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ELŐHANG.

Egy kép ragadta meg figyelmemet a Műcsarnok egy 
régebbi kiállításán. Egy igen egyszerű kép, egy nő képe 
ölében gyermekkel. A termek zsúfolásig telve voltak ké
pekkel, melyek történeteket beszéltek el, életdarabokat 
ábrázoltak, tájakat vetítettek elém, a színek minden 
lehető árnyalatában. Ez a kép nem beszélt el semmit, nem 
szónokolt, színeivel is fukarkodott. Nemes meleg-barna 
tónusba ágyazva éltek a nagy formák, melyeket a fehér 
emelt ki a feketéből, mély gordonka hangján erős kézzel 
megmarkolt érzés zokogott felénk, az anyai szeretet egy
szerű ösztönével tekintett a nő ölében alvó gyerekére, 
egészen érzésének élve, a világról mit sem tudva, élet 
fölötti életet élve, önmagába temetkezve. S mégis, a kép 
előtt megéreztem azt a villanyos szikrát, mely megüti az 
embert a kiváló műalkotás előtt, visszhangra kél a lélek
ben és együttérzésre szorítja.

Egy ismeretlen művész festette, aki azóta mindnyá
junk ismerőse, a magyar művészet, reménysége, immá
ron annyi jeles mű alkotója.

Rudnay Gyulának hívják.
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I.

Nehéz és keserves művészpályát rótt le Rudnay 
Gyula (sz. 1878), azóta, hogy belsejére hallgatva festő
nek indult. A mintarajziskolában kezdte Székely Berta
lannál, Münchenben Hollóssynál folytatta, Párisban ver
gődött, Rómába, elzarándokolt, vidéken sok helyen nyo- 
morgott, de soha, egy percre sem ingott meg hitében. Be
zárkózott a maga leikébe és szívta be magába az életmeg
figyelések, a természet nyújtotta formák dús változatait, 
hogy érzésében felolvasztva, majdan tisztán és gazdagon 
alakíthassa ki álmai képeit. Az élet paskolta, a viszonyok 
nyomták, a körülmények összeesküdtek ellene, de mindez 
csak elmélyítette lélekben, gazdagította hangulatokban 
és színessé tette álomvilágát. Nagyon kevéssel beérte, 
mert a külső máz mögött intenzív belső életet élt. Akik 
ösmerték, barátainak kisded köre, rajongó szeretettel 
vette körül és a legmélyebb nyomorgások idején sem esett 
kétségbe, mert a belsejében élő hit megvigasztalta, olyan 
csodás szinálmokkal, melyek minden bajért, nélkülözés
ért kárpótolták, s telehintették élete útját a festői láto
mások színekben gazdag álomképeivel. így élt ő önmagá
nak, apró rajzok potom áron való eladogatásából tengetve 
életét, mialatt lelkében gazdag víziók ébredeztek és fest
ményekről álmodott, telve szilaj életritmussal, drámai 
mozgalmassággal és tragikus páthosszal. Az élet azonban, 
a nehéz és nyomasztó élet, csirájában elfojtotta az álmo
kat, melyek csak később, sorsa változtával, mostanság 
szabadulnak fel az öntudat alá fojtott tetszhalálból, hogy 
elmélyülve, gazdag és mély érzésekkel átitatva, diadal
mas feltámadásukat megélhessék.
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De már közeledett a negyvenedik évéhez, amikor rá- 
mosolygott a szerencse és olyan viszonyok közé jutha
tott, hogy szabadjára ereszthesse Pegazusát, élhesse 
igazi életét, álmainak formát adhasson, vágyainak alakot, 
érzéseinek megnyilatkozást. És egyszerre kivirult a mű
vészete. Hihetetlen rövid idő alatt, az elfojtott érzések 
csodás bőséggel kiáramlottak, s a sokáig visszatartott 
teremtő erő most csakúgy ontja magából a megnyilatko
zások, az alkotások sorát. Előbb a Műcsarnok, utóbb — 
1918 ősze óta — az Ernst-muzeum kiállításain találkozunk 
ezekkel az újabb alkotásaival, s Rudnay Gyula egy csa
pásra legelső mestereink sorába került, aki meg nem 
szűnő munkakedvvel dolgozik álmainak szabad alaki- 
■tásán.

így történhetett, hogy amikor a közérdeklődés hom
lokterébe került, egyénisége teljes kialakulásban állott 
elénk, hogy utóbb, itt-ott felbukkanó korai műveiből le
het csak rekonstruálnunk fejlődése egyes állomásait, 
egyébként azt vélhetnék, hogy készen és egyszerre telje
sedett ki, s találta meg egyéni érzéseinek oly megfelelő 
egyéni formáját. Pedig nem úgy van. Már azok a régi 
apró rajzai, melyek közül egy sort 1909-ben bemutatott a 
Műcsarnokban, a nemzetközi grafikai kiállításon, csirájá
ban magában foglalták a későbbi Rudnayt. A mezei élet 
jeleneteit ábrázolták, ahogy azokat hódmezővásárhelyi 
tartózkodása idején megfigyelhette, a szántást, sarju- 
rakást, a szalmahordást, az öreg parasztpár egykedvű 
nyugalmát, az eső utáni tájat, mind a természettel való 
közvetlen érintkezésből sarjadtak. De Rudnay kezében 
e közvetlen megfigyelések átalakulnak, lelkének képévé 
formálódnak, szenvedelmes érzések hordozóivá válnak. 
A következő sovány évek nyomasztó hatása alatt még 
sokáig csak ilyen apró rajzokban fejezhette ki álomképeit, 
noha azok érzésben egyre mélyebb drámai akcentust 
nyertek, miközben komponáló erejét nagy mintákon fej
lesztette.

Első sorban Munkácsyn, másod sorban Goyán. Ez a
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két mester az, aki megihlette képzeletét, mert a fojtott 
tűz, a belsejét fütő drámai izgalom, mely azok életérzésé- 
nek uralkodó jellege, nála is visszhangzik. Amit Goya, 
élete második — komor — korszakában, az aranjuezi fel
keléstől 1814-ig, vérforraló szenvedéllyel, a tragédiák so
rozatában elénk döbbentett, a Dos de Mayo (május 2.) 
borzalmaiban, a „Principe hegyi kivégzésekben“, a „rha- 
melukok sortüzében“ a képzelet és drámaiság, a közvet
lenség és igazság szédületes víziói csapnak felénk- A pus
kacső egyet villan és a halálraítéltek egymásra dőlnek 
hirtelen megtántorodásban; anyák őrjöngő dühvei védik 
gyermekeiket részeg katonák támadása elől; kórház
ágyakon haldoklók fetrengenek és a harctéren egymásra 
tornyosult hullahegyeket ragadozó madarak tépdesik. És 
élete utolsó korszakában, falusi házának, a Quinta dél 
Sordo-nak (a süket háza) falára, — mert 1791-ben meg- 
süketült — rémes álmainak borzalmait iszonytató vad
sággal vetette oda. Saturnus gyermekét falja, kisértetek 
és boszorkányok vad csordája zug a légben, kutyafejü 
ember madarat les ijesztő vágyódással, vérző meduzafejek 
vak szemei merednek ránk, itt egy ember hegyremászni 
igyekszik, de a denevérszárnyu rém visszadobja, amott 
a botratámaszkodó öreg töprengő fülébe démonja titko
kat sugdos, őrültek csoportja egymásbabujva, tágra- 
nyitott szemekkel néz valami láthatatlant, —■ mindenen 
deliriumi hangulat sötét fátyla borong, drámai sikolyok 
tépik, szaggatják füleinket, s a sötét háttérből hatalmas 
fényfoltok cikáznak fel szemünk előtt. Sötét és néma éj
szakák ijesztő érzései tombolnak itt alakot öltve, s mind
ezt a sok formát szürkésfeketé nyeli el, melyekből itt-ott 
világlik ki az ég kékje, a gyep zöldje, a barna sziklák, s 
az arcok fehérje, a sötétből kiugró foltok, melyeket azon
ban szenvedély kavar össze, dob egymásra, izgalmas ecset 
ötvényez egymásba, amint azt elképzelhetjük, ha Céan 
Bermudezné arcképére gondolunk, a Szépművészeti Mu
zeum remekére, főleg a ruharészletekre, a kékeszöld szim
fóniájára, melyből a nő ölében heverő párna sonorikus vö
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röse cseng ki, vagy ha közelebbről megnézzük az előadás 
furiosoját, azokon a vázlatokon, a köszörűs emberen, a 
vizhordó lányon, melyekkel ugyancsak a Szépművészeti 
dicsekedhetik. Ez a Goya az, aki Rudnayt nevelte. Még 
akkor is, ha sohasem látott volna egyetlen Goyát sem. 
Századokon át egymás felé nyújtják kezüket, a vérrokon
ság ihletével, az érzés affinitásával, a vízióik közös hajlan
dóságában. A süket ember belső élete, mely magányában 
színes képzeletét felgyújtotta, drámai akcentust kölcsö
nöz a legegyszerűbb, a legmindennapibb jelenségnek is. 
Goya nem hallotta az élet lüktetését, nem zavarták őt 
bántó hangok, nem nyugtalanította a mindennap zajának 
és zörejének mozgása, Goya önmagába merült és a lelké
ben felbukkanó képeket realizálta, szenvedélyes leikébe 
szállott alá, hogy abból emelje ki vízióit, abból bontsa ki 
a. szin- és álomképeket, melyek éber álmaiban fel-feltör- 
tek, szárnyra keltek, feléje lebegtek, lázas izgalomban.

Minden, amit egy hosszú életen át meglátott, most 
uj szint nyerve, uj formák közt bontakozott ki. Ez a Goya 
egy uj ember, akit a Prado termeiben tágra nyiló szem
mel bámulunk, csakúgy, mint ahogy uj ember az a Beet
hoven, aki, hogy megszabadult a világ hangkaoszából, egy 
uj hangvilágot épített fel magának a maga belsejéből 
kiemelt szimfóniáiban. Mindinkább fokozódó elszigetelt
ségében önmagára talált, egy olyan hangépületben ös- 
mert önmagára, ahová idegen hang bele nem hatolhatott, 
ahol minden úgy élt, úgy zengett, úgy harmonizált, ahogy 
azt éber álmában elképzelte. Wagner Rikhard mondotta: 
,,A hallás volt az egyetlen érzék, amelyen keresztül a kül
világ zavarólag hathatott el hozzá, szeme számára a világ 
már régen meghalt.“ Most azután csupán benső harmó
niájára figyelt és abból csodás melódiákat emelhetett ki, 
melódiákat, melyekben, mint a IX. szimfóniában, ész
bontó erővel törnek fel a fékevesztett szenvedély őrületé
nek velőtrázó sikolyai. És itt közel rokon Goya és Beet
hoven, a lélek titokzatos örvényeinek víziói ébrednek e két 
szenvedélyes lélek álomképeiben halhatatlan életre. A sü-
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két Beethoven a legmélyebb halló, ahogy a süket Goya a 
legszenvedelmesebb látó. Az emberi természet gyászos 
érzései, ősi ösztönös jajszavak, rémes fájdalmak hörgése 
szakad fel keblükből. Múltjuk kísérteiként lebeg képzele
tük viharverte rémképeiben belső látásuk előtt. Az egyik 
befelé fordult szemmel lát, a másik befelé forditott han
gokat hall. De álom nekik a művészet, álmodott álom, 
melyeknek képzeteit rémüldöző szívvel kisérjük kiala
kulásuk utjain, miközben legmélyebb érzéseinket verik 
fel, magányos sziget sziklapartjára dobnak ki, ahol dene
vérek huhogása ijeszt és viharos éjben kísérteties villámok 
cikáznak . . .

Ösmeri-e Rudnay ezt a titokzatos világot? Minden
esetre rokon az érzésével. Goya tragikus világinterpretá
lása szenvedélyes formákban tör ki, s ez a formalátás 
kisért Rudnaynál is; de másik mestere, Munkácsy, szintén 
tragikus ember, aki csak akkor szólal meg elemi hangon, 
a lelke hangján, ha szétszakított belsejéből kitörő sikolyo
kat hallat. Ez pedig művészete első korszakában volt igy, 
a hetvenes évek Munkácsyja fejlesztett ki tiszta és zavar
talan, mert akkori életérzésének megfelelő, ilyetén forma- 
alakitást, a borús életszeletek komor tónusharmóniáiban, 
a sötétre hangolt szűkszavú gammákban. Ifjúkori nyo- 
morgásának nyomasztó hatása alatt kifejlett érzés- és 
gondolatvilágából szakadtak ki komor látományai, a sira
lomházban ülő szegénylegény, a tépéscsinálók gyászos 
csoportja, az igazságszolgáltatástól nyakon csípett utcai 
csavargó, aztán a vak Milton szomorú látományai, a 
hazatérő részeges férj dühöngése, mind-mind sötét élet
szeletek, melyek drámai feszültségére a sötét tonalitás 
fátyolát boríthatta. E fátyol alatt színek lappanganak, 
bársonyos, sonorikus színek, mély dur hangok, az álom
ból ébredés vad sikolyai, az öntudat alatti élet rejtelmes 
érzéseiből táplálkozva. Mindennek a fekete a jelképe. 
Körülötte már ujjongtak az impresszionisták ragyogó 
színei, a szétszórt világítás felbontotta a formákat, me
lyek a színek reflexeiből bontakoztak ki, a ragyogó nap
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fény csalogatta az égő, kacagó szinek felé: Munkácsy ott 
maradt, begubózkodva lelke viharos élményeibe, ott ma
radt végig a hetvenes években, mig csak Sedelmeyer 
biztatására szét nem szaggatta a lelkére borult komor 
fátylat. Ezekben az években hasztalan hívta társainak 
fényimádásból kivirult szinpompája, a gazdag kolorisz- 
tikus szinhatások hatalmas szinfanfárja, Munkácsy lei
kébe merült, belsejére hallgatott és sötétre hangolta ská
láját, sötétre, melyben uralkodik a fekete. A fekete nála 
nemcsak tonalitás, hanem szín, de bársonyos és zengő, 
a meleg tónusokat ágyazó aszfaltalapból finom meleg, fel- 
bonthatlan csillámok rezegnek elő, melyek egységbe foglal
ják a nemes színeket. Az ő feketéje sokat vádolt aszfaltjá
ból táplálkozik, abból női ki, de eggyé is válik véle és a leg
gazdagabban árnyalt érzéseket tudja kifejezni. A kiinduló 
pont és a végső fokozat nála a fekete. E skálán belül bő
ven tud értékkülönbözetet kifejezni. Mindég lágy, sono- 
rikus csengése van, a lélek legbelsejébe ér le gyökereivel 
és onnét hoz fel csodálatos bőséggel árnyalatszinezetet, 
melyek viharos érzést, gyötrő fájdalmat, néma bánatot, 
elfojtott zokogást, kínzó szégyent, mámoros elfulladást 
egyazon tiszta hangon szólaltatnak meg. Munkácsy feke
téje most döbbenetes erejű, másszor behízelgő lágyságu, 
egyszer sordinón játszott melódia, aztán egy feltépett húr 
sikongása. Munkácsy feketéjében lelke minden zokogása 
felcsuklik, álmatlan éjszakák, önkinzó kételyek, szinte az 
öngyilkosságba kergető életfélelmek, nyomorgó évek bá
natos emlékei, ki nem apadó könnyek siráma hangzik ki 
belőle. Munkácsy e sötét tonalitásu alkotásai, melyeket 
oly későn, csak az újabb művésznemzedék értett meg, egy 
darabig, a pleinair diadala idején, háttérbe szorultak. Kor
társai szemeit elkápráztatta a felkelő nap. Ő maga is fel
tépte később a komor fátyolt és szinragyogást borított 
szalonképeire. De a hetvenes évek alkotásainak e komor 
levegőjű világszemléltetése visszhangot fogott utóbb nem 
egy újabb művészünkben, első sorban éppen Rudnayban, 
akinek lelkivilága oly közel rokon ezzel a komor világ
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szemlélettel. Tonalitásban Munkácsy, előadásban Goya, 
— ime az alap, melyből Rudnay kinő. De amint megtol- 
lasodik, amint önmagára lel, amint megérti a lelke leg
mélyén lappangó titkos szózatot, amint érzése kavargá
sából víziója mind tisztábban felbukkan, Rudnay uj han
gokat ad, a maga nyelvére talál és kezdi felépíteni a maga 
világát s menten kiderül, hogy itt nem utánzásról, hanem 
mélységes lelki rokonságról van szó.



II.

Hogy e világot megérthessük, vissza kell mennünk 
rajzaira, melyek közül a Művészet (1906-ból) egész sort 
bemutatott. ,,Hárman valának együtt“ (1906. V. 5.), há
rom magyar paraszt, az egyik, szembe fordulva velünk, 
hatalmasat hahotáz, a másik, az elbeszélő, háttal dől 
felénk, félrecsapja pörge kalapját, a harmadik, őszhaju, 
lehajtott fejjel hallgat, — a háttérben táncoló párt érez
tet — az egésznek diabolikus ereje van, a legcsekélyebb 
eszközökkel, csak a nagy formákkal, a fekete és fehér fol
tokkal kihozva. „Kis halott“ (u. o. 16.) koporsó mellett ülő 
család, három gyertya lángja mellett, a gyászbaborult 
öreg nő, imakönyvvel a kezében, a botjára támaszkodó 
öreg kopasz ur, s mögöttük a fényködben néhány elmosott 
alak. Az öreg ur, amint maga elé mered, állát botjára tá 
masztva, s a fekete koporsóban a kis halott, sa pára a leve
gőben, s a fényárnyba omló szoba, micsoda komor han
gulat, mily rémes vízió. Tópart (1907. VI. 101.), a part 
szélén jegenyefák, de az égen viharos felhők. Amint a fák 
koronái belenyúlnak a tépett felhőkbe, amint a fák között 
kihangzik az ég sok fehér foltja, az erőben teljesen meg
mintázott formák mind drámai mozgalmasságot nyer
nek, ami a szemet erős mozgásra csábítja és érzé
seinket ezzel felkavarja. Falu végén (1908. VII. 109.), a 
sorompó előtt, a megrakott kocsi mellett csoportok áll
nak és ülnek az ut szélén, várnak, beszélnek, — mily köz
napi jelenség és mozgás, elevenség van benne, a fény és 
árny erős ellentétei által. Veteránok (1909. VIII. 228.), 
ott ülnek az ablak előtt, s kinéznek, mintha várnának 
valakit. Kettőt tisztán kivehetünk, önmagába behúzódó
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két lélek, néznek ki, de a múltat látják s az érzések ten
gere száll fel a lelkűkben, viharosan, majd szelíden, s amint 
látjuk őket magukba szállva, érzésünk hozzájuk kapcsoló
dik; — hogy tud ez az ember szuggerálni?! Öregek (1909. 
IX. 232.). Döbbenetes erejű lap. Öt alak a fehér teritékü 
asztalnál. Az egyik elbeszél. A többi hallgatja. Az elbe
szélő féloldalt fordul s amit elmond, azzal a többi szivét 
megmarkolja. A fény végig fut ősz fejükön, formát érez
tetve. Minden forma beszél. Sejtető hangon. Szinte érez
zük a fájdalmat, mely ki van terítve a lámpafényben. Ne 
szomorkodj pajtás (1912. XI. 340.). Az idősebb mondja az 
ifjabbnak. Az asztalfőn komoly merevséggel ül a koma
asszony, szemben vele, az asztal fölé borulva Ő maga, a 
busuló legény, kalapját mélyen szemébe nyomva, fejét 
lehajtva, néz maga elé. Ott a hűtelent látja a semmiben. 
A komája vigasztalja. Csend. De a bánat itt is láthatat
lanul terpeszkedik felettük. A menhelyen (1915. XIV. 
303.). Az asztal előtt, alacsony zsámolyon, ül az öreg 
koldus és levest kanalaz. Mögötte az asztaloknál társai, 
esznek, a lámpa fénye fényfoltokat vet. A nyomor csendes 
szomorúsága ránehezedik mindenre.

Csupa köznapi jelenség. Rudnay jár-kél közöttük és 
látja a láthatatlant. Az élet mindennapjában a titokza
tost, mely mögötte lappang, az érzést, mely belelopja 
magát a formákba és mint csodás ismeretlen sejtelmes 
életet él. Izgalmakat tud belelehelni a legnyugalmasabb
nak látszó jelenségbe. Érzelmeket ver fel a merevnek 
tetsző formák között. Misztikus félelmet sejtet a legbéké
sebbnek látszó külsőben. Jelen nem lévő titkok drámai 
feszültségű izgalmait lopja bele oly formákba, melyek a 
fény és árnyék lágy fátyolában úsznak, ringatóznak, el
elmerülnek, felbukkannak és éppen ezzel a mozgó forma
játékkal misztikumot szuggerálnak. Ezek a korai rajzai 
-  a fekete és fehér skáláján belül — a legszínesebbnek 

hatnak és a színeikkel titokzatos életet éreztetnek. Mint 
francia társa, Carriére, a valóság vizionáriusa, aki az élet 
legegyszerűbb mozzanataiból indul ki, hogy a legbonyo
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lultabb érzéskapcsolatokhoz jusson el. És mint Carriére 
a legkevesebb tónussal színeket éreztet, kolorisztikus ha
tásokat hoz ki a tónusok biztos fokozataival, a fekete és 
fehér valeurjeivel, melyeket a hullámzó, folyamatos 
atmoszféra lágy egységébe foglal. A fény határozatlan 
fokozatai, melyek mindenütt jelen vannak, mindenbe 
behatolnak, az atmoszféra egységét alkotják, átölelik a 
formákat, szerelmetes, kontúrtbontó, formát elmosó 
gyöngédséggel. Ez a sötétbe behatoló remegő fény, a köd
ben úszó világban rendet és formát teremtő fény, ez a 
világra fátyolt boritó sötétséget felszakitó fény lett Car
riére művészetének hőse, neki a fény l’esprit de la natúré, 
s festészete nem egyéb, mint a fény szimfonikus kifejtése. 
Rudnay, minden rokonság mellett, abban tér el Carriére 
tónuslátásától, hogy nála a fény és árnyék viszonya sok
kal ellentétesebb, hogy úgy mondjam, férfiasabb, az ellen
tét szaggatottabb, kiélezettebb, de ez ellentét határain 
belül ő is leszáll a lélek belsejébe, kutat az öntudat alatti 
régiókban, elmerül a rég elfojtott érzések világába, s ő is 
a valóság misztikusa, olyan kapcsolatok felszínre hozásá
val tud érzéseket megütni, melyek a lélekreveláció erejé
vel hatnak. Mindezt a fekete és fehér határai között, a 
színskála végletei közé szorított átmenetekkel, a sötét 
tonalitásba beleágyazva, izgatott, ellentétek közt mozgó, 
széles foltrendszerben. Carriére a sötétből indul ki, Rúd- 
nay a világosságból. Carriére a fényértékeknek szigorú 
kiszámításával szakítja ki a formát az atmoszférából, an
nak tonalitásából, az egységet nála a formákat átölelő 
atmoszféra adja meg. Ebben az egységben rendet a lénye
get kiemelő fény teremt. Rudnaynál a fény és árnyék 
viszonya egyensulyozottabb, rajzaiban viszonylatokat 
teremt, a formákat el nem mossa, ellenkezőleg biztos el
lentétekre építi fel. De ezek a formák élnek. Misztikus 
mélységekbe hatolnak. A világ az ő szemében is szomorú
ságok rejtegetője, múltban élés, jövőért remegés, beszél
getésekből zokogást hall ki, a vándor nehéz lépteiből halál
sóvárgást érez ki, vén gitárosa zenéjéből halálsikoly rik
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kant, az ő világa az esthomály, melyben megtörik a fény, 
már leskelődik a homály, mely gyászos fátyolt borit a 
természetre. Az ő életfilozófiába, ezekben a korai rajzok
ban, az élet és a halál problémájával való viaskodás, az 
élet értékein való képzelődés, a vizionárius filozófiája ez, 
akinek az árnyék épp annyit mond, mint a fényesség, aki 
rejtelmeket lát meg ott is, ahol mindenki más előtt vilá
gosság árja hömpölyög, — ezekből a korai rajzokból kell 
kiindulnunk, ha Rudnay művészetének érzelmi alapjait 
akarjuk megösmerni. Az érzés képzelet felgyújtó szere
pét nála különös jól lehet megfigyelnünk, annál is inkább, 
mert az ő művészete belülről hatol kifelé, ezt a folya
matot pedig csakis az érzés indíthatja meg s dinamiká
ját is az szabályozza. Minden, amit csak lát, megfigyel, 
szemlél: lelkében elraktározódik, az érzés az, mely életre 
kelti, mikor befoglalja látományaiba, miközben érzelmi 
színezetet nyer. Ezek a korai rajzok az első megfigye
lések, mintegy a raktár számára való dolgozások — 
ezekből kell tehát kiindulnunk, hogy Rudnay művészeté
nek érzelmi kapcsolatait megismerhessük.



III.

Akkor is azokból, ha festészetének fejlődését. Első 
sikere, Az anya (1912) tulaj donkép még ugyan azon alapelv 
kifejtése, melyet rajzainál látunk: a fekete és fehér ellen
tétjére van felépítve, de a fehérből indulva ki, s ez ellentét 
között az átmenetek teremtik a formát. Az átmenetek 
nem gyöngéd egymásba olvadások. A formák nem rész
letező gonddal végzett végigelemzések. A nő fejkendőjé
nek fehérje — gazdag fényjátékával — a koponya dom
borulatát, a vállkendő fehérje a vállcsontot erősen érez
teti, de a fehér e végső tónusai közt sok letompitott szürke 
vezet át a háttér feketéjéhez és ezek az éles, szaggatott 
hangú átmenetek mind formát éreztetnek, de vezetik is a 
szemet, foltról-foltra, be a sötétbe, miközben mozgó sze
münk drámai feszültséggel követi az átmeneteket. A szem- 
mozgásjáték ■— a nagy tónusellentéteken át — érzés su
galló erejű. Ez adja meg az élet, a mozgás, a drámaiság 
érzetét, az anyai érzés misztikumát, mely belőle kiárad.

A pihenő hegedűs {1913) hasonlókép a fekete és fehér 
viszonylata, csakhogy ellenkezőleg, most a feketéből indul 
ki, de a formát megint az átmenetek teremtik- A fekete 
ruhás, fekete nyakkendős, barnás-fekete hegedűt tartó 
fekete hajú férfi, amint fáradtan maga elé mereng, lelké
ben még hallva a fejében zsongó áriákat, melyek egész 
érzésvilágát feldúlták, úgy ül ott á sötét háttérből ki
emelkedve, mint egy kisértet, a maga lelkének kisértete. 
Csak fehérneműje, — inge, kézelője — villog ki fehéren, 
de arca és keze csupa tónus. Nincs itt elaprózva semmi! 
Minden forma a maga széles gazdagságában van letéve, 
külön való életet él, s mégis szoros konstruktiv kapcsolat
ban van egymással, szinthétikus egységet alkotva. Külö-
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nősen a balkéz, mely a hegedűt fogja, él erős intenzív 
életet, s úgy van elhelyezve, hogy erős hangsúlyt kap, 
vonja a szemet és az érzés szuggeráló erejével a fáradság, 
az elernyedtség képe. A lehajlott fej csak kiegészíti az 
érzelmi elem hatását, amint az oldalra dőlő hegedű is — 
mint vertikális szemvezető — hozzájárul a drámai feszült
ség kifejezéséhez.

Férfi.I arckép (1914). A profilba állított férfi, zsebre- 
dugott kézzel, áll nyugodtan, maga elé tekintve. Minden 
nagy szemmel látott rajta. Arcán a magas homlok, a jel
legzetes orr és szúrós tekintet uralkodik. Szürke mellénye 
és csíkos nadrágja, fekete kabátja és fekete nyakkendője 
ellentétet alkot az ing, a kézelő, a gallér fehérjével. Az 
ellentét erőteljes, az összhangot a szürke mellény teremti, 
átmenetül szolgálva a sötét és világos között. A magába 
merült férfi érzését a szin és forma monumentálissá fo
kozza. Ily érzésvilágban élt Rudnay, mikor kitört a há
ború és egész lelkét felkavarta. A világ minden szenvedése 
egyszerre visszhangra kelt a lelkében, mely az élet sötét 
és rejtelmes oldala iránt különben is fogékony volt. Addig 
is, künn a világban, a parasztok, a nyomorgók, menházba 
jutottak komor társadalmában, az élet számkivetettjei, 
üldözöttéi, szenvedőinek hörgése közben ezerszeres vissz
hanggal jajongott, most a háborúnak nem a heroikus 
oldalát látta, hanem a pusztulást, a vészt, a szenvedést, a 
sebesülést, a földönfutóvá jutást, a menekülés közben á t
szenvedett kínokat, a hontalanság keserveit, az elzüllést és 
apusztulás képeit siratta. Addig is a legegyszerűbb jelen
ségekből vizionárius erővel képeket formált, neki láto- 
mány volt az élet, álom a valóság, melynek groteszk for
máit meglátta, borzalmait átélte, fájdalmait átszenvedte, 
szinfantomokat kapott fel a földről, szincsudákat olvasott 
ki a nyomorból, lázas érzéseket az életroncsokból. Addig 
is meghatottan állott meg a falu bolondja előtt, a vizhordó 
parasztmenyecske kackiás magaillegetésén mosolygott, 
s a törpe kapás bánatát és örömét visszhangra kelni érezte 
a szivében.
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„A művészet alapjában nemes, — monologizált az 
öreg Goethe — azért nem riad vissza a művész az élet 
legközönségesebb jelenségétől sem." Mert csudákat lát 
meg mindenhol, látományok köszöntik mindenfelől. Rud- 
nayban adva volt ez az érzék, képzeletét lángra gyullasz
tóba a valóság. Egy vigyorgó paraszt, lovakat hajszoló 
legények, a féleszű emberfajzat, a kötő asszony csendes 
álldogálása, a himző nő munkájának élve, látománnyá 
vált neki minden. A vizhordó paraszt rongyos pundrájá- 
ban, a domboldalon ülő menyecske könyvébe merülve, 
s egyes tanulmányfejek, hatalmas erővel visszaadott, szé
les ecsettel odavetett formalátásban, aztán ő maga, amint 
magát a tükörben látva, átalakul s mint a holdba bámuló 
gyerek, alakokat olvas ki belőle, — foghegyre veti a pipá
ját és paraszti ember néz rá a tükörből, prémes sapkát 
tesz a fejére és nemes kozákfej bámul ki rá, turbánt köt 
a feje köré és kínosan vigyorgó mohamedán mered feléje. 
Mind megannyi csuda! Álmainak képe! Telve érzésekkel, 
a formák beszélnek. Most a fény ott játszadozik az arcán, 
el-elbujik az árnyékokban és rejtelmes kifejezéseket vetít 
rá. Majd árnyék hull le rája, melyből ki-kivillog egy fény
folt, a gallér fehérje, a szem fehérje, a foga fehérje és a 
kivillanó fehér kísérteties fényt vet a formákra. Ezt a 
fényjátékot figyeli, a fényjátékot a nehéz formákon. Ez 
a fényjáték telve van misztikus mélységekkel, telve élet
örömmel és életbánattal, múltja és jelenje egybeolvad, 
s gazdag életfolyamatot összpontosít magában. Van ebben 
a magamimelésben valami abból a csodás életvallomás
ból, mely Rembrandt önarcképeiből szól felénk. Rudnay- 
nak ő maga, mint modell, egyszersmind nag)' formatanul
mány, tanulság arra, mint lehet formákba életérzést lopni, 
mint lehet a fény és árnyék végletei közé beágyazott kevés 
színnel érzést elmélyíteni, mint lehet az érzést felfokozni 
s vizionárius erővel kifejezni? így, önarcképein kitapin
tott formameglátásokkal jutott el az érzés sugalló erejű 
kifejezéséhez, ahhoz a készséghez, mellyel a formákban 
rejlő lappangó érzéskapcsolatokat szuverén módon hatal

2
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mába keríthette, megmarkolhatta, hogy biztos erővel ki
fejezhesse. Mert az érzésnek formába rejtése művészetének 
mélységes titka, ami által a legegyszerűbb jelenségnek 
ünnepi külsőt kölcsönöz, biblikus egyszerűséget érezve ki 
a vidám derűből, mely a verandán ünneplők arcán dereng, 
bibliai emléket lopva be a csöndesen mulatozók alakjaiba, 
messzemutató gondolatokat fűzve egy-egy tekintetbe, a 
bibliás hit egyszerűségét éreztetve a befelé néző tekintet
ben, ilykép válik nála minden álommá, minden képzelő
déssé, minden élet fölött álló életté.

Ilyen készségekkel felruházva, minekutána egy 
féléleten át paskolta kinos szívtelenséggel a kegyetlen 
élet, jött a szabadulás, s a szabadulás pillanatában, 
mikor művészete kiteljesedett, minden érzések minden 
hangjának kifejezését immáron kezében tartva, jött az 
észbontó sors, a háború, hogy végig szántson a lelkén 
minden fájdalom kínja.

Ott tartott, hogy mestere volt a maga hangjának, 
fogékonnyá vált a csalódások, az emberi szenvedélyek és 
szenvedések, a legegyszerűbb formákban lappangó leg
mélyebb élettitkok felismerésére,- ott tartott, hogy immár 
földöntúli fényben látta a világot, a világnak minden 
kicsi formáját, minden kicsi formájában a nagy érzést, 
minden érzésben annak gazdag hálózatát, s jött a világ
felfordulás és a világra rászakadt a sok nyomorúság. Ott 
tartott, hogy a világ gazdag formaszövedékeiben immár 
eligazodott, meglátta a lényeget, tudott mindent nagy és 
egyszerű formákra redukálni, melyeknek belső hevét, 
drámai feszültségét, életmozgalmasságát érezte és érez
tette. Ott tartott, hogy kemény marokkal össze tudott 
tartani nagy csoportokat, melyekben a fékentartott szi- 
lajság feszülése szófukar egyszerű hangokban tört fel, s 
jött a sok szenvedés, mások szenvedése, mely mellett el
törpült a maga múltja és jött egy nagy élmény, mely a 
háborúból elébe vetődött, a Galíciából menekülők siral
mas látványa, mely szivébe markolt a lázas élmény min
dent szétszaggató hatalmával. Itt azután visszhangra kélt
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a lelkében minden, s a szomorú benyomás tragikus erővel 
mélyült el.

Menekülés. E szó minden borzalma ott él Rudnay 
művészetében. Ezer bánat sir a Menekülő asszony szemé
ből, amint gyermekét keblére ölelve, üveges szemmel néz 
maga elé. A fény ráhull az arcára, végig fut a gyermek 
fején, mely ott szendereg az anya keblén, s felragyog a nő 
karjának ingujján. A fehér fény, a formát teremtő fény 
erőt ad éles ellentétjével a feketének, mely különben az 
alakot komor lepelbe takarná. Vakmerő ellentét ez, amint 
belevillan a fehér folt a fekete környezetbe és megszólal, 
mert formát ad. Ez az ellentét rejtegeti az érzést, e skálán 
belül hangzik felénk az a lappangó érzés, mely sohasem 
lágyul el szentimentálizmussá, akkor sem, ha a legszivet- 
tépőbb fájdalom zokog ki belőle. Rudnay férfias művé
szete a kevés szóval sokat mondásra törekszik- Minden 
formának keresi a legegyszerűbb megjelenését, de az ő 
egyszerűsítése nem jelent formális elszegényedést, hanem 
gazdag egybefoglalást, mögötte nagy és biztos forma- 
ösmeretek rejlenek, melyeket erős marokkal összefog. Ezt 
a formabiztonságát használta fel kompozícióin, melyek 
egyik sorozatát mutatta be az Ernst-muzeum (1918 szep
temberében), ami meghozta neki az első, a döntő sikert. 
Egy gazdag vizionárius álomvilág tárult itt a látogató elé,, 
egyes alakok, döbbenetes erejűek és egész csoportozatok, 
a lelki élet kifejezésében gazdagok. A háború visszhangja, 
amint egy álmodó lélek a maga belsejébe befordultan,. 
szivén keresztül átélte a menekülést ezer borzalmaival, 
a honját vesztett bujdosók elképzelhetetlen nyomorát,, 
a vad hajszát, a fizikai kinok, a lelki szenvedések minden, 
poklán keresztül.

2*



IV.

Milyen formális eszközökkel férkőzött érzésvilága 
kivetítéséhez?

A Szépművészeti Muzeum egyik kis Goyájának, a 
Vizhordó leány-nak formájából indult ki. Az alacsonyan 
vett láthatár fölött, hatalmas erővel közeledik felénk a 
mezőn a női alak, jobbjában vizes korsót, baljában szal
makosarát hordva; szélesen meglátott formák, a legszük
ségesebbre redukálva. Ez a forma Goyánál gyakori. Álba 
hercegnő, III. Károly, Pontejos márkinő, IV. Károly a 
kutyával, hogy csak néhány művét említsük, ezen a té
mán épül fel. Az alak kiemelése és felfokozása, éppen 
az alacsony látóhatárral való szembeállítás által, hatásos 
eszköznek bizonyult. Rudnay nem egy korai művénél 
találkozunk ezzel a formával. A kötő nő, a Vizhordó lány 
és Vizhordó férfi, az Együgyü, a -Rikkancs, mind tájképi 
háttérbe, magas ég elé állított egyes alak, akik ,egy-egy 
átmeneti mozgásban hatalmas, szinte monumentális ha
tást keltenek. Formalátása ezeken az alakokon fejlődött. 
A kézrajzok kis formátumától ezek által szabadult meg. 
Itt az elaprózó részletezésre ügyet sem vetve, minden 
egyes forma nagy szemmel meglátott, a lényeges, a moz
gást vezető forma kikerülésével törődik csupán. A kötő nőn 
a fehér csipke-bluz térdéig ér le, fekete bársony ingváll 
szakítja meg, s ráborul a szürke szoknyára. Fejkendője 
alól fehér csipke villog ki és fekete papucs takarja le fehér 
harisnyás lábát. Egyébként a nagy szürkés felhős égből 
komor nyugalomban van a profil-alak kivágva, mint egy 
élő nagy egység. A kevés szin adja a nagy formát. A viz-' 
hordó lány csípőjére illesztett balkezével úgy áll ott mo-
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solygós orcával, lába elé tett korsójával, a látóhatár fölé 
magasló ég előtt hatalmas silhuettet alkotva, mint egy 
nyugodt felkiáltó jel, megint nagy formák, kevés szin, 
melyeket csak egy-egy fehér folt szakit meg. Ezekkel az 
egyes alakokkal nagy formákhoz jutott, bátor egységek
hez, a fehér fényfolt uralkodó szerepét ösmerte fel. Rem
brandt óta a fehér folt e formateremtő, szemvezető, moz
gást éreztető játékát ösmeri a művészet; a nagy drámai 
érzésű mesterek, Goyától Munkácsyig szabadon éltek vele,
— fényjáték teremtésére használták, imaginárius fényt 
árasztva véle alakjaikra, vízióik megteremtésének főesz
közévé tették. Ahogy ezt Rudnaynál látjuk, egészen 
egyéni. Miként Székely Bertalan tanította, nála a fény
felrakás ropogós kezeléssel történik, az árnyék bársonyos
sal. így kemény ellentétek keletkeznek, melyeket nem 
hogy kerülne, inkább hangsúlyoz, hogy a szem mozgás
vezetése kontrasztok közt történjék, ami a tárgy drámai 
feszültségét, az érzések kifejezését fokozza. Nagy elmélye
déssel folytatott tanulmányokkal azon volt, hogy az ér
zések festői kifejezését mindég a legegyszerűbb formákra 
redukáltan, uralmába ragadja. Mint Munkácsynál a Sira
lomházhoz készült részlettanulmányainál látjuk, — de 
újabban majdnem minden kompozíciójához felmerülnek 
ilyen természetes nagyságban készült részlettanulmányok
— Rudnay is éveken át végzett nagy és átható tanul
mányt, tanulmányfejek és egyes alakok festésével. Az 
Ernst-muzeumban bemutatott első kiállításán nagyobb 
számban találkoztunk velük- Kimagaslik ezek közül 
A bűnös cimü műve, melyet a cim jól jellemez, mert 
több egy egyszerű tanulmánynál, nézője nem puszta 
formamegfigyelést lát benne, mert érzések hordozójává 
tette, lelkiállapot tükrévé. A téglavörös ruháju fekete 
szakállas férfi, egy cigánylegény, úgy áll ott profilba he
lyezett fejével, mint aki tudja, hogy most jön a hadd el 
hadd, — de áll nyugodtan, Ítélet előtt, a bűntudat egy
szerűségével — megrendítő nyugalommal. Itt már érzések 
fonják körül a formákat, a szin, a komor és szűkszavú
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szin, — melyből egy fehér folt, az ing kis fehér foltja, 
villog csak ki, hogy meg ne bontsa az aszketikus hangot, 
-— a szin a formáknak csak kísérője, az egyszerű lapidaris 
formákkal szinte egybeesik.

A következő étape-ban az érzés előtérbe lép, hogy 
mindjobban elhatalmasodva, uralma alá hajtsa a formá
kat. Drámai mozgalmasság, szilaj erő válik az egyszerű 
és nyugodt nagy formákból, de a formalátás itt sem vál
tozik, csak a drámaiság keríti hatalmába. Nyomról- 
nyomra követhetjük ezt a fejlődést, melyben eleinte a 
színek is szerephez jutottak, kevés szin, de emelték a vál
tozatosságot, mindaddig, mig az érzés komor súlya rá nem 
nehezkedett a mind tragikusabbá váló formákra. Mint 
Munkácsynál a sötét gammák, melyekben néhány lokális 
szin éledezett, Rudnaynál is találkozunk színnel, néha 
egy-két élénk színnel is, ott, ahol a tárgy derűsebb darab 
élet, mint a Kártyázok, Táncoló cigányok c. művein, de 
ez a szin is lemarad menten, mikor érzése elkomorul. A fő
úri lakoma, A lengyel proklamáció, Az ünnepi lakoma, 
Tinódy Sebestyén éneke cimü képein már hatalmában volt 
a sok alak, amelyeket latens egyszerű geometriai formákba 
foglalt, hogy a csoportok elrendezésének megértését 
megkönnyítse a szemnek- Itt-ott pozitiv színek csengenek 
ki, — sötét mályva-vörös, nemes galamb-szürke, egy ég
színkék folt — de a skála két véglete, a fekete és fehér 
közé van foglalva mindez. A jelenetek érzelmi ereje ural
kodik, a látományokminda képzelet világába emelik az 
átálmodott jelenséget, ünnepélyes öröm, egymásba me
rült érzéskomplexumok szállnak felénk. Ezeknek az ün
nepélyes jeleneteknek betetőzése: Attila az igric dalát 
hallgatja. Mélytüzü esti ég borul a nagyur nyitott csar
nokára, ahol asztaloknál helyet foglalnak vendégei, ide
gen követek, főemberei, s a karzatokon, melyeket szőnye
gek díszítenek, asszonyai. A nagyur hieratikus, szinte 
merev testtartással, archaikus szobrokra emlékeztető 
ünnepélyességgel ül az emelvényen, sárgás palástban, 
figyelve az igric zengésére. A csoportok tisztán tagolvák
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de egy érzés járja át valamennyit, egy érzés, de annak 
mindmegannyi más árnyalata: mind figyel, teljes oda
adással, busul, mereng, lelkesedik, vagy szomorkodik, a 
maga temperamentuma szerint. Csak a Nagyur ül merev
mozdulatlan, ahogy Priskos rétor írja, komor hallga
tásba merülve, egy arcizma sem rándul meg. Az érzés 
egységéhez járul az egészen végig vonuló egységes tónus, 
melybe minden szin beleolvad, a palástok, kalpagok, 
menték sok ragyogó színe, az égszínkékek, a galambszür
kék, citromsárgák, téglavörösek és a belőlük kivillogó 
fehér foltok, még az Attila előtt gubbasztó sárgás papa- 
gályé is, mind beleolvad az egészet fátyollal takaró zöldes
kék tónusharmóniába, mely mint pára a viz felszínén, 
mint lehelet a tükör lapján, minta szilva hamva úgy borul 
rá a színekre, megtörve őket itt, felcsillogtatva ott, s ezzel 
az egységgel hihetetlen erőben fokozva a jelenet ünnepé
lyes csöndjét. A mélységesáhitatoscsöndjét.Szintekihang- 
zik belőle ez a csönd, melyet csak az igric szava tör meg. 
Régi dal, régi dal, régi dicsős.égről . . . Szemünk végig 
suhan a szinek e nyugodalmas egységén és a felébredt tör
téneti emlékek sugalló hatása alatt szinte hallani véljük 
az igric kobzának zengését.

Az ünnepélyes csend csak egyik eleme Rudnay művé
szetének. Érzelmei ki-kicsa.pnak medrükből és eljut a heves 
mozgás ábrázolásáig, mely végül a Kozákroham, s a Lovas 
csata mindent magával sodró hevében hangzik ki. Itt egy
mást fedő alakok gomolyaga, a legvakmerőbb átvágások
ban, ingerli a mozdulat vonalának keresésére a szemet, 
amihez hozzájárul a felcikázó fehér folt táncolása a lovas 
alakokon, hogy a lendületes szemmozgással bennünk a 
mozgás hevét sugalmazza. Betetőzi ezt a Menekülők több
ször és több formában elképzelt csoportképe, mely végül 
drámai vízióvá magasodik. Előbb csak maga az élmény. 
Az utfordulón lassan baktató zsúfolt ekhos szekerek, előt
tük a hontalanná váltak csoportja, az utszélen egész va
gyonát hátán hordó asszony leroskadása, mellette gyer
meke. Az ég is bánatos felhőkbe burkolódzik. Az érzelem
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azután elhatalmasodik és a menekülés paroxysmusa mind
jobban kitör a lelkekből. Lázas csoportok kelnek ki lelke 
előtt. Uj víziókat realizál: A kétségbeeső, a lelki és testi 
fájdalom közt vonagló, heves mozgásban levő alakok 
között szinte apokalyptikuá erejű ágaskodó lovak szágul
danak, az egymáshoz sodort nyomorultak lázas rémüldö
zései heves gesztusokban törnek felénk, itt-ott egy-egy 
szin, egyébként sötét tónus borul az alakokra, s a csopor
tokat csak a kivillanó fényfoltok tagolják. És egyszerre 
eszünkbe jut az öreg Goya rokon vizionárius elképzelése,, 
a Quinta dél Sordo-ból, a rémület, az iszony és borzadály 
lázálmaival, Saturnus, aki tágranyilt őrjöngő szemmel 
falja fel fiát, hatalmas testén éles fényfoltok remegnek, 
ősz haja lázasan lobog, s a nagy formák monumentális, 
ereje lenyűgözi felkorbácsolt érzéseinket. Rudnayban 
nincs ilyen démonikus vadság, de van misztikus mélység,, 
van mindent elsodró hév, mely az élet nyomorúságaival 
szivünkbe tud markolni. Ahogy ő csoportjait egymásba 
gomolyitja,' amint az egyes alakok összevissza vannak 
gyűrve: a képek egységét éppen ezzel a látszólagos össze- 
gabalyitással hozza ki, mert a szemet az egyes kivillanó 
fényfoltok vezetik, s ezek véletlenszerűnek ható nyüzsgése 
a tárgyban rejlő drámaiságot, mozgalmasságot és érzés
feszültséget hatalmas erővel fokozza. Mindebben érzése 
vezeti. Egy pillanatig sem érezzük a kompozíció kiszámi- 
tottságát, de azért a tagoltság benyomását mélyen át- 
érzett, latensen ott lévő csoportfelépitések segítik elő. A 
csoportok hullámzó vonalát, melyeknek fontos csomó
pontjai összeesnek a fehér fénypontokkal, szemünk rit
musban követi és éppen ennek a ritmusnak kialakulása az, 
ami a mozgalmasság benyomását kelti. A téréreztetés és 
benne az alakok felfogása — időt követel, egy állandó 
mozgásban levő tartamot, mely egymásba olvad, az előbbi 
csoportot beleolvasztja a jelenlevőbe, melyből folyamato
san következik az utánakövetkező érzékelése, s amint 
szemünk az érzékelés e tartamába belemerül, érzésünk 
szárnyra kél és ajfigurák mozogni, haladni, egymásba ol
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vadni, egymást elsodorni látszanak a térben. A mozgás, 
illúzió felkeltésének e titkát Rudnay mesterien érzi és 
érezteti.

Itt tartott Rudnay, — eljutva az egyes alaktól a 
csoportok egybegomolyitásáig •— mikor a kiállítása nyo
mán feléje törő taps felrázta magányából és mint egykor 
Munkácsy, a siker hatása alatt újabb és még nagyobb 
feladatokat állított magának.

Lelkének háborgása elült, a viharok elvonultak, — 
következett az elmélyülés. Meghozta ezt a — Biblia. A 
szent magányban, műterme csöndjében, megjelent előtte 
a legendás múlt, felhangzottak az evangéliumi igék, s fel
ébredt lelkében a béke utáni sóvárgás, megjelent előtte 
a földre térő Megváltó, ki egy fejedelmi gesztussal elpa
rancsolja a háború démonjait és fehér palástjában fen
séges alakjával hitet ad a pogányoknak. Víziók ébredtek 
a lelkében, melyeknél már nem a mozgás volt a vezér- 
motivum, s igy nem a hullámzó vonal, hanem a függélyes 
elrendezés vált szükségessé. Most egymásután alakítja, 
nyugodt hatású alkotásait. Legújabb műveinek egyike 
Mária fogadtatása a kanaáni menyegzőn. A kőhid hatal
mas ive elé kitett asztalnál ül Krisztus társai között, anyja 
közeledik, a ház öreg ura térdet hajtva fogadja. A jelenet 
ünnepélyes hangulatát a sokaság átérzi, körülállják őket, 
az egyik póznára mászik, a többiek keleti díszben öltözött 
alakok, csoportokba verődnek körülöttük. A kőhidon 
lovasalakok és gyalogosok menete változatossá teszi a. 
csoport arabeszkjét. A sötét kék égben fehér bárány
felhők finom rajzolatban hullámzanak alá. Minden szin 
lefokozott. Mária kék ruhája, Krisztus fehér palástja, 
vörösbe és sárgába öltözött szomszédjai, a turbános em
ber szürke kaftánja, a Mária előtt meghajló alak tégla
vörös tógája, mind pozitív szin, de a színek beleolvad
nak a sötét tónusba, melyből egy-egy fehér folt villog elő. 
A fénypontok vezetik itt is a szemet. Biblikus csend van. 
Mélységes nyugalom, — csak a színek zengenek- A csopor
tok mozgása elült, az élet fölötti élet vizionárius ereje
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benső, fojtott energiákat éreztet. Nem az egyes alakok 
külön-külön, hanem az egész mint egység, mint alakok 
egysége, melyeket a hangulat köt össze, szólal meg. Az 
egésznek csodás acélkék tónusa uralkodik. Van ebben 
valami Arany János balladai mélységéből, a drámai érzés 
nem tör ki, alakjai nem ágálnak, csak a lelki feszültségü
ket érezteti. Magyar lelke lekötött érzéseit önti formába, 
az ünnepélyes nyugalom közelgő érzésviharokat sejtet, a 
hangulat drámaisága borong a kompozíción. Ehhez a lelki 
tartalomhoz simul az előadás nyelve. Csupa nagy forma 
és csupa tompa szin; csupa egységben látott nagy egész, 
melyben a részletek nem uralkodnak; ahogy egyszerre 
látta meg viziój ában az egészet, végig egységesnek tartotta 
a megmunkálás minden fázisában. Csak be kellett huny
nia a szemét, hogy lássa az egész nagy ünnepélyes jelene
tet, Krisztust nyugodt mozdulatlanságban az asztalnál, 
Mária méltóságos öntudatát, mellyel az elébe járulók hó
dolatát fogadja és a nézők lelkes elragadtatását, a bekö- 
vetkezendők előre érzésében. Itt újra egy nagy képlátó 
tehetség megnyilatkozásával állunk szembe. Munkácsy 
óta kevés ilyen őserejü művészünk szólalt meg.

Az evangélium jelenetei különösen mélyen szólnak 
leikéhez. A sokszorosan megfestett és ezer alakban elkép
zelt történetek uj színben jelennek meg lelke előtt. Forma 
formát követ, a hagyománnyal, a tradícióval, a nagy 
mesterek megoldásaival mit sem törődve, egyedül belse
jébe száll le, hogy onnét emelje ki a maga látományait. 
Az angyali üdvözlet ikonográfiáját Rudnay egy uj és igen 
szellemes megoldással gazdagítja. Ismét az alacsony látó
határral dolgozik, a magas ég egyenletes sugárzásával be
tölti a teret, — de most a békaperspektíva mélyre felvett 
szemhatárába állítja alakjait, ami által azok lefokozód
nak, s közellátásra kényszerítik a szemet. S valóban, a 
hogy a nagy szárnyú angyal közeledik Máriához, körü
lötte az egypár alak, egy igen sajátságos érzés ébred a 
lélekben, egy ellentét, egy izgalom, valami ünnepélyes 
bizonytalan érzés válik úrrá fölöttünk, a hatalmas égből-
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tozat alatt a kis figurák mozgása izgalmat vált ki belő
lünk, szemünk keresi a mozgás okát, igyekszünk beha
tolni a formákba és ilykép a feszültségi érzetek révén foj
to tt drámaiság érzete ébredez. A három királyok imádásá- 
nak elképzelését is váltogatja. Egyszer széles formátumban 
középen Máriával, közelednek feléje gazdag kísérettel a 
napkeleti királyok, máskor a függélyes elrendezés kereté
ben ül oldalt Mária, az ő Máriája, a bársonybluzos, fehér 
ingvállu egyszerű asszony — ahogy Savanarolla hirdette: 
„Hát én azt mondom tinéktek, hogy Mária szegény asz- 
szonyhoz illően egyszerűen öltözködött, hogy arcát is alig 
mutatta lepel nélkül“ — s elibé járulnak a királyok, mö
göttük fönn lebeg a nagy szárnyú angyal. Ez újra Rudnay 
egészen eredeti elképzelése, az ünnepélyesnek drámai erő
vel való kifejtése, egyre változó álomképek, amint alakjai 
ott bukkannak fel képzeletében, s ő hirtelen utánok kap, 
hogy megrögzithesse a kaleidoszkóp változatosságával 
egyre átalakuló látományokat. Ezek a hirtelen feljegyzé
sek, ezek az emlékeztetők csodás magányban felbukkanó 
álomképekre, amint szállnak, szállnak a levegőben és ő 
belsőleg látja őket, az újabbnál újabb evangéliumi jelene
teket, melyek ifjúkori bibliai olvasmányok emlékezései, 
Ürvacsora-vizió egyszer, Pásztorok hirkapása másszor, 
mind egészen uj, egészen merész meglátások. A lovas 
angyal száguldva jön és pihegve szól, a pásztorok támo
lyogva rémüldöznek a szent hírre -— micsoda apokalyp- 
tikus vízió, micsoda soha el nem képzelt meglátás, s a 
kompozíció ornamentikájában milyen finoman szól a belső 
zene, s a jelenet a maga drámaiságában milyen heves 
furioso!

így, képet kép után vet vásznára, játszva, ösztö
nére hallgatva, minden viaskodás, okoskodás, tépelődés 
és magaemésztés nélkül. Nála, nem mint egy Maréesnál 
vagy Székely Bertalannál, nála nem értelmi belátás, 
nem tépelődő kísérletezés, folytonos próbálkozás ered
ménye az alkotás. Nem darabról-darabra haladva rakja 
össze kompozícióit, azok egyensúlyozását kiszámítások-
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kai és mérlegelésekkel hozva ki. Mint minden ösztönére 
hallgató művész, a Delacroix-k, Goyák, Munkácsyak fajá
ból, nála egyszerre pattan ki a forma, hirtelen és együtt 
látja alakjait, lázas izgalomban keletkeznek a csoportok, 
melyeket behunyt szemmel lát és átadja magát ihlete 
sugallatának.

íme Rudnay elképzelő erejének frissesége, mely most, 
a műterem magányában, érzéseibe elmerülve, virágba, 
szökkent. Művészetének ez a mély drámaisága, érzéseinek 
ez a fojtott heve, előadásának gazdag v-áltozatossága, 
mind a legbensőbb harmóniába egyesül. Formái és érzései 
mind egységesebb egésszé válnak.

De mindez csak az egyik oldala művészetének. A má
sik a természethez való viszonyából sarjadzik. Itt is gra
fikai gyakorlatából kell kiindulni, azokból a kis tollrajzok- 
ból, melyeket közvetlen a természet előtt csinál, azokat 
itt-ott egy pár színes aquarell folttal illuminálva. Ezekben 
a rajzokban áhitatos szivvel megy a természet elé és gyön
géd részletezéssel merül el a hangulat visszaadásának tit
kaiba. Ahogy ő egy fát, nagy egészében, majd finom rész
leteiben, megrajzol, ahogy annak hajlását nyomon kiséri, 
hajlásában annak szinte lelkiállapotát éreztetve, ahogy 
annak viszonyát a térhez és megvilágítását a levegőben 
kutatja, abból az a nagy isteni és naiv szeretet sugárzik 
felénk, amely csak a Millet-k, Corot-k, Ruysdael-ek, 
Hobbemák, Paál Lászlók természetszeretetében talál 
társra. Ez a szeretet egyszerre megváltoztatja Rudnay 
érzésvilágát; most nem tragikus az, nincsenek drámai 
izgalmai, az embertől mentes természetben valami naiv 
öröm és méla csodálkozás fogja el, mely lírai lágysággá 
nemesedik és az erdő csöndjében, az ut lombtalanná ko
paszodott fáiban, a rozsföld szőkeségében, a hóval borí
tott park fekete fatörzseiben, a bedőlt deszkakeritéses ut- 
szélében, mind megannyi szomorú alkalmat lát arra, hogy 
együtt panaszkodhasson magányos elhagyatottságában. 
Az a szomorú hangulat, mely tájképeiben megszólal, az 
előadás csodás finomságait váltja ki. Itt formanyelve nem
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ellentétek szembeállításában, hanem átmenetek finom
ságainak hangsúlyozásában jeleskedik. Ahogy ő az eget 
és a földet és az éggel a fát, házat, talajt szembeállítja, 
viszonylatba hozza, abban egy a maga feladatába szerel
mes szem nyilatkozik meg, olyan odaadó gond, oly lágy 
és gyöngéd érzés, oly odalehelt hangulat szorgoskodik 
benne. Ez a vonása művészetének első pillanatra meglepő, 
— pedig egyszerűen az történik, hogy itt is őszinte és tel
jesen odaadja magát érzéseinek. A drámai tárgyak heves 
emóciókat váltanak ki belőle, az érzések izgalmai komor 
víziókat vetiteneK képzelete elé, de az atmoszférikus cso
dák, — melyekbe a természet burkolódzik ■—mélyen meg
indítják. Ilykép csöndes, letompitott, sordinora fogott 
hangok ébrednek lelkében és tájképi tételeit e hangnem
ben fejezi ki.

Csak meg kell nézni drámai vízióin a tájképi hát
tereket, hogy lássuk, mennyire együtt érez ő á természet
tel akkor is, ha abban komor rejtelmek viharzanak, hogy 
gomolyognak, sötét méhükben minő dühöngő vészt hor
danak lázas látományaiban hatalmas színes felhői, -— de 
a  magányos, az embertől megtisztított, egyszerű tájképi 
motívumokban is gyönyörködni tud és kiolvassa belőlük 
a gyöngéd lírát.

Ismét Aranyra kell gondolnunk, az Őszikék költőjére, 
aki hangot adott a legegyszerűbb sóhajnak, az alig fel
hangzó suttogásnak és a néma bánatnak is. De balladái
ban komor, nyelve ott súlyos, ritmusa meg nehéz. A nagy 
költői egyéniség szuverénmód játszik a hangszerével.

És éppen azért, mert játszik, — félbehagyjuk a jel
lemzését, mert hiszen Rudnay fejlődése elején van, s ki 
tudja, mi női ki még ebből a dúsgazdag televényből? . . .



UTÓHANG.

Az 1921-iki hollandi kiállításon négy képpel vett 
részt Rudnay, A pihenő asszony, A bűnös, Anyaság és 
Tájkép kocsival c. műveivel. A holland kritika első látásra 
felösmerte nagy lelkét. Mint fejedelmet, — megillető hó- 
.dolattal fogadták. Mert megérezték hatalmát, mellyel 
.érzést önt formáiba, s az átélt érzések hatalmas kifejezése 
visszhangot keltett bennök is. Megérzik kapcsolatait a 
spanyol mesterrel, de kiemelik, hogy „saját egyénisége is 
a legerősebben előtérbe tóiul.“ Meglátják, hogy művei 
amennyire,.reálisak, annyira mélyen átérzettek is.“ Mo
numentalitást olvasnak ki az Anyaság formáiból, s a 
farakáson Pihenő asszony-bzn a szegény asszonyok'meg
testesült szobrát látják. A bünös-ben csak a szomorú 
embert látják, a szép szint, a gyönyörűen kihangzó 

■ tónust és az álmodozó fáradt szempillantásának mester* 
kifejezését. Mindé műveiben „előttünk ismeretlen erőt 
látunk megnyilvánulni“ — írják. Ezért aztán konsta
táljuk, hogy művei áhitatos megfigyelést érdemelnek .. .

Egypár mutató sor ez a kritikák áradatából, útjelzője 
az eljövendő nagy sikereknek.

Ehhez igazán nem kell prófétának lenni.
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Rudnay Gyula. Anya és gyermeke.



II.

Rudnay Gyula. Menház.



III.

Rudnay Gyula. Kötő nő.



IV

-Rudnny Gyula. Vizhordó i>6-



V,

Rudnay Gyula. Pipázó ember.



VI.

Rudnay Gyula. HimzS nő.



VII.

Rudnay Gyula. Kozák fej.



Rudnay Gyula. Menekülők.
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Rudíiay Gyula, Szeptem ber.



Rudnay Gyula. Mária üdvözlése.



Rudnay Gyula, Attila lakomája.
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XII.

Rudnay Gyula. Női tanulmányfej.



XIII.

Rudnay Gyula. Férfi tanulmányfej.



Rudna^ Gyula. Tájkép.
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KÉPEK JEGYZÉKE

1. Önarckép.
2. Anya és gyermeke.
3. Menház.
4. Kötő nő.
5. Vizhordó nő.
6. Pipázó ember.
7. Hímző nő.
8. Kozák fej.
9. Menekülők.

10. Szeptember.
11. Mária üdvözlése.
12. Attila lakomája.
13. Női tanulmányfej.
14. Férfi tanulmányfej.
15. Tájkép.



AZ ERNST-MUZEUM 
MŰVÉSZ-KÖNYVEI

címmel egy könyvsorozatot indítunk meg, mely
ben a magyar képzőművészet jelesebb képviselőit 
egyenként ismertetjük a magyar közönséggel. 
A két íves tanulmányokat, melyeket

DR. LÁZÁR BÉLA
ir, 15 kép kiséri, melyek a művészek jel
legzetes alkotásait mutatják be. Az első sorozat
Csók István, A'ányi-Grünwald Béla, Perlmutter 
Izsák, Rudnay Gyula, Vaszary János, Rippl- 
Rónai József, Fényes Adolf, Koszta József, H at
vány Ferenc báró és Gyárfás Jenőt öleli fel, — *
a következő sorozatok sorra veszik a régibb és 

újabb jeles magyar művészeket.

Egyuregy füzet ára 200 kor.










