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Szabó Dénes

EGY POLITIKAI HAJTÓVADÁSZAT 1928-BAN ÉS 

EGY TURKESZTÁNI FALFESTMÉNY, AVAGY RUDNAY 

GYULA ESETE A HONFOGLALÓK SARUJÁVAL

Rudnay Gyula régóta ünnepelt, nemzetközileg elismert festőművész volt 
már, mikor 1926-ban megbízást kapott Szcitovszky Bélától, a Képviselőház 
elnökétől egy nagyszabású, 36 négyzetméteres falikárpit megtervezésére a 
Képviselőház akkori elnöki fogadóterme számára (ma erről a faliszőnyegről 
nevezik Gobelin-teremnek). A gobelinnek a legendás pusztaszeri ország-
gyűlést kellett ábrázolnia.

Ez a megbízás vezetett végül a késő ’20-as évek közéleti sajtóhadjáratai-
nak egyik legízetlenebbjéhez, amely ugyanakkor jól jellemzi a kor politikai 
légkörét, az Egységes Párt nem egy képviselőjének avítt történelem- és mű-
vészetképét, és fényt vet Rudnay Gyula alkotói egyéniségére,1 valamint a 
kora középkori belső-ázsiai kultúrák iránti érdeklődésére is.

A faliszőnyeg megszövésére Rudnay vázlatai alapján a Kóródy György 
által alapított Greco Gobelin Rt. kapott megbízást, akik korábban már 
Iványi-Grünwald Bélával is dolgoztak együtt más gobelinkompozíci-
ókon.2 Kóródy koordinálta egyben a fogadóterem egyéb dekorációs 
munkálatait is. A gobelin megrendelése egyike volt a pozíciójával 
együtt járó reprezentációt igen komolyan vevő Szcitovszky Béla hasonló 
beszerzéseinek, ő alapította meg az Országgyűlési Múzeumot is és szerezte 
meg Munkácsy Honfoglalását a Parlament számára, valamint értékes 

1  Bényi László: Rudnay 1878–1957. Bp., 1961. 21–22. 

2  Horányi Éva: Kóródy György (1890–1957) építész-iparművész. Magyar Iparművészet 
2013. 2. szám 22–25.
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fölé, turulmadár terjeszti rajta épp repüléshez a szárnyát, a jobb csücsökben 

ágasbogas tölgyfa.”7

A fi gurák öltözéke a valóságban díszmagyar volt, Rudnay Gyula népme-
sei hatás elérésére törekedett. A művész maga nem volt tökéletesen elégedett 
az elkészült végeredménnyel.8

Az első rosszindulatú megjegyzést Kézdi-Kovács László festő tette a 
Műcsarnok tárlatáról szóló kritikájában, miszerint „[…] annyira rútak ta-

lán mégsem voltak honfoglaló őseink. Vagy ha voltak is, nem szükséges éppen 

Darwinig visszamenni a múltba.”9 Ybl Ervin művészettörténész ugyanakkor 
mestermunkának tartotta a gobelint, és dicsérő kritikát írt róla a Budapesti 
Hírlapba.10

A gobelint ezután már a Parlamentben állították ki, és az volt a terv, hogy 
nyáron egyik fénypontja lesz a Rómában bemutatásra kerülő magyar képző-
művészeti tárlatnak. A Parlamentben viszont megtekintették az országgyűlési 
képviselők, és innentől csúf fordulat következett be a faliszőnyeg történetében.

A Budapesti Hírlap a kor bulvárlap-piacán a Bethlen-kormány szócsövé-
nek számított. Ebben jelentek meg az elkövetkező hetekben azok a „Kalamus” 
illetve „Dobos” álnéven íródott levelek, amelyek egyfajta politikai boszorkány-
üldözés célpontjává tették a gobelint és alkotóját. A szerzők kiléte ismeretlen, 
de bennfenteskedő utalásaik miniszterek hasonló véleményére, és egész hang-
vételük arra utal, hogy (bár olykor a „nagyközönség” véleményére hivatkoz-
nak) az Egységes Párt országgyűlési képviselői írták őket.11 Mondanivalójuk 
magva: „Tudjuk, hogy Rudnay Gyula gondolkozásában erősen soviniszta. De 

látjuk, hogy képéből mégis hiányzik az a nemzeti gondolat, amely forrása volt 

annak a megbízásnak, amit ennek a faliszőnyegnek a megalkotására kapott.”12

7  Készül a legnagyobb és legszebb magyar gobelin. Pesti Hírlap 1926. október 15.

8  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.

9  Kézdi-Kovács László: A Műcsarnok tavaszi tárlata. (Második közlemény.) Pesti Hírlap 
1928. március 13.

10  Ybl Ervin: Tavaszi kiállítás a Műcsarnokban. Budapesti Hírlap 1928. március 11.

11 „Kalamus”: Faliszőnyeg és nemzeti gondolat. Amiben a laikusoknak van igazuk. Bu-
dapesti Hírlap 1928. március 20.
„Dobos”: A faliszőnyeg – utoljára! Budapesti Hírlap 1928. március 23.
„Kalamus”: Vita a faliszőnyeg előtt. Budapesti Hírlap 1928. március 24.

12  „Kalamus”: Faliszőnyeg és nemzeti gondolat. Amiben a laikusoknak van igazuk. Bu-
dapesti Hírlap 1928. március 20.

Zsolnay-vázákat is vásárolt.3 A gobelin alakjai között ülő alakként ábrázol-
ta Rudnay őt és alelnökét, Zsitvay Tibort is.

Rudnay a terveit 1926 őszén bemutatta egy szakmai bizottságnak, amelyik 
elfogadta őket. A hatalmas munka majdnem két évig tartott, időközben a Gre-
co csődbe ment, de a főváros felvásárolta a céget, és az a Fővárosi Textilipari 
Foglalkoztató Műhely részévé vált. Rudnay Gyula nem csak a vázlatokat készí-
tette el, de személyesen is részt vett a kartonírozási munkákban.4 Egy interjúja 
alapján az eredeti terv az volt, hogy a kész gobelint már 1927-ben be tudják 
majd mutatni Monzában, az ottani iparművészeti tárlaton,5 azonban a munká-
latok elhúzódása és a Greco csődje miatt erre nem kerülhetett sor.

1928. január 9-én lett a festőművész ötven éves, ez alkalomból nagy ün-
neplésben volt része, és a sajtóban is laudáló cikkek jelentek meg.6 Az elké-
szült gobelint a Műcsarnok azévi tavaszi tárlatán mutatták be.

Rudnay alkotását legjobban saját szavai írják le: „Középen, illetve kissé a 

jobb mezőben helyezkedikel a főcsoport: Árpád, vezérei társaságában fogadja a 

bizánci követséget. A környezet magyar tagjai, fi atalemberek, öregek vegyest és 

mindenik arc másmás típusból van választva (székely, palóc stb.). Árpád fejét 

hosszas studiumok után, régi jellegzetes portrék nyomán rajzoltam. Szemközt, 

rézsútos vonalban, vesznek állást a követek. A jelenet személyei mozgalmas 

aktivitásban mutatkoznak, egyedül a fejedelem, a társaság központja nyugodt. 

Körülötte, mintegy „fi x tengely” körül, forog az alattvalók serege. Eredeti for-

rások alapján állítottuk össze a ruházat, fölszerelés motívumait is; a bizán-

ciak természetesen a maguk jelmezeiben vannak. A követek egyike tonzúrás 

barát. — hajviseletben is mindenkép ügyeltem a korhűségre. (Bámulatos, 

hogy ezer esztendővel ezelőtt a főbbrangú magyarok milyen gonddal, ízléssel 

ápolták hajukat.) A fejedelem és társai fölött lobog a hét vezér zászlaja, a he-

gyes süvegeken, sisakokon toll leng. (Tessék csak elképzelni, minő pittoreszk, 

varázsos hatást tehetett egy ilyen daru-, vagy kócsagtollas, délceg lovascsapat!) 

Oldalt harcosok, paripák könnyedebben és nyugalmi helyzetben fölvázolva. A 

balfélsarka a fejedelmi sátort ábrázolja, gazdag, nehéz, élénkszínű drapériák-

kal, nőalakokkal, az előtérben táltosszakállu öregember, lábai előtt, földbevert 

cöveken sólyommadár üldögél. Dús gyümölccsel rakottalmafa borul a sátor 

3  Az országház leltári értéke. Pesti Hírlap 1926. február 10.

4  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.

5  Készül a legnagyobb és legszebb magyar gobelin. Pesti Hírlap 1926. október 15.

6  Rudnay Gyula ötven éves. Budapesti Hírlap 1928. január 8.
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szelnek mutatni ennek a homokra épített és az ország erejével arányban nem 

álló kultúrpolitikának veszedelmeire.”4

Az egyre durvuló sajtótámadások (a Budapesti Hírlap még bökverset is 
szentelt a témának)5 csúcspontjukat Pekár Gyula nyilvános fellépésével ér-
ték el. A dilettáns novellistából a Petőfi  Társaság elnökévé emelkedett, nagy 
befolyású és intrikus hajlamú turanista politikus valószínűsíthetően eleve a 
gobelint fi tymáló kormánypárti képviselők egyik hangadója és a sajtóhad-
járat felbíztatója lehetett. A Pesti Hírlapba írt nyilatkozatnak álcázott cikket 
Rudnay ellen,6 melyben a tiszta művészet mibenlététől a „kisantant oláhjai-
nak” sötét szándékaiig mindenről szó volt, még arról is, hogy az országgyű-
lési őrség tagjai egészséges magyar érzéküknek köszönhetően furcsa legény-
kéknek nevezték a faliszőnyeg „nemzeti önérzetünket sértő szörnyalakjait”. 
Dühödten kérte számon Rudnayn a szeri országgyűlés mesének mondását 
is, de az egykori daliás huszártiszt támadásának fő céljául az alakok sarui 
szolgáltak, végleg a sajtóvita központi elemévé téve a kérdést, hogy viselhet-
tek-e a honfoglalók egyebet is csizmán kívül: „[…] tudnia kellene a turáni 

s az árja népek közötti fundamentális viseletbeli különbségeket: már a kínai 

ábrázolások is csizmásan mutatják hun őseinket, turkesztáni fajrokonaink ma 

is csizmásan ülik a lovat, s mint mai magyar parasztjaink vagy mi magunk 

is magyar díszben, magyar őseink is csizmában jártak. A bocskor a gyalog 

szláv, a gyalog germán viselete, nem pedig a büszke lovas magyaré. A magyar 

paraszt ma is helyesen ragaszkodik ehhez a jellegzetes csizmához, olyannyira, 

hogy a forradalmak óta pártba tömörült kisgazdaosztáíy nem a süvegéről vagy 

a gubájáról, hanem a csizmájáról nevezi magát csizmásoknak… E helyett a 

döntő faji attributum helyett mit látunk a Rudnay faliszőnyegén? Majd mind 

szégyenletes tót bocskorban vagy papucsban ténferegnek ott a honfoglaló büsz-

ke ősök. Árpád bocskorban, bankárhassal, azaz hogy Árpád nem is bocskor-

ban, hanem valami strandfürdői gyékényszandálban áll előttünk. És azok a 

gyerekekhez illő krajcáros játékkardok, melyek fehér gatyamadzagokon lógnak 

alá a pohos derekakról... Én Istenem, hát e nagy, nehéz időkben ily kifi gurázás 

paródiáját is meg kell élnünk? Nem, Árpád nem fi gura. Pusztaszer nem gúny-

mese s ez a faliszőnyeg nem való a magyar parlamentbe!”

4  Rassay Károly a békerevízióról és annak feltételeiről mondott nagy beszédet. Ujság 
1928. március 28.

5  A Rudnay-kép alá. Budapesti Hírlap 1928. március 20.

6  Pekár Gyula: Képviselők vitája a parlament pusztaszeri gobelinjéről. Pesti Hírlap 1928. 
március 31.

A képviselők a pusztaszeri országgyűlés históriai valóságát, hősies ős-
magyarokat, és „fajilag egységes” magyar népet vártak a gobelinre. Pedig 
láthattuk, Rudnay teljesen tudatosan választott ki többféle embertani tí-
pust, aminek indokait később ki is fejtette: a nomád törzsszövetségek, így a 
magyarok is mindig sokgyökerűek voltak és különböző néptöredékekből, 
néprészekből tevődtek össze1 – ezzel viszont akaratlanul is provokálta a 
kormánypárti frakció egyes, akorban népszerű fajvédelmi ideológiák ha-
tása alatt álló tagjait.

A Dobos álnéven író képviselő hegyezte ki először a kritikát arra, ami-
ről utóbb a polémia emlékezetes lett: a honfoglalók sarujára. „Nevezetes, 

hogy az egész óriás faliszőnyegen nem tudtam egy emberre bukkanni, aki 

csizmát viselne a lábán. Van az alakok közt mezítlábas, a legtöbbje azonban 

papucsot vagy félcipőfélét visel. Mi ez, kérem? Hiszen köztudomású, hogy a 

csizma viseletét a keleti lovasnépek hozták Európába és tudjuk, hogy néhány 

évtizeddel ezelőtt, bár régen nyeregből szálltak már, közrendű magyar ember 

vagy asszony még mindig csizmában járt.”2

Ybl olvasói levelében a művészi szabadság nevében kelt Rudnay védel-
mére, óvatosan elismerve, hogy „adós maradt az ábrázolás méltóságával és 

históriai igazságával”.3

A gobelin időközben az ellenzék céltáblájává is vált, elsősorban borsos 
ára miatt, illetve mert Szcitovszky és Zsitvay Tibor volt országgyűlési alel-
nök ábrázolása a pusztaszeri országgyűlés résztvevői között (ráadásul ülő-
alakokként, mintegy elnökölve a gyűlést) remek támadási felületet nyújtott, 
és lehetőséget az időközben belügyminiszterré lett Szcitovszky és a helyére 
házelnökké előlépett Zsitvay hiúságán való élcelődésre. Rassay Károly nem 
is késlekedett megragadni az alkalmat az Országgyűlés 1928. március 27-i 
ülésén: „[…] őszintén ki kell mondani, hogy a mai költségvetést a megcsonkí-

tott Magyarország nem bírja el. (Helyeslés a baloldalon.) […] Miért kellett itt 

a Házban is 300 milliós gobelinen örökíteni meg a pusztaszeri országgyűlést és 

miért kellett ebben megörökíteni Scitovszky Bélának rosszul sikerült portréját. 

Vagy a kultuszminiszter úrról beszéljünk. Törekvéseiben nem veti meg még a 

demagógia fegyverét sem, amellyel terrorizálni igyekszik azokat, akik rá meré-

1  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.

2  „Dobos”: A faliszőnyeg – utoljára! Budapesti Hírlap 1928. március 23.

3  Ybl Ervin: Faliszőnyeg és nemzeti gondolat. Ahogyan a kritikus nézi Rudnay alkotá-
sát. Budapesti Hírlap 1928. március 22.
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saruban van megörökítve. Vagyok a mélyen tisztelt szerkesztő urnak tisztelő 

híve Rudnay Gyula”. 
Albert von Le Coq említett munkája9 egészen újnak számított akkori-

ban: 1925-ben jelent meg Berlinben. A Rudnay által hivatkozott kép egy Le 
Coq által kérdőjelesen a 7. századra (vagyis nem a honfoglalás utánra) datált 
belső-ázsiai falfestmény, a kelet-turkesztáni Kizil melletti buddhista barlang-
szentélyek egyikének, az úgynevezett Maya-barlangnak egy ábrázolása.10 
Ezek a barlangszentélyek Kucsa tohár kultúrájú buddhista királyságának11 
fennállása idején épültek, falfestményeik Le Coq és Albert Grünwedel expe-
díciói nyomán váltak ismertté az európai tudományosság számára.

A szóban forgó ábrázolás a buddhista ikonográfi a egyik kedvelt törté-
netét, a kusinagári csata legendáját ábrázolja, sajátos helyi ízű megfogalma-
zásban. (Buddha Kusinagár mellett bekövetkezett halála után viszálykodás 
kezdődött a helyi indiai uralkodók között maradványai fölött, ami majdnem 
fegyveres összecsapássá fajult, mikor Magadha királya ostromsereggel vo-
nult fel a város ellen – végül Drona bráhman békét szerzett, és a királyok 
nyolcfelé osztották Buddha maradványait, majd mind egy-egy sztúpát emel-
tek. Így keletkezett a hagyomány szerint az első nyolc sztúpa.)

A Maya-barlang festménye sérült, az ép kép kompozíciója viszont igen 
hasonló lehetett az elsőként ugyancsak Grünwedel12 által közölt, a Tizenhat 
Kardhordozó Barlangjának Kizil melletti barlangszentélyében lelt azonos 
témájú ábrázoláséhoz:13 a sematikus város falai körül áll a tohárok nomád 
lovasságának mintájára ábrázolt ostromsereg, soraiban a hagyományosan a 
képtípus ikonográfi ájához hozzátartozó harci elefántokkal,14 a falak között 

9  Le Coq, Albert von: Bilderatlas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Ber-
lin, 1925.

10  Uo. 46–48. Fig. 32–33.

11  Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. 2. javított kiadás. Bp., 2003. 15–17.

12  Grünwedel, Albert: Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. Bericht 
über archäologische Arbeiten von 1906 bis 1907 bei Kuca, Qarasahr und in der 
OaseTurfan. Berlin 1912. 58. Fig. 117.

13  Панкова, C. B.: Воиныташтыкскихминиатюр: возможностиатрибуции. 
Древнееискусство в зеркалеархеологии. К 70-летию Д.Г. Савинова. Труды 
САИПИ. Вып. VII. Кемерово:Кузбассвузиздат. 2011. 

14  A történet legismertebb ókori ábrázolásán, a száncsi nagy sztúpa 2. századi díszka-
puinak egyikén is így ábrázolja a kusinagári csatát a dombormű. Baktay Ervin: India 
művészete. Bp., 1981.

A mai olvasóban óhatatlanul felmerül e sorok nyomán a kérdés, vajon lá-
tott-e Pekár Gyula a Parlament üléstermén és az operettszínpadon kívül egy-
általán magyar parasztot? A Turáni Társaság egyik vezéreként azt is Rudnay 
szemére hányta, miért nem követte Feszty Árpádot és a Honfoglalást meg-
festő Munkácsyt a történeti hitelesség kérdéseiben. Talán a legjellegzetesebb 
kortünete ez a pusztaszeri gobelin körül kirobbant botránynak. Rudnay 
vállaltan népmesei hangvételű alkotásától azt várták az országgyűlési képvi-
selők, amit a millenium korának reprezentatív festményeit látva hitelesnek 
véltek: Feszty Árpád és társai orientalista fantáziáját, daliásan elővágtató és a 
bőrökbe bújt bocskoros szlávokat elsöprő hősöket.

Pekár bornírt támadása arra késztette Rudnayt, hogy ismét megvédje al-
kotását a vitában (amiben Ybl Ervintől eltekintve továbbra sem szólalt meg 
egyetlen művészettörténész, történész, vagy régész sem). Az előzőnél érezhe-
tően indulatosabb, öntudatos hangú válaszlevele április 4-én jelent meg a Pesti 
Hírlapban,7 majd nagyinterjút adott az Ujságnak,8 amiben részletesen kifej-
tette álláspontját műalkotásáról. Pekár és társai faji hitelességet számon kérő 
támadásaira így felelt: „A legdöntőbb faji attributuma ennek a faliszőnyegnek, 

hogy én festettem, magyar elgondolással és legjobb tudásom szerint. Már pedig 

Európa kritikusai éppen az én faji sajátosságaimért becsülnek a külföldön. Hát 

éppen idehaza ne volnék elég magyar, amikor egy históriai képet festek?”

Rudnay válaszának két részlete külön is érdemes lehet a fi gyelmünkre. 
Egyrészről hivatkozik az 1926. októberi bizottsági ülésre, amelyik elfogadta 
művészi koncepcióját. Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, valamelyest cser-
benhagyottnak érezhette magát a bizottság tagjai részéről, akik annak idején 
nem emeltek szakmai kifogást tervével szemben, most viszont óvakodtak 
attól, hogy a kormánypárti képviselőkkel szemben exponálják magukat a 
festőművész mellett.

Izgalmasabb azonban egy másik részlet, ami fényt vet Rudnay szakirodal-
mi tájékozottságára, és közvetve arra is, hogyan viszonyult a kora középkori 
képi ábrázolásokhoz a gobelin terveinek elkészítésekor a valóságban: „A so-

kat vitatott csizma- és saru-kérdésben pedig van szerencsém az ’A.von Le Coq’ 

– ’Bilderatlas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittel-Asiens’ cimü kiadványá-

ra hivatkoznom, ahol annak 47. lapján egy honfoglalás utáni időből származó 

ősmagyar vezért ábrázoló falfestményen, a lovon ülő ősmagyar vezér szintén 

7  Rudnay Gyula: A pusztaszeri gobelin. Rudnay Gyula válasza Pekár Gyulának. Pesti 
Hírlap 1928. április 4.

8  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.
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hosszúszárú, oldalt varrott csizmát viselő lovas solymász képével díszített 
utemilszki ezüsttálat pedig László Gyula csak 1943-as híres könyvében vonta 
be először a honfoglalás előtti magyar ötvösség és a honfoglaláskori viselet 
forrásai közé, így ezt Rudnay még nem ismerhette.16

Ha viszont Rudnay (szemben vádlóival) láthatóan nagyon is olvasta a kora 
középkori steppéről szóló kurrens művészettörténeti szakirodalmat, felme-
rülhet a kérdés: valójában miért nem használta Le Coq albumának gazdag 
képanyagát inspirációként a pusztaszeri gobelinhez? A válasz az, hogy ő nem 
történeti rekonstrukciót akart festeni, hanem meseszerű eseményként fogta 
fel az anonymusi történetet a szeri országgyűlésről.

Ennek ellenére teljesen jogos, amit a rajta számonkért történeti hitelesség 
kapcsán mondott: „Ezer esztendőre kellett visszamennem és megkonstruál-

nom az ezer év előtti magyar ember külsejét. Most hogy a támadások érnek 

elmentem a Nemzeti Múzeum régészeti osztályába és megkértem annak veze-

tőjét;17 hogy tudna-e képet adni az ősmagyarok ruházatáról? Azt felelte, hogy 

nem. Vannak apró jelek, amelyekből következtetni lehet külsejük egyik másik 

részletére, de felöltöztetni őket csak a képzelet tudja. Itt tehát csak a művész 

fantáziája alkothatta meg a képet az ősmagyarok külsejéről, azoknak a törté-

nelmi tényeknekalapján, amelyekről tudunk.” 18

Az egyre terebélyesedő és durvuló hangú vita végül megszólalásra kész-
tette Klebersberg Kunó kultuszminisztert, „[…] bár megvallom, hogy a kép 

nekem sem tetszik és nem is akarnám ezt az iskolákban, az olvasókönyvekben 

lenyomatni, azonban a kritika mindenesetre túlment a tárgyilagosság határán 

és a hajsza jellegét öltötte magára. Ezeknél a kritikáknál eszembe jut. hogy 

amikor Kölcsey Berzsenyit megkritizálta, akkor Berzsenyi abbahagyta munká-

ját. De itt van Szinyei-Merse, aki igen éles támadásokban részesült és húsz éven 

át nem festett e miatt. Milyen pótolhatatlan veszteséget jelentett ez a húszévi 

pauza! Nem szabad tehát Rudnayt, aki mégiscsak egyike a legnagyobb magyar 

16  László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Bp., 1943. 159.  A tálról és jelentő-
ségéről: Fodor István: Prémkereskedelem, művészet, hitvilág (Kereskedelem és hatása 
őseink korában). In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Szerk.: No-
vák László Ferenc. (Az Arany János Múzeum Közleményei 11. Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága) Nagykőrös, 2008. 154–155.

17  Legvalószínűbb, hogy Rudnay Fettich Nándorral beszélhetett, aki ekkor a Magyar 
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára népvándorlás kori gyűjteményének felelőse 
volt.

18  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.

pedig a történet vége: a megbékélt uralkodók láthatóak, kezükben a sztúpák 
modelljeivel.

A festmény datálásával kapcsolatos tévedése és az ábrázolt lovas honfog-
laló vezérként való azonosítása ellenére le kell szögezni, hogy Rudnaynak 
ez a válaszcikke volt az egyetlen példa rá az egész vita során, mikor valódi 
régészeti forrásra történt hivatkozás – soviniszta népkarakterológiai kiszó-
lások helyett. A buddhista freskó (bár témája egy ókori, félig mitikus tör-
ténet), hiteles képet nyújt a steppe nomádjainak kora középkori viseletéről, 
az előtérben látható lovasok nyíltegeze és leajzott kompozit íjnak való íjtar-
tó tegeze ma is megállná a helyét bármely honfoglaló magyarokat ábrázo-
ló rekonstrukciós rajz részeként (eltekintve attól, hogy az egyik tigrisbőrrel 
van bevonva). Mivel Rudnay csak a Le Coq-félefekete-fehér reprodukciót 
láthatta, a Grünwedel által korábban közölt színes másolatot15 feltehetően 
nem ismerte, így nem tudhatta, hogy a fi gurák (bár valóban nem csizmában 
lovagolnak) nem sarut, hanem egyfajta szűk, harisnyaszerű lovaglónadrágot 
hordanak. Érdekessége az ábrázolásnak, hogy a lovasok egyike sem használ 
kengyelt (és lábtartásuk sem kengyeles lovaglásra utal), pedig az a 6. szá-
zadban már a teljes eurázsiai steppeövezetben elterjedt. Erre a festményre 
utalhat talán Rudnay az Ujságnak adott nyilatkozatában is: „Eltekintve attól, 

hogy a legrégibb képes emlékünk is saruban ábrázolja az ősmagyart, meggyő-

ződésem, hogy elődjeink nem viseltek csizmát. Legalábbis nem olyan csizmát, 

amilyent mi ismerünk. Az ősmagyarok könnyűlovasok voltak, akik lóháton 

harcban és harcon kívül a legcsodálatosabb bravúrokat végezték. Úgy ülték 

meg a lovat, hogy annak hasa alá is tudtak bújni, hogy aztán megint a ló hátán 

teremjenek. Lehetetlen, hogy ez a nép, amely könnyű paripákat ült meg, köny-

nyűlovasságnak számított, nehézkes csizmát viselt volna. Ha volt is csizmája, 

az nem lehetett magasszáru, hanem legföljebb olyasvalami volt, amilyen a mai 

magasszáru cipő.”

A művész némileg vadromantikus elképzelései ellenére érdemes felhív-
ni rá a fi gyelmet: utóbb a magyar régészeti szakirodalomban közhellyé vált, 
hogy az íves talpú honfoglaláskori magyar vaskengyelekben csak puha talpú, 
könnyű bőrcsizmában lehetett kényelmesen lovagolni, így ha Rudnaynak a 
rövidszárú csizmával kapcsolatos ötletei nem is, a nehézkes lovaglócsizmák 
használatával kapcsolatos kételyei viszont régészetileg is beigazolódtak. A 

15  Grünwedel, Albert: Alt-Kutscha. Archäologische und religionsgeschichtliche 
Forschungen an Tempera-Gemälden aus buddhistischen Höhlen der ersten acht 
Jahrhunderte nach Christi Geburt. Veröff entlichungen der PreußischenTurfan-
Expeditionen. Vol. 1. Berlin, 1920.
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Utoljára Haraszti Emil zenetörténész, a bartóki és kodályi népzenefelfo-
gás ellenfele emlegette fel írásban az esetet a következő évben, egy, a bartóki 
„akció-muzsikát” támadó cikkében Rudnaynak szóló oldalvágás erejéig – 
sorai ma már szinte komikusan hatnak: „Ám a közönség túlnyomórésze úgy 

érezte, hogy felfogó- és látóképessége még nem fejlődött odáig, hogy Rudnay 

történelemszemléletét és technikáját tanulmány nélkül megértse. Bartók és Ko-

dály gramofonmuzsikája, melynek célja a vidéki intelligencia és a falu meghó-

dítása, éppen olyan kevéssé ismeri a magyar vidék zenei lelkületét, mintha a 

magyar történelmet a gazdakörökben és a vidéki kaszinókban Rudnaynál vagy 

Vaszarynál megrendelt képekről akarnák tanítani.”23

23  Haraszti Emil: A kisgyőri röppentyű. Budapesti Hírlap 1929.október 2.

festőknek, olyan kritikákkal illetni, amelyekkel esetleg elkedvetlenítik. Éppen 

ő az az alkotóművész, aki a magyar becsületnek igen nagy dicsőséget szerzett 

a külföldön és az olasz kormánybiztostól éppen ma kaptam levelet, amelyben 

kifejezetten Rudnaytól való képeket kér a kiállításra.”19

 Mindez nem változtatott azon, hogy a miniszter előzőleg lényegében 
megfutamodott a kormánypárti képviselők sovén sajtóhadjárata előtt, 
és cserbenhagyta Rudnayt a gobelin olaszországi kiállításának ügyében. 
Éppúgy, mint a képviselőház elnöksége: a magát a gobelinre nemrég még 
Szcitovszkyval együtt pajzsosan-szablyásan rászövettető Zsitvay Tibor ház-
elnök nem egyezett bele a gobelin római kiállításába, hiába kérte azt a Kép-
zőművészeti Tanács külföldi kiállításokat szervező bizottsága egyhangúan. A 
Budapesti Hírlap szerkesztőségi cikkben ült diadalt: „Ne hihessék az olaszok, 

hogy a keménykötésű, előkelő hazafi ságú vezérek olyan jóízű, potrohos bácsik 

voltak, mint ahogyan Rudnay képzelte őket.”20 Így ért véget egy csak eufemisz-
tikusan művészetinek nevezhető vita,21 amiben valójában történelmi anak-
ronizmusokat és fajvédő propagandát kértek számon politikusok egy, nem 
a történeti rekonstrukció igényével készült faliszőnyeg alkotóján. A vitában 
Ybl és az Ujság szerkesztősége kivételével senki nem állt ki komolyabban 
Rudnay mellett, és egyetlen történész vagy régész sem szólt hozzá az újságol-
vasó közvéleményt hetekig foglalkoztató témához.

A hisztériakampány komolyan megviselhette Rudnay Gyulát. „Ez a harc 

nem felel meg az énemnek. Nem vagyok politikus, hanem művész, soha egyéb-

bel nem foglalkoztam, mint művészettel és éppen ezért állok értelmetlenül 

szemben a dühnek és haragnak ennyi megnyilatkozásával.” Hetekig képtelen 
volt normálisan dolgozni zaklatott lelkiállapota miatt.22

A festő tekintélye azonban volt akkora, hogy a rendkívül megalázó tör-
ténet hamarosan csak kellemetlen epizóddá vált. Ám az igaztalan, politikai 
indíttatású sajtóvita mégis hozzájárulhatott ahhoz, hogy Rudnay pusztaszeri 
gobelinje nem került a magyar köztudatban a honfoglalás ikonikus művészi 
megfogalmazásai közé, alkotójának rendkívüli művészi tekintélye ellenére 
sem.

19  Klebelsberg Kunó gróf a vidéki színházak kulturhivatásáról, a színészi utánpótlásról, 
a kultusztárca kiadásairól és a Rudnay-gobelinről. 8 Órai Ujság 1928. április 27.

20  Rudnay faliszőnyegét nem állítják ki Rómában. Budapesti Hírlap 1928. április 14.

21  Bényi László: Rudnay 1878–1957. Bp., 1961. 21.

22  Rudnay Gyula festőművész elmondja a pusztaszeri országgyűlés gobelinjének törté-
netét. Ujság 1928. április 6.
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MELLÉKLET

Rudnay Gyula: Pusztaszeri országgyűlés (Horányi 2013. után)

Részlet Rudnay színvázlatából. A két ülő fi gura Zsitvay Tibor és Szcitovszky 

Béla arcvonásait viseli. Jól látható a vezérek saruszerű viselete.

A Rudnay Gyula által sarut viselő ősmagyar vezérként hivatkozott ábrázo-

lás A. von Le Coq 1925-ös munkájából. A kizili Maya-barlang buddhista 

festményei közül a kusinagári csatát ábrázoló kép részlete.

mainstream01.indd   154-155mainstream01.indd   154-155 2017.04.03.   0:08:462017.04.03.   0:08:46



156 157

Csepregi Oszkár

A MAGYAR HADITENGERÉSZETI EGYESÜLET 

TÖRTÉNETE

A tanulmány részben forrásközlés, ezzel teremtve meg annak a lehetőségét, 
hogy a későbbiek során az addig fellelt dokumentumok felhasználásával 
részletesen fel lehessen tárni az Egyesület teljes, hiteles történetét. A jelen 
írás célja megemlékezni a XX. század második negyedének egyik jelentős 
szervezetéről, a már rég feledésbe merült Magyar Haditengerészeti Egyesü-
letről (MAHE),1 megismertetni történetét, működését, ezzel felidézni a kor 
hangulatát, szellemét. 

Az „elfeledés” nem véletlen, hanem – mint oly sok más esetben is – mes-
terséges volt. Az 1945 utáni kommunista rendszer tudatosan irtotta a tör-
ténelmi Magyarországnak, a versaillesi országcsonkításnak, a magyarság 
millióinak más országokhoz való csatolásának, az ebből fakadó „irredenta 
eszméknek” még az emlékét is. A kor történészei kínosan kerülték a téma 
valós elemzését, az iskolai történelemoktatásból pedig teljesen hiányzott 
ezeknek az eseményeknek a tanítása. Így aztán folyamatosan kihaltak az 
emlékezetből az olyan fogalmak, hogy magyar tengerpart, sikeres magyar 

1  A tanulmányban használt rövidítések:
MAE : Magyar Adria Egyesület
MAHE: Magyar Haditengerészeti Egyesület
MAHEK: Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleményei
MATE: Magyar Tengerészek Egyesülete
MTTE: Magyar Tengerésztisztek Egyesülete
OHEB: Országos Haditengerészeti Emlékmű Bizottság
fö.: folyamőr
hcs.: helyi csoport
kcs.: központi csoport
hj.: hosszújáratú
szkv.: szolgálaton kívüli

A kusinagári csata ábrázolása a kizili Maya-barlang falfestményén, 

Kr. u. 7. század (Grünwedel 1920. után)

A kusinagári csata a Tizenhat Kardhordozó Barlangjának freskóján a Kizil 

melletti Ming-Öi buddhista barlangszentélyében (Pankova 2011. és Grünwedel 

1912. után)
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