
F E R E N C Z Y K Á R O L Y M Ű V É S Z E T É R Ő L . 

ATYÁMRÓL nemrég közölt jellemrajzomban személyes emlékeimből 
indultam ki, lazán fűződő, anekdotikus vonásokkal állítottam össze 
mondanivalómat. Ha atyám művészetének lényegét vizsgálom, akkor 

is — úgy érzem — csak ezen a — látszólag szubjektiv — úton tudok haladni. 
Annyira közelről láttam s éltem át munkáját , hogy az objektivitást se tudom 
máskép elérni; emlékezésem a médium, amelybe bele van ágyazva minden, 
amit művészetéről mondhatok. Különben is nem rossz módszer a konkrétumok-
nál maradni, különösen művészi kérdésekben, ahol az elmélet, sajnos, oly sok-
szor bizonyul ingatagnak. Atyám maga ismételten hangsúlyozta, hogy az 
esztétika, mint tudomány, még nincs kifejlődve. Az angol közmondás pedig 
azt tart ja , hogy egy csipetnyi példa annyit ér, mint egy fontnyi érvelés — 
a pinch of illustration is worth a pound of argument. 

Atyám oeuvrejének fősajátsága az, hogy — modern művésznek — rend-
kívül homogén. Ha kortársai közt olyanokat keresünk, akiknek munkásságára 
ez a jelző ráillik, ezek, azt hiszem, mind kevésbbé potens alkotók lesznek. 
Atyám maga egy alkalommal saját magát azok közé sorolta, akik «sok retortán 
mentek keresztül». És valóban, ha oly műveit hasonlítjuk össze, amelyek idő-
ben nagyon távol esnek, akkor lényeges stílusbeli eltéréseket találunk köztük, 
különösen akkor, ha, mint azt Petrovics Elek tet te atyámról írt könyvében, 
legelső korszakát, amelyben, közvetlenül párisi festőiskolái tanulmányai után, 
illetőleg részben még azok közben önállóan produkált — a szentendrei éveket 
is tekintetbe vesszük. Atyám maga ezeket az éveket teljesen meddőknek ítélte 
és az ebből az időből való képeit szánakozó mosollyal intézte el. De sehol, 
egyik periodusban se találunk oeuvrejében stílusbeli zökkenőt. Ezt a saját-
ságát könnyű megmagyarázni. Atyám igazi karakter volt, képtelen lett volna 
érzését, meggyőződését a napiáramlatok által befolyásoltatni, másrészt még 
ha akarta volna is, akkor sem tudot t volna egykönnyen más mederbe zökkenni: 
nem volt virtuóz. Nagy, szuverén tudását hosszú, következetes munka árán, 
fokonként szerezte. Ő maga beszélte el nekem egyszer, hogy egész korai idejé-
ben, amikor pár képét kiállította, egy német nyelvű kritikában ezt a mondást 
olvasta : «Der junge Ferenczy spricht eine stammelnde Sprache». Valaki más, 
aki később, azt hiszem már Münchenben rokonszenves érdeklődéssel foglal-
kozott képeivel, egészen meglepődött azon, hogy kvalitásuk mellett mennyire 
nincs bennük technikai rutin. «Merkwürdig ungeschickt» idézte atyám. 

Ily vonatkozásban Théophile Gautiernek, ennek a maga művészetében 
nagy virtuóznak és — ahogy Baudelaire (atyám egyik kedvenc költője) nevezi — 
a francia szó bűvészének gyönyörű versére kell gondolnom, melynek első 
strófája így szól: 

Oui, l'oeuyre sort plus belle 
D'une forme au travail 
Rebelle, 
Vers, marbre, onyx, émail. 
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Ebben Gautier azt ajánlja a művésznek, hogy mondanivalóját nehezen 
megmunkálható anyagban, vagy komplikált versmértékben fejezze ki s ezzel 
kényszerítse magát a pregnáns, kivésett formára. 

Statuaire, repousse 
L'argile que pétrit 
Le pouce 
Quand flotté ailleurs l'esprit. Stb. 

Atyámnak nem volt szüksége arra, hogy mesterségesen idézze elő saját 
stílusában a pregnáns, kivésett formát — erre predesztinálta őt egyénisége. 
Keménygerincű művész volt. Nem volt ifjúkorában az a frappáns festőtehet-
ség, akit köre született talentumnak hirdet; későn lett festő és ezt megelőzőleg 
soha nem aratta a dilettáns könnyű sikereit. Később se dolgozott soha köny-
nyen és hogy sok-sok éven át oly gazdagon produktív volt, csak rendkívüli 
munkakedvének köszönhető és annak, hogy mindig munkájának élt. Jellemző, 
hogy atyám sohase rajzolgatott; a céltalan, mondhatni pihenésszerű skiccelgetés 
egyáltalában nem volt szokása. Oeuvrejének nagyságához képest rendkívül 
kevés rajza is maradt, sőt munkássága leghosszabb periodusában mondhatni 
egyáltalában nem rajzolt, vagy, ha csinált is olykor egy-egy rajzot, az valami 
á proposra készült, illusztrációnak, vagy önálló műnek, nem képhez. Ez alól 
csak korai, szentendrei és müncheni, talán még legelső nagybányai évei 
képeznek kivételt, és utolsó, halálát megelőző pár éve. A két korszak közt rajz-
oeuvrejében nagy spácium van. Korai idejében talán inkább még a közszokás-
nak hódolt azzal, hogy képeihez rajztanulmányokat csinált, még nem jutott el 
fejlődésében odáig, hogy a kép festői hatását mindenek fölé helyezve, az előzetes 
rajzolást célhoz nem vezető, helytelen eszköznek érezze. Később aztán annyira 
meggyőződésévé vált ez, hogy engem is hibáztatott, amikor portraitimhoz 
szokásszerűen rajzot csináltam előkészületképen. Nagy tévedés volna ebből 
azt venni ki, mintha a festészetben nem tartotta volna conditio sine qua non-
nak a rajzbeli helyességet, az arányokat, szóval mindent, amit a festő rajz-
tudásának nevezünk, de a specifikusan festői meglátás, a képnek, mint mű-
tárgynak nagy színfoltokban való megkoncipiálása fontosabb volt szemében, 
semhogy a rajz eszközeit, a szenet vagy pláne ceruzát alkalmas eszköznek 
tekinthette volna ennek előkészítésére. 

Tollrajza alig maradt; egy-kétszer, valami különös esetben, exlibrishez, 
vagy plakáthoz, szóval olyankor, amikor a felad : természetének megfelelően 
kimondott vonalhatásra törekedett, és akkor is csak ritkán. Hogy amikor fest-
ményre ezt a jelzőt alkalmazta «grafikus», ezzel mekkora megvetést fejezett 
ki, annak ecsetelésére nincs szó. Igy bírálta el egy alkalommal Rafaelli pasz-
telleit. Amidőn Petrovics Elek azt mondja atyámról, hogy képei nem voltak 
impresszionisztikusak, igaza van, amennyiben az impresszionizmus említése-
kor leginkább ezekre a festőkre gondolunk, akikhez Rafaelli is sorolható, 
valamint Claude Monet, Pissarro és Sisley ; kevéssé kompakt, laza, szerte-
foszló, kevéssé dekorativ hatású, inkább luminista irányú képekre. Ezekért 
atyám tényleg nem is nagyon rajongott. Viszont impresszionistának nevez-
hetjük őt annyiban, hogy a tárgy plasztikai és térbeli valóságát mindig csak 
az optikai érzékelhetőség határain belül törekedett visszaadni, nem egyszer 
hangsúlyozta például azt, hogy tónusos beállításnál egy alaknak vagy arcnak 
az árnyékában levő oldala sokszor annyira egybeolvad, vagy, hogy az ő szavát 
használjam, összemegy a háttérrel, hogy a szó szoros értelmében lehetetlen a 



365 

körvonalat végigkövetni. Ha választani kellett az objektiv, grafikus realitás 
és a — noha még oly csalóka — optikai, a világítás által előidézett jelenség 
közt, atyám nemcsak habozás nélkül választotta az utóbbit, de ezt a felfogását 
nyomatékosan hangsúlyozta is. Ennyiben tehát impresszionistának nevezhet-
jük őt, ha ugyan szükséges egyáltalában valamely ilyen gyüjtőnévvel jelölni 
törekvéseit... A baj ugyanis az ilyen elnevezéseknél többnyire az, hogy nagyon 
is tág az értelmük, sose tudni, ki mit ért alattuk. Hiszen a francia impresszio-
nisták egy kalapalávevése is meglehetősen fölületes csoportosítás ; Manet 
egyrészt, és Cézanne másrészt, igen különálló egyéniségek és nincs meg, vagy 
csak kisebb mértékben van meg bennük ez a színeket felbontó, «luminista» 
törekvés, amely az előbb említetteket egyaránt jellemzi s amely aztán a neo-
impresszionistáknak, Seuratnak, Signacnak, Van Rysselberghenek pointilliz-
musában talált folytatást. Ami az ilyen irányú törekvést illeti, ennek is föllel-
hetjük legalább is egy árnyalatát atyám oeuvrej ében, amennyiben ő is azt 
vallotta, hogy a színeket nem kell nagyon összekeverni, hanem inkább egymás 
mellé kell tenni a vásznon, ha nem is tisztán, mint ahogy a pointillisták 
tették, hanem mégis annyira, hogy a színkeverés elvégzése legalább részben 
a szemlélő szemére legyen bízva. Ez nagybányai középidejére vonatkozik, 
éspedig nemcsak pleinair-képeire, hanem ugyanakkor született, úgy nagy-
bányai, mint pesti intérieurjeire is, mint a «Cigányok» vagy a «Festő és modell» 
(mindkettő a Szépművészeti Múzeum tulajdonában). Az utóbbira vonatkozólag 
atyám egyik levelében, amikor ép dolgozott rajta, azt írta nekem, hogy egy 
aktot épúgy igyekszik megfesteni, mint egy tájképet. A Cigányoknál különösen 
meglepte az embereket az egyik cigánylány élénk kék selyemruhája, melyen 
az árnyékokba tiszta zöld, tiszta vert émeraude van téve. E ruháról írta Malo-
nyay Dezső, inkább sajátmagát, mint a festményt jellemezve ezzel: «. . . És 
hogy bánik azzal a gyilkos párisi kékkel !» (Atyám tudniillik sose használt 
párisi kéket; Malonyay viszont így imponált az ujságolvasó laikusnak : «mű-
teremtónust» (!) vitt a cikkébe.) 

Ahogy tehát bizonyos értelemben impresszionistának neveztük Ferenczy 
Károlyt, úgy — szintén némi fenntartással, vagy a fogalom körülírása mellett — 
naturalistának is nevezhetjük, talán még több joggal; atyám maga is «szinté-
tikus, kolorisztikus naturalizmusnak» nevezte művészi hitvallását, és, míg az 
előbb jelzett impresszionisztikus fénybontás és vibráló előadás csak közép-
periodusában van meg (hosszú periodus, az igaz, amelyből számos remek 
művét idézhetném példaként, így, hogy csak találomra említsek egy párat a 
Szépművészeti Múzeum tulajdonában levők közül: a zöld tájban ünnepi sétára 
vonuló fehérruhás kislányokat, vagy a magánkézből nemrég ugyancsak a 
múzeum tulajdonába átment fürdő fiúkat), addig naturalistának az első 
ecsetvonástól az utolsóig megmaradt annyiban, hogy legsajátosabb, bizarr, 
különös dekoratív eszméit, a legtudatosabban megkomponált, kiegyensúlyozott 
folt-, vonal- és színbeli koncepcióit is mindig nemcsak természet után, de az 
optikai látás, az arányok és valeurök naturalisztikus értelemben hű és helyes 
visszaadása alapján érte el. Persze a legnagyobb tévedés volna atyámmal kap-
csolatban a naturalizmust hétköznapiasságnak értelmezni; ő a bizarrságot, az 
újat, a meglepőt mindenek fölött szerette. Hogy naturalisztikus eszközökkel 
mennyire lehet újat alkotni, hogy a természet és annak optikai jelenségei iránti 
pietás mily bő latitüdöket, mily nagy szabadságot enged az egyéni mondani-
valónak és a specifikusan festői szépség kultuszának, annak Ferenczy Károly 
oeuvreje a legfényesebb bizonysága. 
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Atyám egyéniségének megértéséhez fontos tudni azt, hogy a legnagyobb 
mértékben ismerte és szerette a természetet. Mindig nézett és mindent festői 
szemmel nézett. Százszor inkább volt szemre organizálva, mint fülre ; nem volt 
zeneileg botfülű vagy antimuzikális, de nem is volt nagyon muzikális sem és 
a zene kis helyet foglalt el érdeklődései körében. Egy alkalommal nagyon meg-
örült, amikor Mortimer Menpesnek, a kitűnő és általa is becsült angol rajzoló-
nak Whistlerről szóló könyvét olvastam és ebben egy mulatságos epizódra 
figyelmeztettem : Whistler és Menpes együtt voltak meghíva Londonban valami 
előkelő, zenére bazirozott társas összejövetelre. Whistler unta az ügyet, satel-
lesével, Menpessel együtt angolosan távoztak, elmentek Whistler műtermébe 
és Whistler a felszabadulás érzetével mondta Menpesnek : Tisztítsuk meg 
magunkat — nyomtassunk egy rézkarcot. («Let us cleanse ourselves, Menpes ; 
let us print an etching !») Atyám aztán bevallotta, hogy mélységesen csalódott, 
amikor rájöttünk, hogy nem a zeneélvezettől, hanem a sznobizmus légkörétől 
keresett Whistler a rézkarcnyomtatás piszkos munkája út ján megtisztulást. 
Egy másik alkalommal, amikor arról volt szó, hogy a vakok sokszor a lelki 
derűnek mily meglepő példáját mutat ják és valaki olyasmit talált mondani, 
hogy inkább volna vak, mint süket, atyám úgy nézett az illetőre, mint egy esze-
lősre és hevesen felelte, hogy ő inkább volna süket és sánta. 

Látása minden képzelhetőt felülmúlóan fejlett volt. A természet minden 
világítását épúgy észrevette és élvezte, mint egy-egy emberi arcnak, vagy alak-
nak sajátságait. Ha egy embert meglátott az utcán, a ruha alatt látta az izmo-
kat s az izmok alatt a csontrendszert. E mellett azonban épenséggel nem tar-
tozott azok közé, akik «mindent észrevesznek», akik, ha valaki új ruhában 
jelenik meg, első pillanatra megjegyzik, hogy az egyik gombról lelóg egy cérna-
szál, sőt ellenszenves volt neki az ilyesmi, nagyon is ellenkezett az ő látásával, 
mely sommás volt és — ahogy ő mondta — «szintétikus». Ő maga mesélte nekem, 
hogy mikor azt a nagy képét festette, amelyen egy kékruhás női alak egy mez-
telen nőt fésül, s amelyen hosszasan dolgozott, csak a legvégén vette észre, hogy 
aktmodelljének parókája van (!). Igaz, hogy atyám kissé rövidlátó vo l t ; de 
ez korántsem lehet egyedüli magyarázata a sommás előadás, a masszivitás és 
úgy formabeli, mint stílusbeli tömörség iránti nagymérvű, számtalanszor han-
goztatott előszeretetének, már azért sem, mert hiszen ez nemcsak képzőművé-
szeti és vizuális dolgokra terjedt ki, hanem épúgy a beszédre és az írásbeli 
fogalmazásra, melyben «konzis bis zur Unverständlichkeit» volt tréfás jelszava. 

Sokszor hangoztatott művészi meggyőződése volt az is, hogy a karak-
tert túlozni kell — karakter alatt úgy az emberi típus legjellemzőbb vonásait 
értve, mint általában mindent, amit lényegesnek látott. Ami az emberábrá-
zolásról való véleményét illeti, arra nézve legjellemzőbb egy mondása, amellyel 
egy alkalommal Vadász Miklós portrait-rajzairól mondott bírálatot, azt jegyezve 
meg, hogy ezekben Vadász legtöbbnyire a karakter alatt marad. 

Ferenczy Károly naturalista volt abban is, hogy soha máskép nem dolgo-
zott, mint természet után. (Egyszer azt a véleményét fejezte ki, hogy azok, 
akik fejből dolgoznak, «szublimált kopisták».) De viszont minden művét a leg-
gondosabban megkomponálta, nem úgy, hogy a természetet megváltoztatta 
volna, hanem azzal, hogy például egy tájképnél olykor hosszasan kereste azt a 
pontot, ahonnan jól komponálódik, ahonnan «képet ad» és ismételten hang-
súlyozta, hogy egy motivum lehet egy bizonyos pontról gyönyörű, két lépésről 
odábbról semmi. 

A munka intenziv, soha meg nem csappanó örömöt okozott neki. A pasz-
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sziót tekintette a — művészi értelemben vett — siker sarkalatos előfeltételé-
nek. Egyszer azt mondta, hogy a kép csak akkor lehet jó, sikeres befejezése csak 
abban az esetben remélhető, ha már kezdő stádiumban oly jónak találja az 
ember, hogy fél, hogy elrontja. Ez a munka gyönyörének fokmérőjeként mutat-
kozó félelem azonban, mondhatom, nem lett úrrá atyám fölött, amennyiben 
soha nem érte be azzal, ami nem elégítette ki teljesen, és — noha sok képe 
igen gyorsan, egy-két «ülés» alatt készült (notabene, mindig állva dolgozott) — 
viszont számtalan képét sokszor minden könyörgés ellenére is, újból és újból 
átfestette, sokszor a kompoziciót is lényegesen megváltoztatta. Hangoztatta, 
hogy nem szabad gyáván festeni és hogy jó néha a képet azzal fejleszteni, hogy 
az ember azt, amit csinált, felborítja, hogy az ő szavát idézzem : bouleverse-
irozza. Vastagon, sok festékkel festett hihetetlenül nagy ecsetekkel; a sokszori 
átfestés valami varázslatos érdes pâte-ot adott képeinek és képei, bár ő maga 
némelyiküknek (szerencsére kismérvű) sötétedését később ennek tulajdoní-
totta és részben ezért tért át legutolsó éveiben a sima, nedvesbe való készre-
festés módszerére, nagyrészt általában mondhatni teljes színpompájukban 
megmaradtak, amit ma már végérvényesen megállapíthatunk, mert hiszen az 
utánsötétedés, veszélye csak addig fenyeget, amíg az olaj teljesen meg nem 
száradt. Atyám képeinek jó megmaradása kétségtelenül annak köszönhető, 
hogy a leggondosabban megválogatta a festékanyagot és soha mást, mint abszo-
lut színtartó festéket nem használt. Műveit tehát nem fenyegeti az a sors, amely 
a régi mesterek képeit érte, akik tudvalevőleg sok színhez nem ismertek oly 
anyagot, mely maradandó s amelynek a fény nem árt, úgy hogy például zöld-
jeik megbarnultak vagy egyes esetekben megkékültek (Vermeer), sőt modern 
mesterek műveit is, például Manetéit, amelyeken sajnos, ma már nem látjuk 
azt a riasztó színpompát, amely annakidején a laikusok szemében piros posztó 
volt. Ez kétségtelenül annak tulajdonítható, hogy Manet idejében, különösen 
Franciaországban, még nem kezdődött volt a festés technikájának az a tudo-
mányos kontrollja, amelynek kezdete atyám idejébe esik s amelyre ő alaposab-
ban volt figyelemmel, mint bárki más. Malonyay Dezső arcképe egyik párat-
lanul szép példája ennek a vastagfestésű modornak ; páte-ja természetszerűleg 
keletkezett érdességével mennyire más, mint az a mesterséges rücskösség, 
amelyet egyes festők készakarva csinálnak. Egy másik mesterműve ennek a 
korszaknak az a gyönyörű portrait, amely feledhetetlen emlékkiállításán 1922-
ben «Ifjú arcképe» címmel volt kiállítva. Ez öcsémet ábrázolja, drap bársony-
kabátban, mely alól piros jersey látszik ki. E végleges verzió alatt több más, 
befejezettnek mondható, igen szép kép van eltakarva, melyekhez öcsém kék 
matrózgalléros ruhában, még mint gyermek állt modellt, — a festés folyamán 
ifjúvá serdült. Atyámnak sok-sok képén voltak ily szebbnél-szebb átmeneti 
állapotok, amelyeket ő aztán, ha el nem is, de lerontott. Ezeket kevesen lát-
hatták, és — édesanyámat kivéve — senki se láthatott közülük annyit, mint én. 

Késői képei teljesen simák, a leegyszerűsített, frontális világítású aktok 
jellemzik ezt a korszakát. Ezeken is sokáig dolgozott és előbbi szokásától 
eltérően, rajzokkal készítette elő, olykor több rajzban igyekezett a kép kompo-
zicióját teljesen tisztázni, mielőtt festéshez fogott. De e rajzai is csaknem fest-
ményeknek mondhatók, teljesen megvan bennük az a képhatás, ami a fest-
ményekben, még pedig annak következtében, hogy a világos aktot egyszerű, 
sötét háttér veszi körül, az aktot ceruzával rajzolta meg és a hátteret tintával 
festette be. Ez megfelel a képek karakterének, mely csak két tónusra, az akt 
hússzínére és a sötét, egyöntetű háttérre van alapítva. Ezekhez tartozik — a 
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másik, a háttérben levő akttól eltekintve — utolsó nagy műve is : egy, vörös 
háttér előtt, vörös drapérián háttal fekvő cigánylány aktja, és a háttérben, 
szimultán ábrázolásban, a kép közepén szemben ülve ugyanaz a meztelen nő. 
Tudatosan ugyanaz a nő, szándékos szimultanizmus ; az alak hosszú, puha 
elnyúlásában is van némi, kétségtelenül többé-kevésbbé tudatos elrajzolás, 
mely semmit sem von le a kép rendkívüli érdekességéből, sőt inkább növeli azt. 
Talán némi eltérés volna ez a naturalizmustól, mint a nem sokkal előbbi Pietà, 
melyet atyám, miután befejezte és ki is állította volt, szétdarabolt s amelynek 
egy pár vázlatában Petrovics a naturalizmustól való eltávolodást látja? — vagy 
kilengés? ki tudja . . . Már betegeskedve, egy évvel halála előtt, ötvennégy éves 
korában festette atyám ezt a nagyjelentőségű mesteri művet, mely arról 
tanuskodik, hogy pályája derékban tört ketté . . . 

Igy is hatalmas életmű az, ami tőle ránk maradt. Ha pár szóban össze-
gezni próbáljuk, miben állt rendkívüli jelentősége, azt kell mondanunk : ízig-
vérig egyéni, eredeti, bár az eredetiséget soha nem hajhászó, sajátságos, elő-
kelő ízlésű, a bizarrságra hajló művész volt, aki, fokról-fokra fejlődve, hit-
vallásához, a szabadon interpretált, de lényegében naturalisztikus természet-
hűséghez mindig híven újat, merészen újat alkotott, annyira újat, hogy az 
általánosabb elismerést csak későn és nem kielégítő mértékben érte meg. 
Festményei minden naturalizmus mellett is nem «Naturausschnitt»-ek, hanem 
zárt, meggondolt, egységes kompozicionális értékek, műtárgyak, amelyek-
ben — annak ellenére is, hogy nemcsak mindennapi, hanem számos esetben 
bibliai témákat választott, mondanivalója — mint ő maga is sokszor hangoz-
tatta, specifikusan festői mondanivaló. 

Ferenczy Valér. 

ŐSZI PASZTELL. 

Szeress, szeress, szegény ribiz-bokorka, 
S szeress, szeress te is te ferde présház, 
Tetőd felett friss mustok cukra méláz 
És forr és erjed bűvölő borokba. 

Roskadt faladra kúsznak kósza indák, 
De bölcsen tűri hallgató türelmed, 
Míg messze sok-sok bárány-testű felleg 
Bús szőke fényt és jó kegyelmet hint rád. 

És boldogan nagy végtelenbe úsznak, 
A föld szívén tündöklő, tiszta csend ül, 
Egy-két barackfa néha összerendül 
És bólogatnak aztán, jól alusznak. 

Mint égigérő végtelen nagy árnyék, 
Titokzatosan leng sok árva kőris, 
Zenél, zenél az édes, édes ősz is 
És visszazeng a zengő-lelkű nyár-vég. 

Horváth Béla. 


