
KRISZTUS A KERESZTEN

FERENCZY BÉNI

FESZÜLET

Ferenczy Béni (1890-1967) a huszadik századi magyar szobrászat egyik leg
nagyobb alakja idén lett volna 95 éves. Édesapja Ferenczy Károly a nagybányai
festőiskolának volt egyik legjelentösebb mestere. Ikertestvére, Noémi pedig az
újabb magyar textilművészetnek lett a megalapozója. Festő volt bátyjuk, Valér
is, de igazi művészi tehetséggel volt megáldva édesanyjuk, Fiala Olga is. Béni így
már otthon, a családi körben is a legmagasabb rangú művészettel találkozott. Az
első világháborút megelőző években Párizsban a korai avantgarde törekvésekkel
ismerkedett meg, amelyek igen nagy hatással voltak rá. Érett művészként azon
ban mégis más utat választott, s a formaújítók helyett inkább Maillol és Des
pieau példáját követte - kicsit hasonló módon, mint Medgyessy Ferenc vagy Pá
tzay Pál.

1919 után emigrációba kényszerült és osztrák állampolgárként éveket töltött
Pozsonyban, Bécsben, majd Moszkvában. A hazai művészethez fűződő kapcso
lata azonban sohasem szakadt meg. 1938-ban aztán visszatelepedett Budapestre.
1945, a felszabadulás után rövid néhány évig tanára lett a Képzőművészeti Fő

iskolának, ahol többek között olyan tanítványai voltak, mint Martsa István és
Vigh Tamás. 1949-ben eltávolították a főiskoláról, és sok más kitűnő társához
hasonlóan évekre kiszorult a művészeti élet egyéb fórumairól is. Ezután sokáig
többnyire illusztrációkból és érmek készítéséből élt. 1956 novemberében szélü
tés érte, s ennek következtében megbénult a jobboldala és elvesztette beszéd
készségét is. A múvészi tevékenységgel azonban ezután sem hagyott fel. Bal kéz
zel kezdett újra rajzolni és mintázni. Ekkor keletkezett rmívei valósággal jel
képei lettek nemcsak a saját, hanem a magyar múvészet egésze újjászületésének
a hatvanas évtized elején.

Ferenczy Béni oeuvre-jében meglehetősen ritkák a ssakrális jellegű kompozí
ciók, bár nem idegenkedett az ilyen feladatoktól. Főművei között tartjuk például
számon a budapesti belvárosi plébánia templom keresztelő kútjához készített,
Krisztus megkeresztelése címú bronz plasztikát 1955-ből. A megfeszített Krisztus
ábrázolása pedig - úgy tűnik - különösen is érdekelte. Legalábbis erre mutat,
hogy 1947-ben római tartózkodása alatt a témáról egy kis ólomdomborművet ké
szített, s két évvel később Kálvária címmel újra egy dombormű került ki múter
méből. 1956-ban - mint erről egy írásban Hubay Miklós tudósít bennünket -,
közvetlenül a bénuLását okozó betegség előtt éppen egy Krísztus-korpuszt fara
gott fába. Ez a munka, sajnos csak torzó maradt.
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A cikkben szereplő Feszületet Ferenczy Béni 1951-ben faragta (saját magá
nak), körtefából. A háromarasznyi munka azután haláláig a művész közvetlen
közelében maradt, abban a szobában, ahol élt.

A csonkagula formájú alapzat lehetővé teszi, hogy a hangsúlyosan három
dimenziós kompozíció bárhol, szabadon- megállhasson. A kereszt és a korpusz
határozottan elválnak egymástól. AZc első sötétebb fából készült, és a faragása is
más: mintha csak szekereével nagyolták volna ki egy hajló fatörzsből. A korpusz
a kereszt törzsének íves görbülete előtt feszül, azaz nem tapad rá a fára, és for
mái minden oldalról érvényesülnek. Ennek ellenére, a mű mégis csak egyetlen
nézetre készült, mintegy vállalva az ábrázolásnak évszázadok alatt kialakult
embléma jellegét, amely mind formailag, mind tartalmilag meghatározza azt.

Krisztus teste minden részletében finom érzékenységgel van végigfaragva. A
kicsiny méretek elenére eleven élet hatja át az egészet. Az anatómiai pontosság
azonban egyáltalán nem jelent naturalizmust; Ez nem a valóságos látvány mini a
türizált megismétlése, hanem valóban jelkép, s mint ilyen, inkább igyekszik ha
sonlítani művészi elődjeire, a reneszánsz és a barokk törékeny csontfaragásaira.
Persze, ez sem ilyen egyértelníű. A részletek és az egész realizmusa ellenére, s
annak ellenére is, hogy a karok feszülésével, a horpadt hassal, a magasra felhú
zódó vállakkal, az elernyedő lábakkal a megfeszítés materiális, testi valóságát is
felidézi. Ferenczy ábrázolásában még jelzésszerűen sem marad helye a szenve
dés bemutatásának. Nincsenek sebek, és a korpusz is mintha csak lebegne a ke
reszt előtt. A látvány áttetsző és könnyű, amilyenek csak a jelenések lehetnek. A
szépvonású, férfias Krisztus-arc átszellemült komolysággal emelkedik a vállak
között. Sem a tartás, sem a tekintet nem jelez fájdalmat; inkább valami határta
lan és céltudatos magabiztosságról árulkodik. A karokat sem az emberi megátal
kodott gonoszság kényszeríti a kereszt szárára, hanem az Atyának szóló megadás
készteti széttárásra. - Vagy, ami végül is ugyanaz, Ferenczy Béni itt a megváltás
szeretettel teljes pillanatát fogalmazza meg ezzel a gesztussal. A széttárt karok a
szeretetet jelzik, amely egyszerre szól az Atyához és egyszerre a hivőhöz. Egy
szerre imádás és ölelés is. Misztikum és emberség.

Kovács Péter

Következö számunkból

Élet és halál határmezsgyéjén (összeállítás)

Fél Edit: Margit és a halál
Jékely Zoltán elbeszélése
Paran-es János és Gyurkovics Tibor versei
Szentek, boldogok, példaképek (összeállítás)
VégeI László esszéje
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