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FERENCZY KÁROLY 

Művészi munkálkodásának java idejében 
távozott örökre körünkből Ferenczy 
Károly. Még az év legelején két fiával 

és lányával együtt mutatta be legújabb képeit 
gyűjteményes kiállításban s a Ferenczy-család ez 
együttes bemutatkozása búcsú volt, a legszomo-
rúbbak egyike, amelyben legújabb művészetünk 
istenhozzádot mond egyik vezetőmesterének. Fe-
renczy Károly művészete nemcsak belső érté-
kénél fogva nevezetes, hanem ama hatás révén 
is, amelyet — a nagybányai mesterekkel együt-
tesen — képírásunk fejlődésére és erkölcsére 
gyakorolt. Ha valaki, úgy Ferenczy Károly és 
köre muta to t t férfias példát arra, hogy a festő 
önmagának és művészetének legelső sorban 
kérlelhetetlen őszinteséggel tartozik, azaz semmi-
féle melléktekintetet nem véve figyelembe, 
egyesegyedül a meggyőződésének adjon kifeje-
zést. Ez oly természetesnek látszik, pedig akkor, 
amidőn Ferenczy s barátai a művészet küzdő-
porondjára léptek, naivnak, nevetségesnek, cél-
talannak minősítették. Ferenczy s a művészek 
ama csoportja, amelynek hitvallásáról éppen 
Ferenczy képei révén szerezhetett a közönség 
legszaporábban tudomást , évek során meg is 

sínylették ezt a férfias állásfoglalást. Nem kel-
lettek sem a közönségnek, sem a kritikának, 
sem a művészeknek. Nagybányára visszavonulva, 
mint valamely kiközösített társaság dolgoztak 
serényen, in partibus infidelium, egyikük-másikuk 
a szentnek vallott művészi célra áldozta egész 
vagyonát és éveknek kellett múlniok, míg végre 
megérhet ték a napot, amelyen az ő művésze-
tüket is művészetnek fogadta el a közvélemény. 

Persze, az elismerés e napjától fogva ko-
szorúval fonta körül Ferenczy nevét is a hír. 
Szinte máról holnapra ösmerték el modern 
művészetünk egyik legkitűnőbb vezérének, jöt-
tek az aranyérmek, muzeális vásárlások, az 
amatőrök rávetették magukat képeire, tanára 
lett a Képzőművészeti Főiskolának. E sok dísz 
sem ingatta meg Ferenczyt . Azt a művészetet , 
amelyet már a számkivetésben helyesnek ösmer t 
fel, módszeresen fej lesztet te tovább s annak 
folyamatos alakulására sem a kezdet balsikerei, 
sem utóbb a sok e lösmerés nem volt a leg-
csekélyebb befolyással sem. Tehetségét tuda-
tosan fejlesztette tovább, minden újabb képe 
szervesen illeszkedik a sorba, nincsenek á t é -
rések, félrebiilenések : az organikus élet fej lődés-
menetének képe az. 

Egy ily mester halála, aki valóban fordu-
latot idézett fel művészetünk történetében, két-
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szeres veszteség ránk nézve. Nagy ér tékkel 
lettünk szegényebbé, vigaszul csak az szolgál, 
hogy alapvető elveivel, amelyek tovább élnek, 
meggazdagodott a művészetünk. Értékes hagya-
ték, amelyet dúsan tetéz mesteri müveinek 
nagy sora. 

Ferenczy Károly művészeti stílusát, annak 
fejlődését a «Művészet» 1905. évfolyamában 
elemezte s mutat ta be Meller Simon. Akkor 
egy sor művét is reprodukáltuk, azonfelül épp 
e folyóiratnak módjában volt különböző év-
folyamaiban a mester ritka szépségű rajzait is 
reprodukálni. Most már csak az a fá jda lmas 
feladat vár ránk, hogy nekrológképpen életrajzi 
adatait jegyezzük ide. 

Bécsben született, 1862 február 8-án. Atyja 
az erdélyi vasút főigazgatója volt, anyja Graen-
zenstein Ida. A Ferenczyek krassómegyei hiva-
talnok-család volt, tagjai közül többen dilettáns-
kodtak. Ferenazy Károly Budapesten és Sopron-
ban végezte a gimnáziumi tanulmányokat. Aztán 
Magyaróvárra került a gazdasági akadémiába s 
két évig gazdálkodott a tyja krassómegyei bir-
tokán. Egy római útja (1884) döntő jelentő-
ségűvé le t t ; elhatározta, hogy festő lesz. Ra j -

zolni kezdett, a következő évben folytatta ezt 
Münchenben, 1886. pedig Nápolyban. Nápoly-
ból Pár isba került s ott 1887 — 89. a Julian-
iskolában Bouguereaunak és Tony Rober t -
Fleurynek volt tanítványa. Ekkor, 1888. jelent 
meg először budapesti kiállításon, de nem mint 
festő, hanem mint gyűjtő, kiállítván néhány 
birtokában levő régi képet . Már a következő 
évben a kiállítók sorában találjuk : Kallós Ede 
arcképét s virágokat gondozó lányokat állított 
ki, e művek a Bast ien-Lepage-féle tiszta natu-
ralizmus bélyegét viselik magukon. Ebben az 
évben Budapest mellett, Szentendrén telepedett 
le, ahol négy évet töltött. Itt festette meg a 
többi közt a Válást, a Tékozló fiút, a Vidéki 
hordárt, a Kavicsot hajigáló fiúkat, a Plakátok 
előtt, a Szarvaskertben c. műveit, az utóbbit 
a király vet te meg. 

Szentendrei szorgalmas munkálkodása köze-
pette érezte, hogy még messze tart hő vágyá-
tól, a természet megismerésétől. Beható, rend-
szeres tanulmányokkal kívánt e fogyatkozáson 
segíteni. 1 893. tehát Münchenbe költözött, ahol 
három éven át vasszorgalommal dolgozott. Itt 
került összeköttetésbe, itt kötött benső bará t -
ságot a fiatal magyar festők ama körével, amely 
akkor Hollósy Simon köré sereglett s később 
a bányai művészek néven vált ismertté. A mün-
cheni munka, a lelkes festőifjúsággal való állandó 
kapcsolat egyszeribe frissé, élénkké változtatta 
művészetét, amelynek ez időszakát nagyon jel-
lemző szép te rméke a Madárdal (1893), amely 
utóbb a Szépművészet i Múzeumba került. Finom 
tónusaival, tiszta színeivel, egységével újszerű 
az ő műveinek sorában. 1894. ki is állította több 
arcképpel s a Kertben c. plein-air-képpel együtt a 
Műcsarnokban. De nem vették észre. A következő 
évben Münchenből a budapesti kiállításra kül-
dötte Somssich József és Csók István arcképét , 
az Olvasó lányt, a Tyúketetést és Ádámot, az 
újabb akt- tanulmányozás ez érdekes példáját . 
Ezekkel sem hatott. Mikor 1896. Hollósy Simon 
Budapesten járt s mindenkit a millenniumra 
való felkészülődés foglalkoztatott, Hollósy mün-
cheni körében Réti és Thorma kezdeménye-
zésére felvetődött az a gondolat , hogy Hollósy 
iskolája a nyarat Nagybányán töltse s ha ez 
a kirándulás beválik, a müncheni iskola min-
den nyarát Keletmagyarország e szép vidékén 
töltse. A gondolat testet öltött s számos ne-
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hézség legyőzése után a Hollósy-iskola 
1 896. csakugyan átköltözött Nagybányára. 
A terv megtetszett Ferenczynek is, aki 
habozás nélkül állt a hazavándorlók sorába 
s velük május 6-án Bányára érkezett . 

Ez az út döntő jelentőségűvé lett nem-
csak Ferenczy művészetére, hanem egész 
újabb művészetünkre is. 

Azóta ugyanis ál landóan Nagybányán 
töltötte a tavaszutót, a nyarat s az őszt 
és csak a téli hónapokon át tartózkodott 
Budapesten. Egészen benne élt a szabad 
természetben, szeretettel jes atyafiságot kö-
tött vele, minden művének alapgondolatát 
azokból a sugallásokból merítette, amelye-
ket oly gazdagon juttatott neki e környék 
hegyes-völgyes, virágos, dús alakulású tája. 

Mindjárt az első években megfestet te 
itt a Királyok hódolását s a Lovak a 
vízben c. képeket, aztán a Hegyi beszé-
det, a Favágókat, az Esthangulat lovakkal, 
Hazatérő favágók, a Józsefet eladják test-
vérei, Ábrahám áldozata című képeket , 
sok mással egyetemben. E képek egy 
része látható volt a nagybányai művészek 
első kiállításán 1897., amelyet a közvéle-
mény kétkedéssel, sokan rosszindulattal, a 
kritika egy része támadássa l fogadott . Ferenczy 
azonban rendületlenül tovább haladt a meg-
kezdett úton. Fes tése frissebbé élénkebbé vál t : 
a természettel való állandó kapcsolat új s újabb 
meggazdagodást jelentet t a színek hajszálfinom 
változatainak kiaknázására, a természet sza-
badon adott költészetére épített műveinek. Köz-
ben, 1900. Párisban érmet kapott s ez évben 
Budapesten is el ismerés ér te : a Műcsarnokban 
az Esthangulat lovakkal c. képére megkapta a 
Ráth-díjat, egy évvel rá az Ábrahám áldozatára az 
Ipolyi-díjat. 

Ezidőtájt újabb fejlődést jelent művészetére 
a szín erejének erősebb hangsúlyozása. Je lent -
kezik ez első sorban a Cigányok c. képén, 
amelyen a finoman összeszőtt reflexek szín-
játékát a szín világító ereje, tüze helyettesíti. 
Ferenczy, aki a nap minden órá jában festette 
a nagybányai tájakat , a természet-kínál ta színt 
mint alapvető faktort kezdte erősebben tanul-
mányozni. S most már kompozícióit is gyak-
ran erre az elemre építette. A Fürdő fiúk, 
Márciusi est (Lipótvárosi Kaszinó díja), a Tél 
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(amelyet a Művészetben való színes reproduk-
cióra készített) főbb termékei az 1902. évnek. 
Sikere nagy és teljes lett annak a gyűjtemé-
nyes kiállításnak révén, amelyet eddig festet t 
műveinek nagy részéből 1903. mutatott be. 
Ez volt egyben az első magyar gyűjteményes 
kiállítás. Ez alkalommal jel lemezte önmaga a 
művészetét a kiállítás számára írt pár sorban 
a köve tkezőképen : Kolorisztikus naturalizmus 
synthetikus a lapon. 

Ezt az utóbbi kifejezést külön is ki kell emel-
nünk, mert Ferenczy művészete évről-évre egy-
szerűbbé vált, összefoglalóbbá lett s képfelépí-
tése a szín és általa adott folt e lemének hang-
súlyozásával a dekoratív hatás felé indult. 

1904. fes te t te meg a Fes tő és modellje c. 
képét s ezzel bővebb teret kezd kapni mű-
veinek sorában az akt. Ez akt -képek, amelye-
ket holtáig egyre fokozódó kedvvel festett , 
inkább a téli, budapesti munkálkodásának vol-
tak termékei s ha eleinte inkább a szín gaz-
dagságát szólaltatták meg, később mindegyre 
a vonal finom lendülésű fu t amá t éreztették s 
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ebben Ferenczy nagy rajzművészete kiváló mó-
don jutott kifejezésre. E mellett Nagybányán 
is, Budapesten is bőven festett arcképeket , 
halk szavú, előkelő képeket, amelyek csak-
hamar nagy becsülésre találtak a budapesti 
amatőrök körében. 

Sikerei is bővültek. 1904. St. Louisban, 1905. 
Velencében és Münchenben kapott é rme t s 
ugyanezen évben tanárnak hívták meg a Kép-
zőművészeti Főiskolára. 1912. gyermekeinek 
csoportarcképére, amely «Testvérek» c. alatt 
szerepelt a Műcsarnokban, állami aranyérmet 
kapott, egy évvel utóbb elsőosztályú érmet 
Münchenben. 1914. egy női akjtára a Vaszary-
díjat, 1915-ben a Pietára a Társulati díjat kapta. 

Ferenczy Károly mint rajzoló is kiváló mun-
kákat hagyott hátra. Mindjárt Nagybányán való 
letelepedése első évében a bányai festők né-
hányával illusztrációkat rajzolt Kiss József költe-
ményeinek díszkiadása számára. Tőle való az 
első magyar művészi plakát is. Rajzainak né-
hánya a Szépművészeti Múzeum kézirajz-gyűjte-
ményét díszíti. 

Akik nemcsak műveit, hanem az ember t is 
ösmerték benne, kettős veszteséget fognak 
érezni halálán. Nemes, kissé zárkózott, halk 
szavú, minden ízében tökéletes műveltségű férfiú 

volt. A szó jobbik értelmében vett arisztokrata 
lélek, aki soha semmibe sem elegyedett, ami 
köznapi, plebejusi, felszínes vagy piaci volt. 
Semmiféle piktor-politikában nem volt része. 
Élvezője volt a finom irodalomnak, kedvelője 
a nemes sportnak, a szép szőnyegnek, por-
ce l lánnak: ilyenekből formálta napi környezetét. 
Éles ítéletü, jó pszichológus, véleményét ker-
telés nélkül nyilvánította. Semmitől sem hú-
zódott inkább, mint a középszerűségektől s 
minden olyasmitől, ami nélkülözte a szépséget. 
Ezzel ékesítette életét meghitt családi köré-
ben : gyermekeit is így nevelte s valóban bi-
zalmas barátaiként bánt velük. Finom, válasz-
tékos formái alatt kemény kitartás és akaraterő 
élt. Nagy önzetlenségét s az anyagi előnyök 
iránt érzett közömbösségét semmi sem jel-
lemzi jobban, mint az, hogy ő is, mint Réti 
és Thorma, évek során át minden anyagi érdek 
nélkül ingyen korrigált a nagybányai festőisko-
ban. A művészet szent elvei kedvéért, meg-
győződésből, finom kötelességérzetből tette. An-
nak a művészetnek kedvéért, amelyet mindenek 
felett valónak tartott, amelynek életét szentelte 
s amelyet ő is gazdagabbá, nemesebbé tett. 

Elhúnyt Budapesten, hosszas szenvedés után, 
1917 március 18-án. 

KOMÁROMI KACZ ENDRE EMBEREK A T E M P L O M B A N 
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