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Ferenczy Béni
egyházművészeti

alkotásai
A 20. századi magyar művészet kiemelkedő egyénisége, a neves
művészcsalád sarja, Ferenczy Béni (1890-1967) Nagybányán, a fes
tőiskolában szerezte első művészeti ismereteit, majd mintázni kez
dett. Ezt követően a firenzei Seuola Libera és a müncheni Akadé
mia hallgatója. Párizsban Bourdelle, majd Archipenko volt meste
re.l leginkább azonban Maillol hatott művészetére. 1921-től évekig
élt és alkotott Bécsben, Berlinben, közben a harmincas évek köze
pén három évet Moszkvában töltött. 1938-ban tért végleg haza.
Tragédiákkal szabdalt, kalandos életút, ugyanakkor rendkívül
gazdag életmű fűződik nevéhez. Egyházművészeti munkásságát
kevesen ismerik, a Ferenczy Béniről szóló monográfiák némelyike
meg sem említi ezeket a műveit. Pedig készített jelentős szakrális
alkotásokat, amelyek megérdemlik a figyelmet.

Korai plasztikai alkotásai fafaragások, gipsz- és terrakotta
szobrok voltak, amelyek közül kevés maradt fenn. E művei kő

zött található Szent Sebestyén 1916-ban mintázott, 160 centiméte
res gipsz szobra és két terrakottából készült Madonna. (A Szent
Sebestyén-szobor lappang, a Madonna-szobrok debreceni ma
gángyűjteménybe kerültek.r'

A Ferenczy családnak 1916-ban az Ernst Múzeumban tartott
gyűjteményes kiállításán a korábban említett Szent Sebestyén
szobor mellett szerepelt az 1913-ban készített Szent Györgtj-szo
bor.' A 32 centiméter magas kisplasztika a 20. század eleji hazai
modern szobrászati törekvések egyik érdekes példája. A lovagot
ábrázoló férfi akt rendhagyó módon, a sárkány hátán áll. Jobb
kezében kard, baljával a szörny fejét csavarja. Akadémikus histo
rizmus helyett letisztult formák, sima felületek jellemzik a néhol
szecessziós stíluselemeket is rejtő kompozíciót. Ugyancsak Szent
Györgyalakjához kapcsolódik egy 1925-ben, Bécsben készített
érem." Az alkotás előlapján dr. Scharl Pál tüdőgyógyász főorvos

kubista stílusban mintázott arcképe látható. A hátlapon SzeHt
György küzd a sárkánnyal. Az ábrázolás ez esetben sem szakrá
lis jellegű, inkább a betegség alakjában megjelenő Gonosz elleni
küzdelmet szimbolizálja.

Ferenczy Béni a húszas évek elején Bécsben több grafikát készí
tett, köztük tanulmányokat a Stephansdom gótikus szobrairól.5 A
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bécsi Albertina Múzeum tizenegyakvarelljét, illetve grafikáját 
közöttük két Madonna-rajzát - őrzi." Bécsi tartózkodása alatt fara
gott is. 1925-ben hársfából a SírbatéteIt ábrázoló, körűbelül 70x70
centiméter méretű domborművet készített. Egy bécsi magánsze
mély részére 1938-ban puszpángfából kisméretű, 13 centiméter
magas Madonna-szobrot faragott. Az ausztriai Heiligenbergben a
Fürstenberg-kastély felvonóhídjának pillérére 1930-ban három mé
ter magas Nepomuki Szent János-szobrot készített tufaköból."

Magyarországra történt visszatérése után, 1938-ban Szent Flo
rian 115 centiméter magas terrakotta szobrát mintázta meg,
amely Leányfalura került magángyűjteménybe."

1939-ben érmet mintázott XII. Pius pápáról,9 aki 1938-ban a
Budapesten tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kong
resszuson - még mint Pacelli bíboros - pápai legátusként vett
részt. Az előlapon XII. Pius portréja látható. Fején tiara, kezével
áldást oszt. A 87 milliméter átmérőjű, öntött bronzérem körirata:
BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEVS PATER ET FILIVS
SANCTVS AMEN. A hátlap felirata: OPVSFIDEI PAX.

Ferenczy Béninek más bronzérmein is található egyházi vo
natkozású ábrázolás." Az 1937-ben készített, 150 milliméter át
mérőjű Tiziano-érem hátlapján a festő híres Velencei Pietdja látha
tó. Ferenczy egyik legkedvesebb városa Velence volt, amelyet
1939-ben három érem-változaton is megörökített. Ezek egyikén a
Szent Márk templom főhomlokzatának távlati képe látható. Édes
apjáról, Ferenczy Károly festőművészről 1940-ben mintázott 119
milliméteres érmet. A hátlapon Ferenczy Károly egyik leghíresebb
olajfestménye, a nagybányai korszakában, 1898-ban készített, bib
liai tárgyú Három királyok expresszív stílusban megjelenített, lovon
ülő alakjai láthatók. Az említett alkotások - Ferenczy Béni több
más érme között - a Magyar Nemzeti Galéria 20. századi müoé
szet 1945 előtt című állandó kiállításán láthatók.

1945 után, majd különösen az 1949-t61 totalitárius diktatúrává
kiteljesedő Rákosi-rendszerben a vezető hazai művészek jelentős

része alig foglalkozott egyházművészeti alkotások készítésével.
Ferenczy Béní viszont éppen ebben az időszakban készítette leg
jelentősebb szakrális alkotásait. Bár 1948-ban az elsők közott
kapta meg a Kossuth-díjat, 1949-ben elbocsátották a Képzőművé

szeti Főiskola tanári állásából. Ez egyúttal műtermének elvesztését
is jelentette, hiszen saját műterme 1945-ben elpusztult. Felmenté
sét Révai József még egy fenyegető hangvételű magánlevéllel is
megtoldotta." A művész szinte valamennyi jövedelemforrását el
vesztette, leginkább könyvillusztrálásból próbált megélni.

Ebben a napi megélhetési gondokkal terhelt alkotói légkörben,
1949-ben több kiemelkedő fontosságú egyházművészeti alkotása
született. A budapesti Szent István-bazilika számára Lisieux-i Szent
Teréz szobrát mintázta meg. lZ A templomban a főbejárat közelé
ben található márványszobor a fiatal apácát ábrázolja, aki bal

344



13Joseph Weisbender
(szerk.): A szentek élete.

Szent István Társulat,
Budapest, 1984, 565.

Páduai Szent Antal
szobra

14Erdőssy: i. m. 23.; Réz
Pál: i. m. 262.; Prakfalvi
Endre: Róma; katolikus
templomok. Városháza,

Budapest, 2003, 11.

Faragott feszület

15Réz Pál: i. m. 79.

Egyházi vonatkozású
érmek

kezével a nyakában függő feszületet szorítja magához. Lábánál
valóságos rózsaeső utal Szent Teréz mondására: "Igen, én rózsá
kat fogok hullatni az emberekre." 13 A Szent István-bazilika szá
mos kiváló szobrászati alkotással büszkélkedhet. Ferenczy Béni
alkotása méltó módon illeszkedik ebbe a nemes ízléssel kialakí
tott belső térbe.

Ugyanebben az évben kisméretű Kálvária-domborművetrnin
tázott. A Jézus mártíromságát drámai erővel megjelenítő, gipsz
ből készült, utólag kifestett reliefen a keresztre feszített Krisz
tus látható, mellette Máriával és János evangélistával. Szintén
1949-ben készült a Pieta tollrajz, amelyen boltív alatt látható a
halott fiát sirató Szűz Mária. Ezt a vázlatot - akárcsak a Kálvá
ria-domborművet - a művész saját tulajdonában tartotta.

Páduai Szent Antal egész alakos szobrának 35,8 centiméter ma
gas ólom kismintáját 1949-ben mintázta Ferenczy Béni. A követ
kező évben, 1950-ben készült el az alkotás ruszkicai márványból
faragott 189 centiméter magas változata, amely az Ybl Miklós
tervei alapján épült Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébánia
templom baloldali mellékhajójában áll.14 A művész a ferences
rend öltözetében, mezítláb ábrázolta Szent Antalt, bal kezében a
gyermek Jézussal. Páduai Szent Antal általában elterjedt megje
lenítéseivel szemben Jézus itt aktív résztvevője a kompozíciónak.
Jobb kezével keresztet rajzol a szerzetes homlokára, miközben
mélyen a szemébe néz. A negédes konvenciókat sikerrel kerülő

alkotás valódi, élő kapcsolatot ábrázol Jézus és Antal között. A
szobor az egyik legjobb és legkifejezőbb hazai Szent Antal-ábrá
zolás. Kár, hogy kevéssé ismert a nagyközönség körében.

1951-ben körtefából faragott 64,5 centiméter magas feszületet.15

Az alkotás szakít az addig hagyományosnak tartott Krisztus-áb
rázolásokkal. Jézus haja rövid, szakálla sincs. A legszembetű

nőbb, hogya kínzások és a megaláztatások ellenére felemelve
tartja fejét. Tekintete bátorságot és töretlen hitet sugároz. Amíg
Fadrusz János 1891-ben mintázott híres Krisztus-szobra kímélet
len naturalizmusával hatott, addig Ferenczy Krisztusa olyan,
mintha nem is lenne felszögezve a keresztfára. Ha a korpusz
mögül eltűnne a kereszt, kezét a megadás jeleként feltartó férfi
tekintene ránk. Ez a mű nem a kínszenvedést, hanem az önfelál
dozást és az áldozat értelmébe vetett hitet sugározza. A külőnle

ges alkotást a művész haláláig magánál tartotta, az 1949-ben ké
szített, Krisztus-fejeket ábrázoló tollrajz-tanulmányokkal együtt.

A Rákosi-rendszerben mellőzött művész ebben az időszakban

alkotásai nagy részét a maga örömére és kedvére készítette. Mi
vel nem függött hivatalos megrendelő ízlésétól. megtehette,
hogy 1952-ben a 107 milliméteres Virág Benedek-érem előlapján a
neves költöt papi ruhában örökítse meg. A mellkép alatt a költő

neve olvasható. Az érem kőrirata: POETA PATRIOTA FACTA TE
LOQUUNTUR. Egyházi vonatkozású még a Fischer von Ertneh
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emlékét idéző, 1954-ben készített, 133x115 milliméteres plakett.
Az előlapon az építész parókás mellképe, a hátlapon gótikus ívek
alatt a salzburgi ferences templom Erlach tervezte híres barokk
főoltára látható. A plakett ovális alakja kiemeli a gótikus temp
lombelsőt, amelyben hangsúlyosan érvényesül az oltár barokk
mozgalmassága. (Mindkét alkotás szerepelt a művész 1963-ban
tartott bécsi kiállításán.J'"

Nem szakrális alkotás, de mégis van egyházi vonatkozása Pi
linszky János mellszobrának.F Az 1954-ben terrakottából mintá
zott, fél méter magas alkotás lélekbelátó erővel és finom elegan
ciával ábrázolja a szelíd tekintetű katolikus költőt, akit kölcsönös
tisztelet és barátság fűzött a művészhez. (Pilinszky Ferenczy Bé
ninek ajánlotta Pieta című versét, tudósított a művész 1963-as
bécsi kiállításáról, méltatta új alkotásait, majd igaz nagyrabecsü
léssel emlékezett barátságuk gyökereíről.)!"A Pilinszky-portré a
szentendrei Ferenczy Múzeum állandó kiállításán látható.

A Budapest 1944-45-ös ostroma során súlyosan megsérült Bel
városi plébániatemplom belső helyreállítása során, 1955-ben az
északi Szent Flórián kápolnában alakítottak ki keresztelőkápol

nát. A Gerő László tervezte keresztelőkút számára Keresztelő

Szent János és Jézus szobrát készítette el Ferenczy." A kompozíci
ón János jobb kezével keresztelővizet önt a kezét imára tartó Jé
zus fejére. János bal kezében hatalmas keresztet tart, amelynek
felső részére, kiterjesztett szárnnyal, éppen leszáll a Szentlelket
jelképező galamb. A Jézus megkeresztelését ábrázoló műalkotáso

kon általában csak Keresztelő Szent János és Krisztus alakja lát
ható. Pedig ennek az eseménynek van még egy fontos momen
tuma. Keresztelő Szent János sokakat megkeresztelt, a Szentlélek
azonban csak egy alkalommal, Jézus esetében jelent meg. Ami
kor Jézus feljött a vízből, "megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten
lelke mint galamb leszállt" (Mt 3)6). Ferenczy Béni alkotása
szakrális szempontból pontosan közvetíti a bibliai jelenetet. A
galamb ábrázolása a kereszten ugyanakkor olyan könnyed ele
ganciát kölcsönöz a kompozíciónak, amilyennel csak a leg
nagyobb műalkotásokon találkozhatunk. E mindössze 80 centimé
ter magas, remek alkotás igazolja, hogy egy szobor monumenta
litása nem méretek függvénye.

1956-ban mintázta a Tékozló fiú bronzszobrát. A műről Csorba
Győző 1979-ben verset írt,20 amelyben remekül jellemzi az alko
tást: "A lehnitoi: fő, hunyt szem, a csukott / száj, az ágyékon két ke
resztbe tett / tenyér, takarván a gyalázatot, / me/y miatt s érte egyszer
föllázadott ... " A költő jól érzékeltette, hogya művész patetikus
jelenet-beállítás helyett a fiú jellembeli ábrázolására helyezte az
ábrázolás súlyát. A kisméretű alkotás nélkülöz minden hatásva
dász elemet, ugyanakkor szinte áthatja a szégyen és bűnbánat. A
szobornak kar nélküli torzó-vázlata is készűlt." Mindkét művet

a szentendrei Ferenczy Múzeurn őrzi.
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1956-ban egy Krisztus-szobrot készített. "Amikor ezt a Krisz
tus-toru ú farag ta, a halál kerül gette őt. Nem is fejezhette be.
Ezért hián yoznak a karjai" - írta a műről Hubay Miklós.22Bár a
művész pályafutása során több torzó-szobrot m ínt ázott.P ezen az
alkot ás ári inkább a befejezetlenség drámája érződik . Ugyanakkor
a test így, végtago k nélkül , talán még erőteljesebben sugározza a
fájdalmat.

A for rada lom bukása után, 1956 novemb erében Ferenczy Bé
nit súlyos agyvérzés érte, amelynek követke ztében egész jobb ol
dal a megbénult. Néhán y szó t leszámítva beszélni sem tudott.
Ór iási akaraterővel megtanult viszont bal kézzel alkotni. Legin
kább akvarelleket készített. " Reszkető ecsettel festett, kü lönös
szépségű, dekoratív világ ez. A bal kézzel való alakítás szenve
dése valami megható erényre fordul át e kis képekben" - írta
Bern áth Auré1.24

1956 után készített vízfestményei között is találha tó egyházi
témájú alkotás: a Veronika kendője, amel yen barna ruhás alak tart
ja arca elé a híres kendőt, rajta Krisztus arcmásával. A képről

mintha Márai Sándor 1956 végén írt Mennybó1 az angtjal CÍmű,

megrázó erejű versének híres sora sugározna át az alkotáson:
"Népek Krisztusa, Magyarorsz ágv.P Ezt az akvarelIt a Ferenczy
Család Művészeti Alapítvány által a művész alko tásaibóI2005-ben,
a Magyar Nemzeti Galériában rendezett kiállításán lát hat ta a
nagyközönség.

Barátja, Pilinszky János 1967-ben így méltatta munkásságát a
művész özvegyének írt levelében: "Hiányzott belőle minden re
torika, mely többé-kevésbé ellepi mások művészetét. Béní után
csak a tiszta formák maradnak, csak a valódi beszéd - s nem a
retorika száradé kony repkénye. A lényeg és nem a látszat.,,26

Ferenczy Béni: Virág Benedek- éreni
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