságot.”13

Anyagilag is nagy sikert jelentett Rudnay számára az olasz kiállítás, mert öt festményét és 
öt sokszorosított grafikáját megvásárolták. A „Nászmenet” (1924) alkotása Velencében maradt 
a Biennále bezárása után.14  A velencei nemzetközi kiállításon Rudnay rézkarcgyűjteményét 
nem más, mint az olasz király vásárolta meg – adta hírül a Pesti Hírlap 1924. májusi száma.

Az 1925. évi milánói kiállítás hozta meg számára a nemzetközi, sőt minden túlzás nélkül 
a világhírnevet. A lombardiai világváros – Olaszország szellemi központja – legelőkelőbb 
kiállítási helyisége adott otthont Rudnay Gyula gyűjteményes kiállításának. Az olasz 
sajtó „feltűnő melegséggel” foglalkozott a magyar művész alkotásaival. Milánó eg-
yik legtekintélyesebb lapja a La Sera15 egy hosszú cikkben ismertette és elemezte Rud-

10 Bódi Kinga: Magyar részvétel a Velencei Képzőművészeti Biennálén. 1895–1948. Doktori disszertáció ELTE 
Bölcsészt. Kar, Budapest, 2014
11 Rudnay Gyula mellett még Vaszary János, Rippl-Rónai és Csók István szerepelt. 
12 A velencei magyar kiállítás. Magyar Művészet. 1925. 1. szám
13 Pesti Hírlap, 46. évfolyam- 1924-05-28 / 103. szám
14 Bódi Kinga i.m.
15 A lap mai neve Corriere della Sera (Esti Kurir)

Rudnay Gyula 1949-ben kapott Kossuth díja

1925. évi milánói kiállításának 
olasz nyelvű katalógusa
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nay Gyula művészetének titkait. „Különös ország Magyarország” írta a már említett lap. 
„Még mindig nem kellően méltányolt ez a tiszta, minden iránytól független szellemű, gazdag 
művészet,” amelynek egyik legjelentősebb és modern képviselője Rudnay.  Az olasz lap nagy 
tekintélyű kritikusa megállapítja, ahogyan Goya hatott Zuloagára,16 úgy hatott Zuloaga a mag-
yar Rudnayra.17 

A Szinyei Társaság kiállítást rendezett Brüsszelben 1926-ban, ahol a belga király a Lipót-
rend lovagkeresztjével tüntette ki Rudnayt. Kitüntetést kaptak még Iványi Grünwald Mihály, 
Vaszary János és Csók István festők. A nagy háború óta ez volt az első eset, hogy a belga 
király egy volt ellenséges ország állampolgárait kitüntette. 

1928-ban Rudnay Gyula festményei és Iványi Grünwald Béla képei is szerepeltek egy 
gyűjteményes kiállításon Amerikában. A kiállítás helyszíne a Pittsburgh Carnegie Institute-ban 
volt, és a nagy (világ)siker nem maradt el. „A mai kor legnagyszerűbb romantikus festője” – írta 
egyik amerikai méltatója Rudnayról.
A mester 50. születésnapja alkalmából egy részletes interjút készítettek vele, amelyben a ritka 
alkalmak egyikeként őszintén vallott magáról. Néhány érdekesebb részlet az interjúból:

„Nem szívesen szólalok meg a nyilvánosság számára, a művész helyett a művészete beszél-
jen. De ha már muszáj, megadom magam a sorsnak. Kérdezzen, és én felelek. 
Nincs talán egy órája, hogy előkelő vendégeim voltak. Anna (Habsburg) főhercegnő és Mikes 
gróf püspök látogattak meg.18

Lírikus természet vagyok, a múltba merengő s néha a jövőbe látó, de mindig magyar.

16 Ignacio Zuloaga (1870–1945) spanyol festő
17 Az Est, 1925. április (16. évfolyam, 74-97. szám) 1925-04-15 / 84. szám
18 Festményt vásároltak tőle.

Az ötven éves mester képe

Magyar piktor legyen magyar még művészi megnyilatkozásokban is. Az furcsa lenne, ha 
egy magyar franciás finomkodással utánozni akar egy született párizsi piktort. Terveim: 
Párizs, London, New York. És mindenütt használni akarok a magyar művészet jó hírének 
és hazámnak.”19

Sikeres külföldi kiállításainak meg is lett az „eredménye”. 1928-ban az olasz koronar-
end tiszti keresztje kitüntetést kapta meg. Majd 1929-ben Genovában aranyérmet kapott, 
ugyanabban az évben a barcelonai világkiállításon pedig Grand Prix díjat és az ezzel járó 
ezüstérmet nyerte el.20

A Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára és rektora (1922–1952)

A főiskolán 1922 novemberétől kezdett tanítani, és egy évvel később, 1923. november 27-
én rendes tanárrá nevezték ki.21 Az első időkben alakrajzot és festést tanított. Az Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti Tanács tagjaként működött, olyan művészekkel volt egy 
csoportban, mint Réti István, Glatz Oszkár, Bosznay István, Csók István, Lyka Károly, Dudits 

19 Tolnay Világlapja 1928. 1. szám
20 Tolnai Új Világ lexikona 2. Pótkötet H–Zs (Budapest)
21 Képzőművészeti Főiskola évkönyv 1937–1939.

Az 1929. évben kapott barcelonai kitüntetése
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Andor, Vaszary János, Sidló Ferenc, 
Stróbl Zsigmond és Szentgyörgyi 
István tanárok.

1926-ban egy egyedi felkérés alap-
ján megtervezte az Országház számára 
a Pusztaszeri országgyűlést ábrázoló ra-
jzot, amelyből egy nagyméretű gobelint 
készítettek. A Budapesti Hírlap 1928. 
február 24-i számában beszámolt arról, 
hogy a főváros gobelinszövő műhe-
lyében Koródy György iparművész 
felügyelete mellett befejezték a Rudnay 
Gyula által tervezett hatalmas gobelin 
készítését. A parlament számára készült 
munka 33 négyzetméter nagyságú és 14 
méter magasságú volt, méreteire nézve 
ez a mű volt akkor a második legnagyobb 
a világon. A legnagyobb Párizsban talál-
ható – szólt a művészeti rovat újságíró-
jának tájékoztató beszámolója.

1938-ban a rektori tanácsba is 
beválasztották. A főiskola évkönyvéből 

azt is megtudjuk, hogy az 1938/39-es tanévben az alakrajzi osztályban Geróts Sándor 
ösztöndíjas volt a tanársegédje, aki később jó nevű festőművész lett. Művészkörökben és 
a képzőművészetet szerető közönség soraiban nagy örömet keltett, hogy az 1939/1940. 
tanulmányi esztendőre a Képzőművészeti Akadémián ő lett a rektor. Meghirdetett programja 
volt, amelyet szívvel-lélekkel szolgált. Rektorsága alatt egy kiemelt célra fókuszált. „Meg 
akarom változtatni, hogy ebben az országban a magyar lelkiség ne legyen a másodrendű, 
a megtűrt kategória. Ahogy a magyar zene a magyar népzenére épül, a magyar balladára 
és az ősi magyar zene ritmusára, akkor ez miért ne sikerülhetne a képzőművészetnek is” 
– nyilatkozta.22

A háborús években Erdély egy részének visszacsatolása után a kolozsvári nemzeti 
képzőművészeti kiállításon 1942-ben Rudnay Gyula kapta a legnagyobb művészi 
kitüntetést, az állami nagy aranyérmet. A szakma, a pályatársai és a kritikusok is általános 
örömmel fogadták, és az volt a meglepő, hogy csak most gondoltak rá. A Mester mindig 
híres volt arról, hogy nemcsak kollégáival, tanítványaival szemben, de önmagával szemben 
is túl szigorú volt. Egy vele való beszélgetés kapcsán ezt mondta: „Minden festőben két, 
egymással kiegyenlítetlen ellenfél viaskodik; a szigorú törvényeknek alávetett technika 
keresztülvitele és a lélek érintetlensége. Még nem akadt festő, aki a kettőt legmagasabb 

22 Magyarország, 1939. november (46. évfolyam, 264-273. szám) 1939-11-25 / 269. szám

A belga király kitüntetéséről a művész értesítése

fokon tökéletes egyensúlyba hozta egymással.”23  Rudnay Gyula művészete – saját szavaival 
élve – „a lélek érintetlenségéből” fakad. „Mert eddig is minden nagy művész éppen a 
léleknek és a kifejezőerőnek, az elgondolásnak és a megmunkálásnak csodás egyensúlya 
által lett naggyá.” Ebben állt Rudnay Gyula elmúlhatatlan művészi nagysága is.24 Rudnay a 
magyar érzés- és gondolatvilág egyik legnagyobb képviselője, egyúttal legtehetségesebb és 
legerősebb művészi kifejezője volt. Egy abban az időszakban megjelent tanulmány szerint, 
az 1930-as években, egy amerikai bizottság sorra látogatta országonként a legjelesebb 
festőket. Körútjuk során elsősorban azt nézték, hogy a művészek mennyiben fejezik ki saját 
nemzetük lelkiségét, kultúráját és sajátosságait. Magyarországon Rudnay Gyula ősi magyar 
ereje hatotta meg őket a legjobban.25

Rendkívüli módon szerették a tanítványai. Számos legenda is fűződött személyéhez, 
ahogy a fiatal festőpalánták műveit féltő módon, de mégis kritikus szemmel bírálta. 

Egyik szeretett tanítványa, Bartha Zoltán festőművész közel 10 füzetet írt tele mesteréről, 
és ebben összegyűjtötte Rudnay legemlékezetesebb mondásait is. Egy másik tanítványa – 
P. Bak Péter – elmesélte, hogy ő is lefestette a nagy mestert, de Rudnay csak addig volt 
hajlandó modellt ülni, míg két üveg vörösbor el nem fogyott. 

A bajai Rudnay-művésztelep története

Egész életében az volt a meggyőződése, hogy Pesten igazi magyar festészetet nem lehet 
„csinálni”. A tanári munkától való visszavonulása után merült fel benne az a kérdés, hol 
és hogyan kellene élnie, dolgoznia tovább. Még 1944-ben határozta el, hogy alakítani fog 
vidéken egy művésztelepet. Egy alkalommal megkérdezte az egyik tanársegédjét, hogy 
lemenne-e vele vidékre, ha alapítana egy művésztelepet. B. Mikli Ferenc volt az a festő, 
akinek feltette a mester a kérdést, és ő egyből szülővárosát, Baját javasolta a művésztelep 
helyszínének.

A bajai törvényhatósági bizottság 1945. augusztus 25-i rendkívüli közgyűlése örömmel 
vette tudomásul Rudnay Gyula bajai letelepedési és művésztelep-alapítási szándékát. 

A művésztelep központjának végül is a korábbi Vojnits-kúriát választották. Rudnay 
mester három festőművészművészt kért fel, hogy legyenek a művésztelep tanárai: a már 
korábban említett Bácskai Mikli Ferencet,26 Kun Istvánt és P. Bak Jánost. A művésztelep 1946. 
november l-jén nyitotta meg kapuját. Az első bemutatkozó kiállítását 1946 decemberében 
rendezte meg. A mester célja az volt, hogy a művésztelepet országos jelentőségűvé fogja 
fejleszteni a nagybányai és a szolnoki művésztelepekhez hasonlóan. 1949. február 12-
én Szakasits Árpád köztársasági elnök is meglátogatta a Rudnay Gyula által létrehozott 
szabadakadémiát és művésztelepet. Kíséretében volt Kállai Gyula miniszter és Pogány Ö. 
Gábor, a Fővárosi Képtár igazgatója. Rudnay Gyula 1953-ban rossz egészségi állapotára 
23 Magyarság, 1932.VIII. 17.
24 MTA Szépművészet 1942. Molnár Ernő: Rudnay Gyula
25 MTA Szépművészet 1942. Molnár Ernő: Rudnay Gyula u. o
26 A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1940–1946 között Rudnay növendéke, majd később tanársegédje volt.



Örökségünk 223222 Örökségünk

Andor, Vaszary János, Sidló Ferenc, 
Stróbl Zsigmond és Szentgyörgyi 
István tanárok.

1926-ban egy egyedi felkérés alap-
ján megtervezte az Országház számára 
a Pusztaszeri országgyűlést ábrázoló ra-
jzot, amelyből egy nagyméretű gobelint 
készítettek. A Budapesti Hírlap 1928. 
február 24-i számában beszámolt arról, 
hogy a főváros gobelinszövő műhe-
lyében Koródy György iparművész 
felügyelete mellett befejezték a Rudnay 
Gyula által tervezett hatalmas gobelin 
készítését. A parlament számára készült 
munka 33 négyzetméter nagyságú és 14 
méter magasságú volt, méreteire nézve 
ez a mű volt akkor a második legnagyobb 
a világon. A legnagyobb Párizsban talál-
ható – szólt a művészeti rovat újságíró-
jának tájékoztató beszámolója.

1938-ban a rektori tanácsba is 
beválasztották. A főiskola évkönyvéből 

azt is megtudjuk, hogy az 1938/39-es tanévben az alakrajzi osztályban Geróts Sándor 
ösztöndíjas volt a tanársegédje, aki később jó nevű festőművész lett. Művészkörökben és 
a képzőművészetet szerető közönség soraiban nagy örömet keltett, hogy az 1939/1940. 
tanulmányi esztendőre a Képzőművészeti Akadémián ő lett a rektor. Meghirdetett programja 
volt, amelyet szívvel-lélekkel szolgált. Rektorsága alatt egy kiemelt célra fókuszált. „Meg 
akarom változtatni, hogy ebben az országban a magyar lelkiség ne legyen a másodrendű, 
a megtűrt kategória. Ahogy a magyar zene a magyar népzenére épül, a magyar balladára 
és az ősi magyar zene ritmusára, akkor ez miért ne sikerülhetne a képzőművészetnek is” 
– nyilatkozta.22

A háborús években Erdély egy részének visszacsatolása után a kolozsvári nemzeti 
képzőművészeti kiállításon 1942-ben Rudnay Gyula kapta a legnagyobb művészi 
kitüntetést, az állami nagy aranyérmet. A szakma, a pályatársai és a kritikusok is általános 
örömmel fogadták, és az volt a meglepő, hogy csak most gondoltak rá. A Mester mindig 
híres volt arról, hogy nemcsak kollégáival, tanítványaival szemben, de önmagával szemben 
is túl szigorú volt. Egy vele való beszélgetés kapcsán ezt mondta: „Minden festőben két, 
egymással kiegyenlítetlen ellenfél viaskodik; a szigorú törvényeknek alávetett technika 
keresztülvitele és a lélek érintetlensége. Még nem akadt festő, aki a kettőt legmagasabb 

22 Magyarország, 1939. november (46. évfolyam, 264-273. szám) 1939-11-25 / 269. szám

A belga király kitüntetéséről a művész értesítése

fokon tökéletes egyensúlyba hozta egymással.”23  Rudnay Gyula művészete – saját szavaival 
élve – „a lélek érintetlenségéből” fakad. „Mert eddig is minden nagy művész éppen a 
léleknek és a kifejezőerőnek, az elgondolásnak és a megmunkálásnak csodás egyensúlya 
által lett naggyá.” Ebben állt Rudnay Gyula elmúlhatatlan művészi nagysága is.24 Rudnay a 
magyar érzés- és gondolatvilág egyik legnagyobb képviselője, egyúttal legtehetségesebb és 
legerősebb művészi kifejezője volt. Egy abban az időszakban megjelent tanulmány szerint, 
az 1930-as években, egy amerikai bizottság sorra látogatta országonként a legjelesebb 
festőket. Körútjuk során elsősorban azt nézték, hogy a művészek mennyiben fejezik ki saját 
nemzetük lelkiségét, kultúráját és sajátosságait. Magyarországon Rudnay Gyula ősi magyar 
ereje hatotta meg őket a legjobban.25

Rendkívüli módon szerették a tanítványai. Számos legenda is fűződött személyéhez, 
ahogy a fiatal festőpalánták műveit féltő módon, de mégis kritikus szemmel bírálta. 

Egyik szeretett tanítványa, Bartha Zoltán festőművész közel 10 füzetet írt tele mesteréről, 
és ebben összegyűjtötte Rudnay legemlékezetesebb mondásait is. Egy másik tanítványa – 
P. Bak Péter – elmesélte, hogy ő is lefestette a nagy mestert, de Rudnay csak addig volt 
hajlandó modellt ülni, míg két üveg vörösbor el nem fogyott. 

A bajai Rudnay-művésztelep története

Egész életében az volt a meggyőződése, hogy Pesten igazi magyar festészetet nem lehet 
„csinálni”. A tanári munkától való visszavonulása után merült fel benne az a kérdés, hol 
és hogyan kellene élnie, dolgoznia tovább. Még 1944-ben határozta el, hogy alakítani fog 
vidéken egy művésztelepet. Egy alkalommal megkérdezte az egyik tanársegédjét, hogy 
lemenne-e vele vidékre, ha alapítana egy művésztelepet. B. Mikli Ferenc volt az a festő, 
akinek feltette a mester a kérdést, és ő egyből szülővárosát, Baját javasolta a művésztelep 
helyszínének.

A bajai törvényhatósági bizottság 1945. augusztus 25-i rendkívüli közgyűlése örömmel 
vette tudomásul Rudnay Gyula bajai letelepedési és művésztelep-alapítási szándékát. 

A művésztelep központjának végül is a korábbi Vojnits-kúriát választották. Rudnay 
mester három festőművészművészt kért fel, hogy legyenek a művésztelep tanárai: a már 
korábban említett Bácskai Mikli Ferencet,26 Kun Istvánt és P. Bak Jánost. A művésztelep 1946. 
november l-jén nyitotta meg kapuját. Az első bemutatkozó kiállítását 1946 decemberében 
rendezte meg. A mester célja az volt, hogy a művésztelepet országos jelentőségűvé fogja 
fejleszteni a nagybányai és a szolnoki művésztelepekhez hasonlóan. 1949. február 12-
én Szakasits Árpád köztársasági elnök is meglátogatta a Rudnay Gyula által létrehozott 
szabadakadémiát és művésztelepet. Kíséretében volt Kállai Gyula miniszter és Pogány Ö. 
Gábor, a Fővárosi Képtár igazgatója. Rudnay Gyula 1953-ban rossz egészségi állapotára 
23 Magyarság, 1932.VIII. 17.
24 MTA Szépművészet 1942. Molnár Ernő: Rudnay Gyula
25 MTA Szépművészet 1942. Molnár Ernő: Rudnay Gyula u. o
26 A budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1940–1946 között Rudnay növendéke, majd később tanársegédje volt.



Örökségünk 225224 Örökségünk

feledéstől. A festő életnagyságú szobrát is elkészíttette Andrássy-Kurta János szobrásszal.29 
Halasy doktort fáradozásaiért a Somogy megyei képviselő-testület 
„Tegyünk többet Somogyért!” kitüntetésben részesítette.30 Teltek múltak az évek, és a sors 
ismételte önmagát. Halasy Miklós halála után minden megváltozott. A hagyatékot elvitték 
az örökösök, csak reprodukciók maradtak. Egyre elhanyagoltabb lett a ház, elmaradtak a lá-
togatók – mondta szomorúan a Rudnay emlékek utolsó bábonyi őrzője, Borza Gyuláné 2001-
ben, aki a festőművész unokahúga és keresztlánya volt.31

De akadt egy új mecénás, Szikra István, a Szikra Galéria tulajdonosa, aki nem hagyta, 
hogy a nagy művész szobra elhanyagoltan a gazok között álljon. „A festő szobra hazatalált” 
címmel írta a Jászkürt 2017 júniusában. Az örökösök egyetértésével a déd- és ükunokák 
jelenlétében a galéria kertjében felavatták Rudnay szobrát.

Rudnay sztorik (tanítványai mesélték el) és zene szeretete 

Rudnaynál a zene mély szeretete még gyerekkori emlékeiből származott. A családi 
házukban sokszor volt vendégeskedés, sőt még hajnalig tartó mulatozás is. Itt látta és 
szerette meg egy életre az úri (zenész) cigányokat, az állástalan színésznépet és a naplopó 
költőket. „Szeretem, mert lentről jöttek, jó cimborák. Az apám is szerette őket.” – mondta 

29 Somogyi Néplap, 43. évf. 1987.03.11. 59. szám
30 Somogyi Néplap, 45. évfolyam, 1989-11-01 / 259. szám
31 Somogyi Hírlap, 12. évf. 2001-05-24 / 120. szám

hivatkozva visszaköltözött Budapestre. Bajai lakását az Alap a művész haláláig fenntartotta 
azért, hogy ha akar, bármikor vissza tudjon költözni. 

Nagybábonyi emlékek

A Somogy megyei Bábony település mindössze két párhuzamosan dombra húzódó utcából 
állt, amikor a kis falut Rudnay megkedvelte. Itt volt az a kertes ház, amely a mester legked-
vesebb pihenő- és alkotóhelye volt, ahová nagyon szeretett elhúzódni a világ zajától. Vala-
mikor még az 1920-as években vásárolta meg. Egész életében harcolt a képzőművészet de-
centralizálásáért. Mindig azt hirdette, hogy a nép széles rétegeibe kell elvinni a művészetet. 
Ezt mutatták az itt készült festményei is, vagy ahogyan ő fogalmazott: „festményeimen 
kivilágosodtak a színek”. A bábonyi öregtemplom előtti világháborús hősi emlékművet is 
Rudnay tervezte. Ő készítette el a bábonyi templom oltárképét, ahogy a háromkirályok tisz-
telegnek a karácsonykor megszületett kis Jézus előtt Betlehemben.

„A dunántúli kis falu, a Kis Koppány patak mentén a völgyben meghúzódó Bábony, négy 
évtizeden át legkedvesebb festőtanyája volt. Először 1919-ben sógora meghívására látoga-
tott oda, s a magyar vidék iránti szeretetével, kimeríthetetlen bőséggel élete alkonyáig fes-
tette megannyi részletét, apró fehér házait, düledező kerítésű utcasorát, a szérűskerteket, 
az ágaskodó gémeskutakat, az útmenti karcsú nyárfákat, a lankás, dombos tájat plein-air 
ihletésű, naturalisztikus stílusban. Tájképei mintegy visszhangjai voltak hangulatváltozá-
sainak: nála egy-egy kép nem valamely feladat megoldását jelenti, hanem érzelmi világának 
kivetítését. A Nagybábonyi utca című képében egyszerű eszközökkel fogalmazta meg tiszta, 
lírai gondolatait.”27  De miért is szerette ennyire Rudnay mester Bábonyt, „Somogy megye 
legfalusiabb települését”. Somogyot egyébként is nagyon szerették a festők, Rippl-Rónai 
Kaposvárhoz ragaszkodott, Kunffy Somogytúron állt meg. Közel 25 évvel azután, hogy 
Rudnay mester utoljára járt a kis településen, a legjobban szeretett unoka – Halasy Miklós 
jászberényi gyermekorvos – sok részletet elárult a nagypapa festőtanyájáról.  A mester halála 
után közel húsz évig pusztult a festőtanya. Majd az unoka 1976 körül meglátogatta a már 
roskadozó házat, az elrohadt padlót, a nagyszobában röfögő kismalacokat. „Nagyapám arca 
jelent meg előttem, de nem a derűs tekintete, hanem a ritkán látott szomorúsággal árnyékolt 
arca. Engem, első unokáját nagyon szeretett…” Halasy doktor a felújítás mellett döntött, akit 
édesanyja is nagyon támogatott. Az unokák először értetlenül fogadták szándékomat.  

Nagyapám öccse, Rudnay János is sok időt töltött el itt, akinek az I. világháborúban 
egy kezébe fúródott golyó orozta el az ígéretes hegedűművész pályát. A felszabadulás is itt 
érte a mestert és családját. Egy lovas kozákcsapat foglalta el először a falut. „Emlékszem – 
meséli az unoka – nagyapám elővett egy rajzmappát és vázlatokat készített a kozákokról.”28   
Rudnay mester halálának 30. évfordulóján a hálás unoka megvásárolta, renováltatta és em-
léktáblával jelölte meg a nagyapa bábonyi festőtanyáját. Megmentette az enyészettől és a 

27 https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/r/rudnay/index.html
28 Szapudi András: A nagyapa bábonyi arca. Somogyi Néplap, 35 évf. 1979.11.11. 264. szám [5.old.]
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feledéstől. A festő életnagyságú szobrát is elkészíttette Andrássy-Kurta János szobrásszal.29 
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címmel írta a Jászkürt 2017 júniusában. Az örökösök egyetértésével a déd- és ükunokák 
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29 Somogyi Néplap, 43. évf. 1987.03.11. 59. szám
30 Somogyi Néplap, 45. évfolyam, 1989-11-01 / 259. szám
31 Somogyi Hírlap, 12. évf. 2001-05-24 / 120. szám
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27 https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/r/rudnay/index.html
28 Szapudi András: A nagyapa bábonyi arca. Somogyi Néplap, 35 évf. 1979.11.11. 264. szám [5.old.]
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vagy talán írta egy barátjának. „A töltött káposzta volt számára az ételek királya és a 
tyúkhúsleves csak csigatésztával, más nem jó bele” – vallotta. Egy emlékezetes történet 
Rudnay Gyula és Csók István beszélgetéséből, amelyet maga a mester mesélt el. 
„Beszélgettem Csókkal egyszer, kissé haragosan mondtam neki, hogy nem lehet a közönséget 
örökösen cukrászsüteményekkel traktálni. Erre Csók: [...] de töltött káposztával sem.  [...] 
Cukrászsüteményt nem evett, – macskának való – mondta, a sós süteményeket szerette, 
édes tésztát nem.” 

Neves és emlékezetes mondásai voltak: „… szerette, ha a szalonna kissé avas, ha-
gymával és lágy kenyérrel falatozni s vinkót inni melléje, valami nagyszerű dolog ez…”

Szeiffert János tanítványa mesélte egy alkalommal: „Korrektúráin szokta mondani, 
mindent hagymával kell indítani, rossz képre pedig: olyan, mintha málnaszörppel öntötték 
volna le. Töltött káposzta volt a non plus ultra, ez volt a legnagyobb dicséret részéről.”

Lőrinczy Szabolcs visszaemlékezésében a következő történetet írta a mesterről.  Rud-
nay Bábonyban ismert meg egy öreg csavargóféle embert, nagyon megtetszett neki s 
elkezdett vele beszélgetni. Az volt a szokása, mielőtt festeni kezdett, szerette kicsit jobban 
megismerni modelljeit. 
„– Szereti-e maga a hurkás babfőzeléket csülökkel?  
– A legkedvesebb ételem – mondta a csavargó.
 – Hát ebben megegyeztünk. Hát a túrós csuszát szereti-e? 
– Nagyon... 
– Hát ebben is megegyeztünk. Hát a fehéret szereti-e vagy a kadarkát? 
– Én a kadarkát. 
– Ebben is megegyeztünk. Nem akar egy kis pénzt olcsón? Én csak mondom, hogy hogy áll-
jon, vagy üljön, s magának más dolga nem lesz, mint hogy úgy marad.” 
El is kezdte a festést, de öt-tíz perc múlva a csavargó ember elszunyókált, elaludt! Költögette 
és folytatta a festést, de bizony megint csak lekoppant az öreg csavargó feje. Végül nagy 
nehezen, alig-alig sikerült tető alá hozni a képet. Közben megetette, megitatta, úgy ahogy 
megbeszélték. „Kérdezik ám a falusiak utána, hogy milyen ember az új gazdád? – Nagyon 
derék ember, azt szereti, amit én, jó magyar ember, csak – ne festene!”32

Rudnay Gyula és Jászberény kapcsolata

Halasy Miklós református lelkésznek – aki 1930-tól a Szentmártonkátai Református Egy-
háznál teljesített lelkészi szolgálatot – a felesége Rudnay Rózsa, Rudnay Gyula egyik leánya 
volt. Később a Jászberényi Református Egyházközösség Halasy Miklós szentmártonkátai re-
formátus lelkészt hívta meg lelkipásztornak.33 A lelkész 1939-től vette át a református egyház 
feladatait. Egy alkalommal még ő mesélte a következő kedves történetet apósáról:

32 Szabad Föld, 52. évf. 1996.09.17 Leskó László: A bábonyi Don Quijote.
33 Friss Ujság, 43. évfolyam, 1938-08-31 / 196. szám [5.o.]

„Apósom olykor végtelenül szórakozott ember volt, nyolc éve udvaroltam már a lányának, 
de újra és újra be kellett mutatkoznom. Ezt azért mondom el, hogy érthetőbb legyen a Ká-
nai menyegző históriája. A parlamentben lévő művét kaptam nászajándékba, de elfelejtette, 
hogy nekem ajándékozta és újra elajándékozta. Nem jött zavarba: mindegy no, legyen a tiéd a 
Kánai menyegző. A kép bejárta a világ legjelentősebb kiállításait, Hága, Amszterdam, Bécs, 
Brüsszel, Róma, London, Barcelona, Pittsburgh, New York, San Francisco…Viktor Emánuel 
olasz király minden áron meg akarta vásárolni, a legmagasabb körök »jártak el«, de apósom 
mindig nemet mondott.”34  

Rudnay Gyula a lányát, Rudnay Rózsát az 1940-es években gyakran meglátogatta 
Jászberényben. A fiatal jászberényi festők (Jászberényi Nyolcak csoportja, Makay József, Vuics 
István) is felkeresték és bemutatták műveiket a mesternek. Szakmai véleménye befolyásolta a 
jászberényi művészeket, és biztatására lépett festői pályára Makay József. Napjainkban több 
Rudnay-mű található Jászberényben magántulajdonban. A már korábban említett unokájának, 
Halasy Miklós jászberényi főorvosnak, akinek nagyon sok festménye volt Rudnay Gyula 
hagyatékából. A hagyaték lelkes és értő gondozója volt. 

Elevenen élő emléke napjainkban (a XXI. században)

Egy időben kialakult az az általános vélekedés, hogy Rudnay sötét színekkel festette le a magyar 
tájat. Különösen a posztimpresszionistáknak és az újabb modern irányzatoknak sok képviselője 
nem tartotta kiemelt festőnek.  De ezt egyértelműen cáfolják például a festő kedvenc dunántúli, 
a somogyi dimbes-dombos tájakat és a nagybábonyi utcákat bemutató festményei.

Rudnay Gyulát valósággal vallásos szerelem hevítette hazája iránt. Ez az őszintén mély 
érzés vezette mindig a tanítás során. Tanítványaiknak mindig is ezt a magyar lelkiségen 
alapuló művészetet oktatta. „A mi művészetünk alapja csak e föld és e föld népének kultúrája 
lehet” – hirdette a katedrán.

„Művészek Rudnay Gyula Baráti Emléktársasága”

1994 októberében jegyezte be a bíróság a kulturális nonprofit szervezetet. A társaság 
létrehozásának ötlete Bartha Zoltán festőművész fejében született meg, aki Rudnay tanítványa 
volt. Az alapötlet ihletője Bartha apósa, Medgyaszay István építőművész volt, akinek 
művészi sorsa sok tekintetben hasonlított Rudnay Gyula magyar művészetet szorgalmazók 
sorsához. E két „nagy öreg” barátságát eszmei rokonságuk fűzte szorosabbá.35 A Medgyaszay 
villa falára egy domborművet is terveztek, amelynek szövege megörökítette az utókor 
számára, hogy a ház vendége volt Rudnay Gyula és több hazai, illetve külföldi kiválóság. 
A dombormű avatására meghívták a még élő és fellelhető Rudnay Gyula tanítványokat. Az 
ünnepségen Bartha Zoltán megkérdezte a jelen lévőket, hogy kik támogatják egy Rudnay 

34  Szolnok Megyei Néplap, 1984. augusztus (35. évfolyam, 179–204. szám) 1984-08-05 / 183. szám
35 A. Bak Péter: 20 éves a Rudnay társaság. Forrás: http://www.evid.hu/kultura/item/1348-20-%C3%A9ves-a-
rudnay-t%C3%A1rsas%C3%A1g?tmpl=component&print=1
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32 Szabad Föld, 52. évf. 1996.09.17 Leskó László: A bábonyi Don Quijote.
33 Friss Ujság, 43. évfolyam, 1938-08-31 / 196. szám [5.o.]
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34  Szolnok Megyei Néplap, 1984. augusztus (35. évfolyam, 179–204. szám) 1984-08-05 / 183. szám
35 A. Bak Péter: 20 éves a Rudnay társaság. Forrás: http://www.evid.hu/kultura/item/1348-20-%C3%A9ves-a-
rudnay-t%C3%A1rsas%C3%A1g?tmpl=component&print=1
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Társaság létrehozását. Természetesen valamennyien aláírták az okiratot, végül a szükséges 
procedúra után így jött létre a társaság. Az egyesület első számú célkitűzése: „Rudnay Gyula 
emlékének ápolása, művészetének megbecsülése és népszerűsítése, valamint szellemiségének 
megőrzése, továbbadása.” A társaság legnevezetesebb tagjai közül csak néhányat a teljesség 
igénye nélkül emelünk ki: Miklóssy Gábor festőművész, tanszékvezető egyetemi tanár; 
Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművész; P. Bak János Janus Pannonius-díjas festőművész, 
aki Rudnay Gyula tanársegédje volt; Makovecz Imre Kossuth-díjas építész; Erdősi Katalin 
szerkesztő; Dömötör János múzeumigazgató; Bényi László festőművész, művészettörténész. 
Bényi volt Rudnay művészetének egyik legavatottabb ismerője. Ebben a tanulmányban nem 
részletezzük azt a sok munkát, amit a társaság végzett Rudnay Gyula művészetének ápolása 
témájában. Rudnay halálának 60. évfordulója alkalmából 2017-ben egy emlékező kiállítást 
rendeztek. Emellett a mester számos gyűjteményes kiállításának a megszervezését végezték. 
Nagyon emlékezetes kiállítása volt a Kossuth-díjas festőnek és művésztanárnak születése 
135. évfordulója alkalmából Budapesten a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban.

2013 szeptemberében „Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat” alapított Hódmezővásárhe-
ly önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia. A díjjal a fiatal alkotóművészek 
támogatását tűzték ki célul. A kitüntetett fiatal alkotók egy éven át havi ösztöndíjban 
részesülnek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatásának köszönhetően. Az ösztöndíj havi nettó összege 100 
ezer forint, amit az önkormányzat és az akadémia fele-fele arányban biztosít.

Köszönet Szikra Istvánnak, a Szikra Galéria tulajdonosának és feleségének, Edit 
asszonynak, akik felkértek e tanulmány megírására.  Külön köszönet Rudnay Gyulának, a 
művész unokájának, hogy hozzájárult a család birtokában lévő nagyon értékes dokumentumok 
e tanulmányban történő megjelentetéséhez. 

Rudnay Gyula életéről, művészetéről szóló krónika végére kívánkozik Juhász Gyula 
költeménye, amelynek van egy rövid kis háttértörténete. Az ecset mesterének címzett vers 
a Magyarság 1925. május 17-i számában jelent nyomtatásban. A közlést követően Rudnay 
azonnal köszönőlevelet írt a költőnek, és megajándékozta egy tanyát ábrázoló rézkarcával. 
Később nagyon mély barátság alakult ki a festő és a költő között. 

Rudnay Gyulának
Dicső cigánya színnek, fénynek, árnynak,

Magyar borúnak és magyar derűnek,
Gazdag szegénység áldott orgiája
A képeid, hol álmok hegedülnek.

A földet érzem, mely viharban ázott,
Az eget érzem, mely bizton hajol ránk,

A régi gyászból születő világot,
A lelkedet, édes, bús Magyarország!”

                                 Juhász Gyula (1926)

Kitüntetései (kronologikus sorrendben)

1916. Ráth György36 díj
Állami nagy aranyérem
Fővárosi nagy aranyérem
Jubiláris nagy aranyérem
Corvin-koszorú
Corvin-lánc
Bécs nagy aranyérme
Genova aranyérme
Barcelona világkiállítás Grand Prix aranyérem (melléklet 3. kép)
1948. Pro arte érem (70. éves születésnapjára)
1949. Kossuth-díj (melléklet 2. kép)
1953. Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze 
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Bényi László: Rudnay Gyula. Művészettörténeti Tanulmányok. Budapest, 1954.
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Nagy Varga Veronika

DIENES ERZSÉBET EMLÉKEZETE

A tanárnő nyelvtörténész, gyémánt okle-
veles középiskolai tanár, 1958–2016-ig 
tanított a szolnoki „KÖZGÉ”-ben, a Vá-
sárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépis-
kolában (2007-től: a Szolnoki Szolgálta-
tási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi 
Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két 
Tanítási Nyelvű Tagintézmény). 1911-
ben alapította a megye egyik legrégibb 
középiskoláját a Szolnoki Kereskedelmi 
Társulat. (A Verseghy Gimnázium ekkor 
még polgári fiúiskola néven működött). 
A gazdasági iskolának három neves ma-
gyar–történelem szakos igazgatója volt 
az elmúlt évtizedek során: Pap Illés, Ke-
mény László és Szurmay Ernő. Utóbbi-
ak élen jártak az irodalmi hagyományok 
ápolásában a szolnoki városi Verse-
ghy-kör elnökeként is.

Dienes Erzsébet az elmúlt 58 év alatt 
tanított magyart, történelmet, művészet-
történetet és bibliatörténeti ismereteket. 
1958-tól honismereti szakkört vezetett, 
és diákjai több mint 250 néprajzi és mű-
velődéstörténeti – egyéni kutatómunkán 

alapuló – pályamunkával vettek részt a megyei, területi és országos versenyeken. Szinte meg-
számlálhatatlan pályadíjat nyertek el, és az országos megmérettetéseken az első tíz helyezett 
között mindig ott voltak.

A tanárnő anyai ágon a Szikszay családból származik. A XVII. század első felében felbuk-
kanó, az Abaúj-Torna vármegyei Szikszó mezővárosából eredő, református hitű család, amely 
1643. január 19-én Bécsben III. Ferdinánd királytól nyert címeres nemeslevelet a már nemes 
anyától származó István személyében. Leszármazottai később Hajdú-, Veszprém-, Jász-Nagy-
kun-Szolnok-, Szatmár-, Csanád-, Krassó-Szörény-, Bihar- és Zala megyékben is megteleped-
tek. Lelkipásztorok, tanítók és kézművesek kerültek ki a Szikszay nemzetségből.

   

Dienes Erzsébet 1934-2018
1964-ben készült tablóképe


