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A Tóth Árpád sétány egyik házának falán (bejárat 
a Dísz tér felől) emléktábla hirdeti, hogy ott élt és 
dolgozott Feszty Masa festőművész. Harminc éve 
éppen, hogy örök otthonba költözött, de – hártaha-
gyott művei mellett – személyes varázsának emlé-
két sem fakította az idő.

Mai világunkban anakronizmusnak tűnik a 
szentek vélt vagy valós jegyeit viselni, ezért kü-
lönösen megbecsülendő, hogy voltak-vannak kö-
zöttünk, akik magukban hordtak valamit ezekből 
a tulajdonságokból. Ő volt az egyik, Feszty Árpád 
lánya, jókai Mór unokája. Szüleit követve – édes-
anyja, Jókai Róza is tehetséges festőnek indult – 
festőművész lett, mély vallásossága miatt főként 
egyházi képek alkotója. Többször megfestette ide-
álját, az adakozó, önzetlen Árpádházi Szent Erzsé-
betet. Portréiból ugyanaz a tisztaság és megértés 
sugárzik, mint az ő lényéből élete utolsó pillanatá-
ig. Képeire saját szellemét, légies alakját varázsolta; 
a gyönyörű szemek beszédes, bíztató csillogását. 
Ő maga nem tudta, hogy valamennyi festménye 
tükörkép; természetes szerénysége határtalan volt. 
Hosszú életében mentes maradt mindenféle póz-

tól, s bár számtalan alkalom kínálkozott a fényűző 
életre, nem élt a lehetőségekkel. A világi vagyon 
nem érdekelte. Elég volt neki annyi: szeretett és vi-
szontszerették.

Boltíves várbeli otthona – az egykori Széche-
nyi-házban – mindig, mindenki előtt nyitva állt. 
Ez nem csupán képletesen volt így; ajtajuk sosem 
volt kulcsra zárva, látogató bármikor beléphetett 
rajta. Kiváló emberek, nagy egyéniségek voltak a 
barátai, de ő mindenkivel szemben egyformán vi-
selkedett. Nem csoda, hogy szinte egymás kezébe 
adták a kilincset ajtaján. A napi témák mellett folyt 
az emlékek áradata, megkülönböztetett helyen a 
rajongva szeretett nagypapáról. Akinek munkája 
közben a kis Masa volt az egyetlen, ki meghúzód-
hatott a dolgozószobában – legszívesebb az asztal 
alatt kuporogva. (És akiről később kitűnő portré-
kat festett.) Személyes emlékeiben szerepelt korá-
nak valamennyi jelentős írója, művésze, tudósa. 
Hiszen gyermekkorában még Gárdonyival játsz-
hatott, művészetét Lyka károly méltatta, Juhász 
Gyula verset ajánlott neki hódolata jeléül. Élt Mün-
chenben és Firenzében, részese lehetett a pezsgő 
szellemi életnek.

A külvilág zsivajától függetlenül megállítha-
tatlanul áradt belőle a szeretet és a jóság. Az ilyen 
fokú jósággal és érzékenységgel az ember egyma-
ga életképtelen. Be nem teljesedett szerelem, édes-
anyja tragikus halála, ezt tovább fokozta. Ezért egy 
önzetlen ismerősük vállalta, hogy elkíséri őt az élet 
útvesztőiben, s ennek a fogadalmának negyven 
éven át nagyszerűen eleget tett. (Székely Erzsébet 
vagyis Böbi néhány héttel Masa halála után szintén 
eltávozott.) Gyengéden vagy harciasan, olykor fájó 
dolgokat eltitkolva, úgy, ahogyan azt a túlérzékeny 
művész érdeke megkívánta. Ha nem volt elég éber, 
s később hol ezt, hol azt nem találta megszokott he-
lyén, tudta, hogy Masa odaadta egy rászorulónak, 
s ezt tenné utolsó darabjukkal is. Amikor arra volt 
szükség, menekülteket bújtatott, veszéllyel mit 
sem törődve közbenjárt a rászorultak érdekében. 
Utolsó éveiben is sokat alkotott, ajándékba.

Emellett milyen jó barátja volt az állatoknak! 
Madarakat, cicákat, kutyákat istápolt szüntelen. 
Befogadta a kóbor állatot, kivert kismadarat, sebe-
sült galambot gyógyítgatott. Szívességet önmaga 
számára sosem kért, de ha erejükből már nem fu-
totta, barátaik hordták fel az eleséget a sánta kisga-
lambnak, kopasz nyakú kisverébenek. Mikor hosz-
szú domaházai tartózkodását megszakítva (ahol 
a templom képeit festette) hazaérkezett, és egyik 
kismadara pusztulásáról értesült, a lakásban sem 
volt maradása. Magától értetődő volt, hogy étrend-
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je szigorúan vegetáriánus, bőrből készült holmikat 
nem visel; cipője is nyáron vászon, télen posztó. 
Egy közös ebéd alkalmával, ahol számára külön 
menü készült, rá akarták venni, legalább a kitűnő 
zsemlegombócból egyen. Tiltakozott, hiszen az a 
húslevesben főtt. Hiába próbálták becsapni, hogy 
vízben lett kifőzve: úgy tett, mintha elhinné, a 
kedvünkért megízlelte, de nem tudott enni belőle. 
Megérezte az igazat, hogy mégiscsak van köze a 
megölt állathoz?

Nem volt fanatikus, de az élet tiszteletét saját 
körülményei, lehetőségei szerint schweitzeri mó-
don vitte végbe a mindennapokban. Rajongója volt 
a nagy humanistának; amikor megtudta, hogy az 
íróasztalom tengernyi restanciáján úszkáló kis fa-

ragott csónak a lambarénei kórházból került hoz-
zám, eufóriás állapotban kapta fel, magához szorít-
va az ereklyét, amit Albert Schweitzer keze érintett. 
Megkapó látvány volt az emberi nagyságnak ez az 
áttételes módon történő találkozója.

Valaki azt mondta róla: egy gyerek, egy szent, 
egy őrült és egy művész keveréke. A köznapi em-
ber szemében minden művész egy kicsit gyanús, 
minden szent egy kicsit gyerek, és egy kicsit – ha 
pozitív értelemben is – őrült. Feszty Masa meg 
merte valósítani saját idealizált világát akkor és 
úgy, amikor az „önmegvalósítás” még nem a be-
teges egoizmus hisztérikus divatját jelentette. Egy-
szerűen csak szépen élt.

Wutka Tamás


