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Rudnay mûvésztelepe
„Ez a jellegzetes táj, ez a társadalmi kisvilág számtalan alkalmat

kínál a festõnek, hogy a nyers látványtól eljusson az egyetemes
érvényû mondandóig, hogy megsejtse és kifejezze a részletekben

az egészet, a változásban a maradandót.”
(Lator László)

Szerencsésnek mondhatja magát az a település, amelynek folyója van. Igaz a megállapítás, ha néha a
víz bõsége kellemetlenséget okoz. Szeretett folyónkkal, a Marossal így vagyunk, a város lakói tisztelik
és magukénak érzik. Gyors folyással Erdély vizét hozza, táplálja az ártéri erdõ dús növényvilágát. Ezt a
panorámát az idelátogató mûvészek felfedezték, és ez is hozzájárult, hogy Makón Rudnay Gyula festõ-
mûvész tanítványaival mûvésztelepet hozzon létre.

Az eseményrõl az elsõ hiteles forrás a rendezett tanácsú város 1925. évi júniusi keltezésû, Gorcsa
Péter fõjegyzõ által vezetett jegyzõkönyv feljegyzése: „Rudnay Gyula festõiskolai tanítványai 1925
nyarától, három éven keresztül néhány hetet Makón töltenek. Az ifjú festõket a patronáló Espersit János
ügyvéd, a helyi irodalmi, mûvészeti élet meghatározó alakja osztotta be sorkosztra, szállást a kollégi-
umban kapnak.” A képviselõtestület a mûvészeti megmozdulást anyagi erejéhez mérten támogatta, a
költségekhez ezer pengõvel járult hozzá. Dr. Nikelszky Jenõ polgármester mûpártolása és megértése
például szolgált, mert a festmények vásárlását elõmozdította Somogyi Istvántól, Torma Imrétõl és az if-
jú mûvészektõl. A képek a városháza hivatali szobáinak falát díszítették.

Ecsõdi Ákos gimnáziumi rajztanár a Csanádi Kalendáriumban írta: „A Rudnay-iskola egykori mû-
vésztelepén Istokovics Kálmán és a jelenlegi tanár, Barcsay Jenõ emlékezetes vendég.” A város képzõ-
mûvészetének jeles ismerõje, Kelemen Ferenc tanár az Ötven év Makón címû írásában emlékezik:
„Espersit János közremûködésével Rudnay növendékei érkeztek a városba.”

A festõállványok hamarosan megjelentek az utcákon, tereken, meg a Maros-parton. A fiatalok meg-
ismerkedtek a lakókkal, „belesimultak” a város társadalmába. Szorgos munkájuk nyomán különbözõ
témájú alkotás született, amelyek közül néhány jelenleg is lakásokat díszít. A tágas polgári házak meg-
örökítése mellett a honvédi putrik is vászonra kerültek, kint a határban témát ad a szántó-vetõ ember.
Látványosan megjelenik a szénakazal kútágassal. A Maros-parton a matuzsálemi kort megért nyárfákat
a grafikusok rajzolták le. A patrónusnak, az emlegetett Gorcsa Péter bácsinak a fiatalok karikatúrával
kedveskedtek.

Minden évben a gyakorlatot kiállítások zárták, amelyeket megmérettetésnek, vizsgának tekintették.
Az elsõ bemutatónak a megyeháza nagyterme adott otthont, amelyet Nikelszky Jenõ ajánlott a közön-
ségnek. Az 1926. évit a lánypolgáriban rendezték, Bánffy József fõügyész közremûködésével. Emléke-
zetes az utolsó, 1927. szeptember 2-án, amelyet Rudnay jelenlétében Juhász Gyula nyitott meg. A festõ
és a költõ között már 1925-tõl alakult ki bensõségesebb barátság. Erre emlékezik vissza a Kassák Mú-
zeum kiadványában megjelenõ tanulmány 2000. március 26-án, amely szerint: „Rudnay makói tartóz-
kodását megszakítva, kizárólag azért utazott pár órára Szegedre, hogy személyesen találkozhasson Ju-
hásszal.”

A mûvésztelep elsõ, kezdeti szakasza három évig tartott, azonban a város polgáraiban felkeltette az
érdeklõdést a mûvészet iránt. Mindig voltak „fáklyahordozók”, õk a világosságot biztosították. Ilyen le-
hetett Rudnay, aki megszervezte mûvésztelepét. Az évente itt alkotó festõk magukba szívták ennek a
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városnak lelkét, múltját, jelenét. A fiatalok távozása után a szabad teret az igazán makói Torma Imre
festészete töltötte ki. Azután megjelentek az igen tehetséges rajztanárok: Bánszky Tamás és Dehény
Lajos, a gimnáziumban Ecsõdi Ákos, a Csók-tanítvány.

Az idõs mûvészetbarát makóiak szívesen emlékeztek Rudnay festõmûvész telepére, az évenként
visszatérõ alkotókra. Történetem befejezéséhez érdemes felidézni Kiss Tóni bácsi személyét, aki a hú-
szas-harmincas években híres vendéglõt mûködtetett az Úri-Hajnal utca sarkán, az apósától örökölt Dá-
niel-házban. A Kakasos Kiss, mert ezen a becenéven ismerték, a finom étkek mellett a frissen csapolt,
kiváló minõségû Dreher-sörrel alapozta meg vendéglõjének jó hírét. A finom nedût lerakatába közvet-
lenül a gyártól kapta. Külön látványosságnak számított Adorján muralovaival, a nagy fahordóknak a
vasúttól történõ beszállítása, keresztül a Fõ téren. Vendégei az orosz fertály felõl a Fõ térre igyekvõk
közül kerültek ki, de látogatták a megyei hivatalnokok, az úri vendégei, akikre büszke volt. Megfordul-
tak nála nagy kapacitású sörívók, így a termetes Beke állatorvos. Nem szerette a túlzottan sietõket, mert
amint hangsúlyozta, a sörivásnak is meg kell adni a módját. Bevált receptje szerint a sörnek addig kell a
korsóban pihenni, míg a kemény hab az ezüst pengõst elbírja. Módszere, vidám természete vonzotta a
szomjazókat. De az éhezõk is megismerték nejének, Juliska néni konyhájának finom ízeit. A sarki kis-
kocsma híre a fiatal mûvészekig eljutott, hamar látogatásukat tették. Pénz szûkében magukkal vittek
egy-egy rajzot, vázlatot, amit fizetõeszközül használtak. Szerencséjükre, mert a mûvészetpártoló Tóni
bácsi szívesen fogadott minden alkotást, mint „nemes valutát”. Az eltelt évek alatt komoly gyûjtemény-
re tett szert.

A háború után a kiskocsma nívóját még néhány évig lehetett tartani. A döntõ változást a fordulat éve
hozta, amikor a vendéglátás állami kézbe került. Tóni bácsi önérzete nem engedte, hogy saját tulajdoná-
ban alkalmazott legyen, inkább feladta a vendéglátást. A mozgékony kis ember nem maradt munka nél-
kül, visszatért eredeti szakmájához, a szabómesterséghez. A ruhakészítés tudományát sem felejtette el,
hiszen legény korában Svájcban, Németországban tanulta. Most nem volt anyagi lehetõsége, hogy
önálló szabóságot létesítsen, ehhez a politikai helyzet sem kedvezett. Választás hiányában a nem régen
alakult szabó szövetkezetbe lépett. Az új munkahelyén szívesen fogadták, ahol tudása, precizitása jól
érvénysült. Egyéniségével, humorával életet vitt a Köteles-féle szövetkezeti mûhelybe. Itt lett apám
munkatársa, ahol kettõjük között jó barátság alakult ki. Egyik alkalommal Tóni bácsi vendégségbe ér-
kezett hozzánk, meglepetésünkre szüleimet két mûvésztelepi rézkarccal ajándékozta meg, amit mint
becses emléket én õrzök tovább.

Siket István László
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Benedek Elek-szobrot avattak Hajdúböszörményben
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnõttképzési Karának kertjében, Hajdúböször-

ményben 2016. május 20-án felavatták Benedek Elek félalakos portrészobrát, Lestyán-Goda János
szobrászmûvész alkotását. Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára avatóbeszédében a nemzeti identitás szempontjából egyedülálló örökségnek nevezte a
magyar népmesekincset, amelynek egyik legjelentõsebb mûvelõje, terjesztõje volt Benedek Elek.
– Rendkívül fontos, hogy a népmesekincs megismertetése, ápolása része legyen a pedagóguskép-
zésnek – mondta az államtitkár. (MTI)

F

Felújított várkastély Szászváron
Ünnepélyesen adták át 2016. június 14-én a felújított szászvári várkastélyt, amely Magyaror-

szágon egyedülálló középkori mûemlékegyüttes. Az Európai Unió támogatásából és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. saját forrásából elkészült középkori vár nemcsak a település turisztikai
vonzerejét növelheti, hanem az egész dél-dunántúli régióét is. A projekt több mint hatszázmillió
forintból valósult meg.


