
Tóth Kár oly

KÓRÓDY ELEMÉR ÉS FERENTZY MÁRTA
Egy elfe lej tett ma gyar festô-há zas pár 
a pári zsi avantgárd bűv kör ében

A Ma gyar Nem zeti Galé riá ban 2006-ban meg ren de zett Ma gyar Vadak kiál-
lí tás hívta fel a fi gyel met né hány, még az elsô vi lág há ború elôtt Pá rizs ban 
élt és alko tott mű vészre, akik nek neve és mun kás sága azóta szinte tel jesen 
fele désbe me rült. Így ke rült elôtérbe Kóródy Elemér és Késmárky Árpád, 
akikrôl Ame riká ban mint Pi casso-követô mo dern művészekrôl szá mol nak 
be 1914 tava szán a Chi cagó ban is meg for dult, egye sült álla mok beli gra fikai 
ván dor kiál lítás kap csán, vala mint Kóródy Elemér fe le sége, Ferentzy Márta, 
aki Henri Matisse ta nít ványa volt.1 

Barki Ger gely kuta tásai során elsô alka lom mal az észak-ame rikai oszt-
rák–ma gyar–cseh gra fikai ván dor kiál lítás kata lógu sában ta lál ko zott a két 
elfe le dett ma gyar mű vész nevé vel, Késmárky Ár pád dal és Kóródy Elem érrel. 
A tár lat ma gyar szek ció ját Olgyai Vik tor és Po gány Kál mán válo gatta, az 
ugyancsak ma gyar szár ma zású Mar tin Birnbaum2 szer vezte és bevezetôt 
is írt a kata ló gus hoz.3 A ván dor kiál lítás elsô állo mása New York (1913. 
de cem ber 6–27.), ezt követôen 1914. ja nuár 4. és feb ruár 1. kö zött a buffalói 
Academy of Fine Arts volt, majd 1914. már cius 5. és ápri lis 1. kö zött a chi-
cagói Art Institute látta ven dégül a rep re zen tatív bemu tatót. A ván dor tár lat 
hiva talo san a Contemporary Graphic Art in Hun gary, Bohemia, and Austria 
címet vi selte.4 A kata lógus belsô cím lap ján I. Fe renc Jó zsef csá szár port réját 
Wilhelm Unger met szete alap ján rep rodu kál ták. Ezt kö vette Mar tin Birn-
baum rövid es széje, mely a lehetôségekhez ké pest re mekbe sza bott elem zé-
sét adta a ko ra beli ma gyar művé szet nek, Rippl-Ró nai Jó zsef, Nagy bánya, 
Szol nok, Gödöllô és a Nyol cak je len tik a fon tos, ki emelt iga zo dási pon tokat 
a kor társ művé szet ben. Majd ez után tért rá a leg mo der nebb irányza tokra 
Réth Alfréddal kezdve a sort. „Réth Alfréd, a kiemelkedô posztimp res szio nis-
ta, a fran cia fôvárosba ment miu tán el hagyta Nagy bá nyát, és azóta volt egy 
ki ál lí tása Ber lin ben, a Sturm szerkesztôjének, Waldennek a ren dezé sében. 
Kóródy, Csáky és Késmárky Pi casso elmé lete inek elkö tele zett követôi és a 
zse niá lis költô és mű kri tikus Guillaume Apol li naire se gít ségé vel, Pá rizs ban 
már min denki róluk be szél. Késmárky egy ki sebb fajta szen zá ciót kel tett 
ott Keresztrefeszítés képé vel, amelyben a ku biz mus alap el veit a val lásos 
mű vé szet terü le tére he lyezte át.”5 A Pi casso buzgó, lel kes híve ként emlí tett 
há rom fia tal ma gyar mű vész közül Csáky Józsefrôl köz is mert, hogy igen 
ko rán csat lako zott a ku bista moz ga lom hoz és ki is állí tott velük. A két másik 
név azon ban mára fele désbe me rült. 
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Birnbaum állí tásai közül külö nösen érde kes a Guillaume Apol li naire-re 
tör ténô di rekt uta lás. A fran cia avangárd támo gató ja ként és teo reti kusa ként 
is mertté vált költô művé szeti té májú írá sai mára kri tikai szö veg ki adás ban 
is meg je len tek.6 Ebbôl kide rül, hogy Csákyt és Késmárkyt nem, Kóródy Ele-
mért két cik kében is emlí tette Apol li naire, még hozzá az 1913-as Salon des 
In dé pendants-on kiál lí tott művei kap csán, dicsérôleg, a pári zsi művé szeti 
élet olyan feltörekvô alak jai mel lett, mint Marc Cha gall. A 48 ter met betöltô 
ki ál lí tás ról írott kri tiká jában a ma gyar művé szek közül Szobotka Imre 
ne ve tűnik még föl. A cik kek elsô köz lése a L’Intransigeant és a Montjoie 
cí mű fo lyó irat okban tör tént. Az elsô cikk ben egy fel soro lás szerű rész ben 
kap em lí tést: „Szobotka tö rek vései in tel li gen sek. Cha gall tól az Ádám és 
Éva, egy nagy, deko ratív kompozició […] Be szél jünk még errôl a teremrôl. 
Ko ro dy, fi gye lemre méltó, Bolz, Tobeau, Dunoyer de Segonzac, Mlle Alice 
Ba il ly, Marcoussis: He gedűk.”7 Míg a másik cikk ben is közel ugyan azt fűzi 
a ma gyar festô mun kái hoz: „Korody: na gyon fi gye lemreméltó tö rek vések, 
Bolz: na gyon érde kes tö rek vés”8 Az alábbi idézetekbôl is kide rül Birnbaum 
azon ál lí tá sa – mi sze rint Apol li naire „tá mo gatja” ôket – erôs túl zás, köze-
lebb já runk az igaz ság hoz, ha azt mond juk, a több száz festô közül ki emelte 
és egy (il letve két) fel soro lásá ban sze re pel tette ket tejü ket a fran cia költô. 
Saj ná la tos, hogy rep ro duk ciót nem kö zölt egyik cikk mel lék leté ben sem, 
mi köz ben a tel jesen ha son lóan érté kelt Bolz9 művét köz zé tette a Montjoie 
fo lyó irat ban. Is mert vi szont Cha gall 1912-ben fes tett „Ádám és Éva” című 
ké pe, mely ezek sze rint egy te rem ben füg gött Kóródy ké pével. A vityebszki 
fes tô egyik leg lát vá nyo sabb, a ku biz mus hoz közel álló, bib likus témát fel dol-
go zó alko tásá ról van szó.10 

A Pá rizs ban tevékenykedô, a ku bista irányzat által ins pi rált fia tal 
ma gya rokat is mer ték az Egye sült Álla mok ban is, sôt az 1915. évi Pa nama-
Pacific International Exhibition című San Franciscó-i vi lág kiál lítás ma gyar 
szek ció jából hiá nyolta is ôket Christian Brinton,11 aki maga is tagja volt a 
szervezôbizottságnak. A kiál lítás után egy évvel, 1916-ban önálló ta nul mány-
kö tet ben fog lalta össze a gran dió zus művé szeti szek ció ról be nyo má sait, 
ta pasz tala tait.12 Ek kor írt rész lete seb ben a ma gyar részlegrôl és a kor társ 
ma gyar mű vé szetrôl is, me lyet feltűnôen jól is mert. „A feltűnô szán dék az 
volt, hogy egy többé-ke vésbé áttekintô válogatást mu tas son be a kor társ 
ma gyar művé szet tevékenységérôl, de ez egyik vagy másik ok miatt alig sike-
rült. Rippl-Ró nai skic cei nek cso portja nem oko zott csa ló dást azok nak, akik 
már is mer ték egy bri liáns, krea tív kolo rista tö rek vé seit. Csók job ban ha ladt, 
de vol tak, akik hiá nyol ták Réti Ist vánt, Perlmutter Izsá kot, Czóbel Bé lát és 
szá mos mű vészt. Réth, Késmárky, Kóródy, Csáky és szá mos fia tal te het séges 
ra di kális, aki nek a művei leg alább an nyira is mer tek Ber lin ben és Pá rizs ban, 
mint Buda pes ten, ôk is hiá nyoz tak. A je len ma gyar művé sze tének fizi ognó-
mi ája a Pa nama Pacific kiál lítás alap ján – rövi den szólva – ve gyes volt és hiá-
nyos. Ez alap ján a rész leges bemu tató alap ján a kö zön ség aligha dicsôítheti 
majd a mo dern ma gyar művé szet jelentôségét.”13 
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Kóródy Elemér és késôbbi fele sége, Ferentzy Márta több ször sze re pel tek a 
Salon des Indépendants-on. Elsô alka lom mal 1911-ben a fele ség neve tűnik 
fel a kata ló gus ban.14 A ka taló gus ból sze mé lyére nézve csak an nyit tu dunk 
meg, hogy a ma gyar or szági Girálton szü le tett és máramarosszigeti, il letve 
a be kül dött képek címe alap ján feltételezhetô egy bretagne-i tar tóz kodás, 
ot tani alko tói idôszak is.15 A következô évben már kiál lí tott Kóródy Elemér 
is,16 akirôl a kata lógus a ma gyar szár mazá sán kívül lak címét em líti, amely a 
14. kerü let ben a Rue Campagne-Pre mière 9. szám alatt volt. Ebben az évben 
már Ferentzy Márta lak címe ként is ez van meg adva, amely nem meglepô, 
hi szen ekkor már háza sok vol tak. Ugyanezen a ki állí táson sze re pelt még a 
kis kun fél egy házi Holló László és a ke vésbé is mert Bottlik Tibor17 is, azonos 
lak címen. Mind Kóródy, mind Ferentzy három-há rom „Étude” (Ta nul mány) 
című, közelebbrôl meg nem hatá roz ható té májú kép pel sze re pelt. Egy évvel 
késôbb, 1913 tava szán már csak Kóródy neve sze repel a ka taló gus ban, ekkor 
két aktot és egy port rét kül dött be.18 Lak címe köz ben a Rue Delambre 22-re 
vál to zott, amely az elôzô cím hez ha son lóan a Montparnasse ke rült ben ta lál-
ható. 

Kóródy Elemér fran cia or szági is mert ségé nek híre azon ban Ma gyar or szág-
ra, pon to sab ban Sze gedre is vis sza ke rült. A Sze gedi Hír adó című napi lap 
is me ret len pári zsi tudó sí tója is be szá molt 1912 ápri lisá nak végén pári zsi 
„sikereirôl”. „Egy fia tal festôművész-földink kitűnô sikerérôl vet tünk most 
ör ven detes hírt. Kóródy Elemér sze gedi mű vészt Pá rizs ban emelte föl fé nyes 
ta len tuma az ismeretlenségbôl. Nyilasy Sán dor évek kel ezelôtt föl fe dezte az 
akkor még gyer mek Kóródyban a zse nia litás szik ráját. A fia tal pik tor csönd-
ben, sze ré nyen de sza ka dat lan ambí ció val dol go zott itt hon, majd Hód me-
zôvásárhelyen, hol neves művé szek: Tor nyai János, Endre Béla, Rub letz ky 
Géza, Rudnay Gyula tár sasá gában fej lesz tette to vább tevé keny ségét. Azu-
tán Buda pestre, majd más fél évvel ezelôtt Pá rizsba ke rült, hol ta len tuma 
révén, a fia tal festôművészgárda leg kivá lóbb tag jai közé küzdötte fel ma gát. 
Kóródy a fele ségé vel, a szin tén ma gyar szár ma zású Ferentzy Márta fes tô-
mű vész nôvel együtt a Salon des Indépendants-ben állí tott ki leg utóbb. Az 
elô kelô he lye ken nagy fel tű nést kel tet tek a művészpár képei – s a kül földi 
la pok után a ma gyar fôvárosi lapok is meg tet szet tek a pár isi mű vész világ 
ve ze tôinek, hogy a legelsô műbí ráló: Delaunay Ró bert elôterjesztésére meg-
hív ták a Champs-Elyséen levô vi lág hírű sza lonba, a Salon International-ba 
ki ál lí tani.”19 

A fenti for rások és ada tok isme reté ben igen feltűnô volt, hogy mi lyen 
ke vés pon tos in for máci óval ren del ke zünk a Kóródy-há zas pár ról. Mind össze 
két olyan egy korú doku men tumot sike rült ta lál nom, amely köz vet lenül 
tô lük szár mazik. Ez Kóródy egy le vele és egy adat köz lése, me lyek 1920-ban 
ke rül tek a Szép művé szeti Múze umba, ma a Ma gyar Nem zeti Galé ria Adat tá-
ra ôr zi ôket. A le vél a közvetkezôket tar tal mazza: 
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„Máramarossziget 
Vasút u. 6. 

Ked ves Bá tyám, 
Bo csá natot kérek al kal mat lan kodá so mért, de a sze gedi kiál lítás meg nyi tásá-
nak ide jét senkitôl sem tud tam meg tudni, – írtam Nyilasynak, Simonkának, 
de hiába. Pe dig hát ez igen fon tos kér dés énrám nézve. – Ho gyan kér ném 
ked ves Bá tyám, tes sék meg tudni és velem tu datni, – igen nagy há lára köte-
lezne, mert nem sze ret nék ki csep peni a ki állí tás ból. Sa nyi ról nem tudok 
sem mit, – re mélem sze ren csé sen túl van a vizs gán és hogy Sze gedre menve 
vi szont lát hat juk. Hálá san kö szönve szí ves jósá gát, fele ségem üd vöz le teit kéz-
csók ja ink hoz zárva va gyok tisztelô Régi híve

Kóródy Elemér”20

A le vél hez tar tozik egy mel lék let is, mely újabb fon tos in for má ciót tar tal maz 
személyükrôl: 

„Kóródy Elemér (1889. feb ruár 10. Soborsin) Elemi és kö zép isko lákat Sze-
geden. 2 év (1909-10) Bp. Min ta rajz is kola, Hege dűs alatt. 1907-ben Nagy bá-
nya és 1910-ben Nagy bánya Réti Ist ván nál. 1910-ben Pá rizs ban, Val lot ton, 
Le Fauconnier, Metzinger. Ál lan dóan Pá rizs ban, Portraitok: ame rikai író, 
Ma dame Chamier (In diá ban, Madras) Késmárky kol legám (Pá rizs), svéd 
új ság író (Pa ris) Ön arc kép (Sze ged.) Egy nagy bá nyai táj képem Lon don ban. 
Kó ró dy né Ferentzy Márta (Girált) Nagy bá nyán Réti nél, min ta rajz is kola egy 
év. Pá rizs ban 1910-tôl Henry Matisse, Maurice Denis, Val lot ton, Metzinger, 
Le Fauconnier.
Férj hez ment: 1912. jan. Lon don ban. 
Gr. Vay Gábor, Ber csé nyi kép (Ung)”21 

A két datá lat lan doku men tum kéz írása meg egye zik, nincs okunk két ségbe 
vonni, hogy mindkettô Kóródy Elemértôl szár mazik. 

A Nem zeti Sza lon 1912-es Alma nachja még csak Ferentzy Már táról szá mol 
be. A rövid szó cikk ben a következô in for máci ókat ta lál juk: „Ferentzy Márta 
festô. Nagy bá nyán Réti Ist ván nö ven déke volt. Azu tán Pá rizsba ment, hol 
Henry Matisse, Maurice Denis és Ge orge Desvallieres-nél ta nult.”22 A több 
mint két évti zed del késôbb, 1935-ben meg je lent, Éber László ál tal szer-
kesz tett Művé szeti Lexi kon is köz ült mindkettôjükrôl szó cik ket. „Kóródy 
Elemér festô, Soborsin 1889. febr. 10. Buda pes ten a Min ta rajz isko lában 
He ge dűs Lász lónál, Nagy bá nyán Réti Ist ván nál és Pá rizs ban ta nult. Ál lan-
dó an Pá rizs ban él. Arc és táj képe ket fest. / Kóródy Elemérné Ferentzy Márta 
fes tô. Girált (Sá ros m.) Nagy bá nyán Réti Ist ván nál, a bu da pesti Min ta rajz is-
ko lában és Pá rizs ban Henry Matisse-nál, Maurice Denisnél és Vallottonnál 
ta nult. Fôleg arc képe ket fest. (gróf Vay Gábor, Ber csé nyi stb.)”23 
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A két szó cikk alap jául való szí nűleg a Kóródy ál tal írt élet rajzi fel jegy zés 
szol gált. Ugyanakkor itt kell meg emlí teni, hogy a Szendrei–Szentiványi-féle 
Ma gyar Képzôművészek Lexikonából24 csak az elsô kötet je lent meg, abban 
vi szont Ferentzy Márta nem sze repel, ha nem csak uta lás, hogy a következô 
kö tet ben Kóródyné név alatt fogja meg ta lálni az érdeklôdô. 

Kóródy Elemér 1889. feb ruár 10-én szü le tett az Arad vár me gyei So bor-
sinban (ma Săvârşin, Romá nia), római kato likus csa lád ban.25 A Kép zô mű vé-
sze ti Fôiskolára 1909. szep tem ber 13-án, már gim názi umi érettségi leté telét 
kö ve tôen irat ko zott be. Lakó he lye ként a te réz vá rosi Vö rös marty u. 46. 
I. em. 2-t je lölte meg. A be irat ko zási lap sze rint ekkor más nyel ven nem 
be szélt. A már idé zett sze gedi napi lap-cikkbôl kö vet kez tetve való szí nűleg 
Sze ge den vé gezte ta nul má nyait. Azt, hogy me lyik kö zép isko lába jár ha tott, 
nem tud juk. Az vi szont biz tos, hogy nem az ál lami fôgimnázium tett érett-
ségit.26 A Sze gedi Hír adó 1912-es cikke sze rint hos szabb ideig tar tóz ko dott 
Hód mezôvásárhelyen az ot tani mű vész kör rel állt kap cso lat ban. Érde kes ség, 
hogy 1909 szep tem beré ben, a pesti be irat kozá sakor édes anyja, Özv. Kóródy 
Gá borné hódmezôvásárhelyi la kos ként volt beje gyezve. A fen tebb idé zet cikk-
bôl kide rül, hogy fia a sze gedi Nyilasy Sán dor ösz tön zé sére ke reste fel a hód-
mezôvásárhelyi mű vész kör is mert alak ját, Rudnay Gyu lát, aki 1906 ápri lisá-
nak ele jén indí totta el vá sár helyi rajz isko láját. Az is kola nyá ron szü ne telt, 
majd 1907 tava szán meg szűnt, az ál landó anyagi és te rem bér leti prob lémák 
miatt. Az is kola működésérôl Kiss Lajos visszaemlékezéseibôl és a kora beli 
vá sár helyi sajtóhírekbôl érte sü lünk.27 Kiss Lajos köny vében hos sza sab ban 
írt Rudnay ok ta tási elveirôl, fôleg egy kori ta nít vá nyai nak, il letve Rudnaynak 
a hoz zá írott leve leit fel hasz nálva. Ez irá nyú igye keze tét nyil ván alá tá masz-
tot ta Rudnay késôbbi fôiskolai ta nári mun kája, me lyet Kiss nagyra be csült. 
A szö veg ben Rudnay he lyes okta tási mód sze rei nek iga zolá sát igyekszik bi zo-
nyí tani azzal az érv vel is, hogy az alig egy évig fenn álló isko lának két olyan 
gim na zista korú di ákja volt, aki rövi desen beke rült a Képzôművészeti Fô is-
ko la hall gatói közé. Ez a két fia tal Darvassy Ist ván28 és Kóródy Elemér vol-
tak. Amint Kiss Lajos írja: „A nö ven dékek közül Darvassy Ist ván és Kóródy 
Ele mér VII. gim na zis ták sza bad ide jük ben je len het tek meg raj zolni. Rudnay 
ké szí tette elô ôket az aka dé mián való fel vé telre. A tan díj ha von ként egy 20 
koro nás arany volt, a két diák azon ban 10 koro nás ara nyat fize tett, azt is 
csak néha-néha. Rudnay so hase kérte tôlük a já ran dósá got.”29 

Azt ugyancsak Kiss Lajos le írá sáról tud juk, hogy a fi atal Kóródy is merte 
a többi vá sár helyi mű vészt is. Tor nyai János Ber csé nyi-képé hez30 Ko vács 
Mári és Rudnay Gyula mel lett ô is mo dellt állt. A mun kafo lya matra így emlé-
ke zett Kiss Lajos közel ötven évvel késôbb: „Ér tékes olaj váz latok is ma rad-
tak utána, me lye ket több ízben kiál lí tott és sokra érté kelt. De ha ezekrôl a 
ta nul má nyok ról nem tud nánk is, az a tény, hogy a sze gedi szín tár su lat tól 
kosz tümöt, sü veget, pa rókát, csiz mát és kar dot kért köl csön és abba öl töz-
tette be Kóródy Elemér ta nulót, majd ami kor az bele fá radt a mo dell-ál lásba, 
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Rudnayt kérte meg, hogy vegye ma gára a ku rucöltö zetet, mert szép alak-
járól, át ér zett maga tar tásá ról a fes tés is kön nyeb ben megy – azt mu tat ják, 
hogy sok szori pró bál ga tás sal, ke res gé lés sel és elmé lyültség gel tör tént a Ber-
csé nyi-kép meg fes tése.”31 

Kóródy Elemér 1909 szep tem beré ben kezdte meg ta nul má nyait a Kép zô mű-
vé szeti Fôiskolán, a be jegy zések sze rint Hege dűs László ta nít vá nya ként.32 A 
ta nul má nyai azon ban nem le het tek prob léma men tesek, mert a tan év végén 
min den külö nö sebb in dok lás nél kül elbo csá tot ták a hall gatók so rá ból. A ko ra-
beli ta nári érte kez letek álta lában köz lik az isko lából való el tá volí tás konk rét 
indo kát, a fi atal sze gedi festô ese tében nincs ilyen meg je lölve.33 Kóródy mes tere 
az a Hege dűs László volt, aki bár Szen tesen szü le tett, Hódmezôvásárhelyen 
nôtt fel, s ha nem is sűrűn, de kap cso latot tar tott a vá sár helyi mű vész kör 
tag jai val. Ennek a tény nek a fé nyé ben talá lom kü lö nös nek Rudnay Gyula és 
Endre Béla 1910-es le vél vál tását, mely ben szó esik Kóródy Elemérrôl, igen 
nega tív kon tex tus ban. A Rudnay-le velek ere de ti jét ma az MTA Művé szet tör té-
neti Kuta tóin tézet Adat tára ôrzi.34 A levél elôzményeként Endre Béla fel kérte 
ba rát ját, Rudnayt, hogy dol goz zon vele a szen tesi Szent Anna-temp lom fal-
képe inek kivi tele zés ében.35 Endre a fel kérés mel lett való szí nűleg fel ve tette az 
akkor Buda pes ten tar tóz kodó Rudnaynak, hogy az ál tala is te het sé ges nek tar-
tott Kóródy Elemér is dol goz hatna velük, sôt ebben a kér dés ben már fel vette 
a kap cso latot az ekkor Pes ten ta nuló fia tal lal. Az elsô fenn ma radt le vél ben 
Rudnay még csak egy mon dat ban utalt rá: „Kóródyt, ha be szél nél vele Bé lus-
kám szidd össze az én ne vem ben, – úgy fel bos szan tott gye re kes kedé sei vel.” 
A má sodik levél elsô felé ben Rudnay a fres kó fes tés tech nikai kivitelezésérôl 
mondta el véle mé nyét, majd to vább foly tatva: „Ami Kóródyt il leti, – nézd 
Bé lus kám, meg utál tam, mert alat to mos, hízelkedô az em ber rel szem ben, – (de 
nem csak velem szem ben) a há tam megett pe dig – oh – nem is be szé lek róla, 
– áldja meg az isten min den föl di jóval, csak ott ne le gyen ahol én. Szí vesen 
bele egye zem, hogy ad junk ne ki bizo nyos pénz ös sze get, amit neki szán tál, 
csak hall gas son és ne jöj jön, mert a két szí nűsé get gyű lölöm. 

Ha eset leg az ígé rete det an nyira lekö töt ted neki, – hát akkor had jöj jön 
Bé lus kám, – én ugyan nem eszem meg mind ezek mel lett sem, azon ban bizo-
nyos fi gyel mez tetés nem árt neki, hogy tisz tes sége sen vi sel ked jen. 

Tégy Bé lus kám a leg jobb belá tásod sze rint, ennél a do log nál is, utó végre 
is Te pa ran csolsz. – El dol gozom én ve szett ku tyák tár sasá gában is, – ha meg 
meg akar nak marni, – fel rúgom, még Te is segí tesz Bé lus kám. – 

Egyébként meg sza már ság az egész – ne is törôdj vele. – En gem ugyan bosz-
szant, pe dig nem is rólam van szó. Mert ami rám esik, azon is csak ne vetni 
tu dok. Én azt saj nálom a leg job ban, hogy en nyit kell errôl neked írnom, 
Bé lus kám –” 

Bizo nyos, hogy vala mi lyen ko moly és sze mé lyes konf lik tus húzó dik meg 
a hát tér ben, amely feltehetôen a fia tal festônövendék fôvárosi tevé keny ségé-
vel kap cso latos. 
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Nem tud juk, hogy a Képzôművészeti Fôiskolán Kóródy kap cso latba ke rült-e 
nagy bá nyai mes teré vel, Réti Ist ván nal. Elképzelhetô, hogy még Nyilasy vagy 
Rudnay buz dítá sára vett részt 1907 nya rán a nagy bá nyai sza bad is kola mun-
kájá ban, ám errôl sin cse nek pon to sabb ada taink.36 Fon tos meg je gyezni, ekkor 
még csak 18 éves volt. Az azt megelôzô évben, 1906-ban tar tóz ko dott Nagy bá-
nyán három másik sze gedi fia tal: Brummer Jó zsef, Heller Ödön és Kukovetz 
Nana is, közü lük kettô, Brummer és Kukovetz késôbb is kap cso lat ban állt 
Kóródyval. De ekkor tűnik fel a máramarosszigeti Plány Ervin neve is elôször 
a Nagy bá nyán ta nult és dol go zott művé szek lis tájá ban. 1906 nyara ter mé sze-
tesen nem miat tuk, hanem Czóbel Béla és Pá rizs ban ké szült mun kái miatt 
lett jelentôs for duló pont az is kola és a mo dern ma gyar fes té szet tör téne tében.37 
Ebben a kon tex tus ban is rend kívül sokat mondó a ge nerá ció együttes tar tóz ko-
dása a bá nya vá ros ban. 

A Képzôművészeti Fôiskoláról való eltá volí tás után Kóródy 1910-ben még 
részt vett a nagy bá nyai festôiskola mun kájá ban.38 Errôl saját fel jegy zésén 
kívül egy új ság cikk is ta nús kodik.39 Ugyanezen év végén pedig már Pá rizs-
ban élt, feltehetôen nyo morú ságos anyagi kö rül mé nyek köze pette, hi szen 
Lyka Kár oly hoz for dult se gít sé gért, fel ajánlva neki, hogy a Mű vé szet című 
lap szá mára raj zol fej léce ket és záró dí sze ket.40 Kóródy Elemér ezek alap ján 
vala mikor 1910 nyár végén, va ló szí nűleg 1910 ôszén ment Pá rizsba. 

Ferentzy Márta éle tével és mun kás ságá val kap cso lat ban több for rást sike rült 
fel tárni. A Képzôművészeti Fôiskolára való be irat kozás anya könyve nyújt ja a 
leg több in for má ciót személyérôl. A Sáros vár me gyei Girálton (ma: Giraltovce, 
Szlo vákia) szü le tett, helyi, ne mesi, föld bir tokos csa lád ban 1880-ban.41 Édes-
apja, Ferentzy Béla helyi föld bir tokos, késôbb határrendôrségi fô ta ná csos, va ló-
szí nűleg ezen hiva tala miatt ke rült csa lád jával Máramaros me gyébe. Lá nyá-
nak a leg kivá lóbb neve lést és okta tást biz tosí totta. En nek szem betűnô jele, 
hogy Ferentzy Márta felsôfokú ta nul má nyai meg kez dése kor a be szélt nyel vek 
kate góri ában a né met, angol, fran cia, olasz nyel veket is fel tün tette, a ma gyar 
és a tót (szlovák) mel lett. Buda pesti tar tóz ko dási he lye ként a Jó zsef körút 14. 
har madik eme leti laká sát je lölte meg, 1902-es be irat kozá sakor. Fon tos meg-
emlí teni, hogy rend kí vüli hall gatói stá tuszba nyert fel vé telt, és hiva talo san 
három évig, 1902 és 1905 kö zött láto gatta az in téz ményt.42 A fent idé zett, 
férje által írt élet rajzi fel jegy zés sze rint csak egy évet töl tött ott.43 Ebben az 
eset ben talán a férj téve dett. Érde kes ség ként kell meg emlí teni, hogy 1904 és 
1910 kö zött ugyancsak az in téz mény hall ga tója volt egy Ferentzi Magda neve-
zetű mű vész nö ven dék, aki Olgyai Vik tor gra fikai osz tá lyát láto gatta.44 1905 
már ciu sában a késôbbi Kóródyné kiál lí tott a min ta rajz isko lai nö ven déke inek 
kiál lítá sán. A Füg get len Ma gyar or szág cí mű lap tudó sí tása sze rint: „Ferentzy 
Márta művé szi töké le tes ségű arc képei és táj rész letei, […] tűn nek ki.”45 Ezzel 
a min ta rajz isko lai bemu tat ko zás sal kö zel egy szerre, 1905 tava szán a Nem zeti 
Sza lon ban „Máramarosszigeti rész let” című művét mu tatta be.46 Ferentzy 
Márta buda pesti éveirôl és tevékenységérôl töb bet nem tu dunk. 
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Eköz ben a máramarosszigeti na pi lap okban több ször fel buk kan Ferentzy 
Már ta festôművésznô neve. Két évvel a bu da pesti bemu tat ko zása után 
1907 már ciu sában Máramarosszigeten helyi kötôdésű művé szek szá mára 
kép zô művészeti kiál lí tást ren dez tek a „Lyceum” egyik ter mében.47 A szerve-
zô bi zottság a mun kával Némethy Mik lós és Kádár Géza festôművészeket 
bízta meg.48 A tár laton „kép vi selve” volt Ferentzy Márta és Plány Ervin is.49 
Né hány nap múlva je lent meg a Máramarosmegye című lap ban Halmi Bó dóg, 
jog aka dé miai tanár, feltehetôen fik tív le vele, mely ben meg nem ne ve zett buda-
pesti úr hölgy ismerôse fi gyel mébe ajánlja a „a nagy he gyek és sze gény embe-
rek vidé kén” lét re jött kultúreseményt.50 A kiál lító művé sze ket egyenként 
mu tatja be: „Ferentzy Már tában sem ta lál hat ám ke gyed sem mit a nôpikto-
rok édeskésségébôl és sima ságá ból, a ret tene tes pesti művé szet peda gógi ából 
csak nagy tech nikai ké szültséget, rajz beli biz ton ságot szer zett, a sze mei, ezek 
a bá tor, meleg le ány sze mek, bele néz tek a su gárba, be le néz tek a nagy ti tokba, 
amit a for mák ta kar nak, és egy fénytôl át járt férfi-ta nul mánya és »Ma lom-
kerti rész let«-e már meg mu tatja a mezs gyét, ame lyen ha lad ni fog. Zsidó-fe jei 
biz tos erôs tech niká juk kal és bra vúros raj zuk kal hat nak, nagy kön nyed ség és 
grá cia van akva rell jében, szinte fér fia san érett ez a mű vész leány.”51 

A „né hány buzgó fia tal mű vész akci ója foly tán meg nyílt elsô mű tár lat” 
hí re a fôvárosba is elju tott, a Bu da pesti Napló rö vid hír ben emlé ke zett meg 
a róla.52 

A bu da pesti Nem zeti Sza lon 1908. feb ruár 8-án nyi totta meg márama-
rosszigeti ki állí tását,53 mely nek – az in téz mény vi déki kiál lítá sai ese tében 
szo kásos módon – a helyi köz élet igen nagy fi gyel met szen telt.54 A cikk tanú-
sága sze rint ekkor a vá ros ban két helyi festôt tar tot tak fon tos nak, Ferentzy 
Már tát és Plány Er vint. „A Nem zeti Sza lon vezetôsége Ferentzy Már tát 
mű ter mében is fel ke reste. A Nem zeti Sza lon ban a művésznônek 2 képe lesz 
kiál lítva, me lyek a mo dern irányzat ki váló ter mékei s ôszinte elis me rést fog-
nak aratni a fôvárosi legi tim tár lato kon is. Mindkettô téli tájat ábrá zol, ki for-
rott tech niká val és csupa igaz ság gal meg festve. A másik művé szünk Plány 
Ervin, aki a mű vé szek egy hangú véle ménye alap ján a kiál lítá son résztvevô s 
a leg mo der nebb művé szeti irányt képviselô művek kö zött is méltó fel tű nésre 
tar tanak szá mot.”55 

Egy nap pal késôbb Halmi Bódog, akit az utó kor in kább kon zer vatív szem-
lé letű jog aka dé miai ta nár ként ismer, írt há lál kodó hangú üd vöz lést és is mer-
te tést a ki állí tás ról a Máramaros című napi lapba. Cik kében a tár lat fôműve-
ként Fé nyes Adolf „Ci vódás” című képét mu tatja be. Majd a he lyi kötôdésű 
művé szekre is kitér: „Ta lán a leg tüze sebb köz tük, a mi Plány Ervi nünk, […] 
Ferentzy Márta ta valy is mél tá nyolt fér fita nul má nyán kívül két gyö nyörű 
téli fény képet kül dött, ame lyek poé tikus tónu sok kal és bámu latos érett 
tech niká juk kal hat nak. Erre a mű vész le ányra jog gal lehe tünk büsz kék.”56 A 
kata lógus sze rint a ki állí táson Ferentzy Már tától három kép sze re pelt: „Téli 
boru lás”, „Ud var rész let hóban” és „Fér fita nul mány” címe ken.57 
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Nagy bá nyán, a sza bad isko lában 1909-ben járt, Kóródy fel jegy zése sze rint 
Réti Ist ván nál ta nult.58 Nagy bá nyai tar tóz kodá sáról pon to sabb in for má ci ó-
kat nem ta lál tam.59 Vi szont ezen év októ beré ben résztvett a Nem zeti Sza lon 
nyír egy házi kiál lítá sán, mely októ ber 17-én nyílt meg. A ki állí tás kata ló gusa 
sze rint két mun kája volt kiállítva.60 Feltehetôen mindkét képe a nagy bá nyai 
isko lában is gya korta fes tett táj képek közül ke rült ki, egyik a „Bog lyák”, a 
másik a „Técsôi erdô” címet kapta. 

Alig két évvel késôbb Máramarossziget „műkedvelô” kö zön sége Ferentzy 
Márta egyéni ki állí tását is meg te kint hette. Ez az ese mény jóval in ten zí vebb 
érdeklôdést vál tott ki a helyiekbôl, több cikk is meg emlé kezik róla. A ki állí-
tás 1910. ápri lis 1-jén nyílt meg, 46 képet és mű termi váz latot állí tot tak ki, 
mű faji szem pont ból fôleg arc képe ket, ta nul mány feje ket, műte rem ben és „sza-
bad vilá gí tás ban” ké szült akto kat, enteriôröket, táj képe ket. Demjén Zol tán 
az „Akt domb olda lon” című képrôl ír hos szab ban. Le írása alap ján mo dern 
szem lé letű, a nagy bá nyai neósok fes té sze téhez köthetô témát és fes tés módot 
lehet fel téte lez nünk. „Példa erre a 18. sz. »Akt domb olda lon« című kép: ha 
közelrôl, rész lete iben néz zük, na gyon keve set lá tunk; bár élô leány is van 
rajta: mez telen nôi alak siet be felé a lom bos ár nya kat ta karó nap fol tos erdei 
zugba, a nô voná sait nem, test for máit is csak homá lyo san elmo sódva lát juk, 
fák, füvek rész le teit, leve leit sem tud juk meg kü lön böz tetni a ké pen magán. 
De ha kellô tá vol ság ból nem a rész lete ket, de az egész képet néz zük: látni vél-
jük a rész lete ket is, az akt for máit, fák, füvek leve leit szá lait ép úgy, mint a 
ter mé szet ben is, ha egy tájat né zünk, csak látni vél jük, de való ban nem is lát-
juk, – mert nem is néz zük – a fák füvek leve leit, szá lait és néz zük, ha egy kis 
rész letre kon cent rál juk nézé sün ket, akkor már nem lát juk többé a tá jat.”61 

Surányi Mik lós, a Máramaros szerkesztôje is meg emlé ke zett a ki állí tás-
ról, tôle több kép címérôl és témá járól is pon tosan érte sü lünk. „A többi 
figu rális képei is biz tos rajz tu dás ról és erôsen egyéni meg lá tás ról tesz nek 
tanú ságot. A „Für dés után” című gyer mek aktja egyik leg szebb ered ménye 
nagy bá nyai ta nul má nyai nak. Az elsô te rem ben levô „Nagybá nyai ci gány-
leány”, a „Félakt” (egy sa ját ságos, de impo záns erejű meg vilá gí tási ta nul-
mány) az „Akt a domb olda lon” (gyö nyörű fény prob lémák meg ol dása) és a 
„Jul csa” című képe bár hol és bár mi lyen kör nye zet ben fel tű nést kel tene. A 
táj ké pek közül a „Taraczközi ud var ház”, a „Bog lyák”, a „Fa luvé gén” ré gibb 
ke letű mun kái, az autodidaxisnak való ságos reme kei. A „Reg geli han gulat” 
újab ban ké szült Nagy bá nyán; meg is lát szik rajta az ener gikus is kola s a lel-
kiis mere tes, ko moly munka, a pe dáns rajzra való tö rek vés s a meg fe szí tett 
művé szi ambí ció. Leg iz zóbb, leg mo der nebb és leg be vég zet tebb képei közül 
való a „Ke reszthegy Nagy bá nyán” és a „Sár guló gesz te nyék”, ame lyek még 
sok dicsôséget sze rez nek a művésznônek.”62 A cím sze rint emlí tett képek 
egyi két sem is mer jük. 

A ki állí tás lezá rás ként a Máramaros fo lyó irat kö zölte Ferentzy Márta 
hos szabb írá sát, me lyet már cius 6-án olva sott fel Natu ra liz mus és imp res-
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szio niz mus cím mel.63 Szö vege na gyon tuda tos művé szi maga tar tás meg fo-
gal ma zása, mely a „mo dern művé szet” foga lom rend sze rének meg érte té sére 
tö rek szik. 

„Ne vá dol janak íz lés te len ség gel, hogy ma gam ról, he lye seb ben az én fes té-
szeti irá nyom ról be szé lek. Tel jesen ki forrt irá nyom nekem nincs még, hi szen 
én csak most kez dem iga zán a ko moly mun kát, mely a ha ladás felé vezet. A 
hala dás útját pedig nem csak csön des fejlôdés de ráz kód tatá sok, for ra dal mak 
is jelö lik. For ron gás ból ke let kezik az élet, ká osz ból ala kul ki a világ, az én 
vilá gom is. 

A ter mé szet ra jongó imá dása az a mes ter, ami megedzi a mű vészt és ami 
erôs fun da men tumát ké pezi az össz hang ban levô mű vész lé lek nek. És a ter-
mé szet az, amely meg marad min dig az ô cso dás, fen séges nyu gal mában, 
– és nem törôdik a körü lötte és fe lette lá zon gók művé szi ki csa pon gása ival, 
de be tölti nagy szerű lát vá nyai aján déka ival az ô alá zatos hívei lel két. Pár isi 
utam elôtt, ahol annyi új be nyo más sal ta lál kozom majd és a művé sze tem-
nek megfelelô stylust meg ta lálni reménylem, alig be szél hetek iga zán kivá-
lasz tott irányról, – csak egy áll szik la szi lár dan elôttem. – Hogy a ter mé szet 
szerelmemtôl soha sem mit el térni nem fogok és egy éltem vágya, hogy úgy 
vis sza tud jam adni a ter mé szet cso dás szép sé geit, ahogy az az én szom jas 
lel kem elôtt fel tárja nap-nap után az ô fen séges misz tikus rej tel meit. Hogy 
tech nikus ter mi nus sal éljek, én a naturálizmus és az impressionismus [sic!] 
híve va gyok. Az érdeklôdô lai kusok eset leges foga lom zava rának el osz la tása 
vé gett meg kí sér lem rövi den meg hatá rozni a »naturálizmus« és »imp res szio-
niz mus« sza vak tar tal mát a fes té szet ben. A ter mé szet sze münkre ható je len-
sége inek oda adó meg fi gye lése, a tel jes elme rülés ebben, – önma gunk tel jes 
alá ren de lése – ez a na tura liz mus. De ez a fo galom az idôk fo lya mán más, 
bôvebb tar tal mat nyert. A ré giek naturálizmusa ana liti kus volt, a ter mé szet 
ele mei nek meg isme rését ke resve, rész let igaz sá gokba me rült. 

A mo dern művé szek naturálizmusa már ös sze fog la lásra tö rek szik, s 
levegô az esz köze ennek az opti kai szin té zis nek. A hát tér és elôtér ös sze füg-
gése, a külsô meg jele nés nek logi kája, az alak és a kör nye zett össze, – il letve 
egy másra ha tása – ez a je len kori fes té szet fôvívmánya. – Az impressionismus 
fo gal mának meg érté séhez az impressió szó kettôs je len tését kell elôbb kons-
ta tál nunk. Impressió az elsô be nyo más, a hir telen meg látás megôrzése. Ez 
vo nat kozik elsô sor ban egy hos szabb ideig tartó je len ség friss meg látá sára 
is és ennek megôrzése a mai szintétikus na tura liz mus nak is célja. Mert az 
impressió az elsô pil la natra való, egy szerre való meg lá tása mi egyéb, mint 
ös sze fog lalás? Itt tu laj don kép pen a naturálizmus he lyes ér tel mezé sében ben-
ne fog lal tatik az imp res szio niz mus. Az imp res szio niz mus ma hasz nála tos, 
fes té szeti irányt jelzô je len tése a hir telen múló je len ségek utáni vis sza ma-
radt emlék, be nyo más rög zí tése. Ebben a je len tés ben az impressió az élô, 
moz gó, vál tozó való ság képe, – egy nagy vív mánya a mo dern művé szet nek. 
Ez a dolog ter mé sze ténél fogva a gyors, vál toza tos elôadást szük sé geli, s így 
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for mában is vál to zást ho zott a mű vé szetbe. A váz lat mo dern műfaj lett, mint-
egy fel jegy zése szín ben a levegô és vilá gítás gyor san vál tozó je len sége inek, - 
rajz ban a töme gek, vagy az egyén moz dula tai tűnô kife jezé sének. És ezek kel 
a művé szeti pil la nat fel véte lek kel óriá silag kibôvült a fes té szet re per to árja. 

Ha én eze ket a meg hatá rozá sokat és jel zése ket bôven ki akar nám fej teni, 
le akar nám vonni azok nak a kon zek ven ciáit, órák hos szat kel lene az önök 
drá ga ide jét és még drá gább tü rel mét igénybe ven nem. Semmitôl sem félek 
an nyira, mint ettôl a merénylettôl. In kább, pik tor hoz illôen, csak il lusztráci-
óval aka rom meg vilá gí tani. 

Azt hi szem nem vá laszthat nék ma gam nak kön nyebb, de a la iku sok nak 
nehe zebb thémát, mintha »Akt a domb olda lon« című ké pem nek igyekszem 
művészetphilosophiai elmé letet adni. Elôre bocsájtom, hogy azt a motí vu-
mot, amely engem ennek a té mának a meg fes té sére indí tott, száz szor és ezer-
szer job ban érzem, mint ahogy ki tudom fe jezni. Ez azon ban – azt hi szem 
– még akkor sem vál nék szé gye nemre, ha mes tere vol nék a szó nak és ha éle-
tem fel ada tául a mű vé szet böl cse letet és a kri tika kul tivá lását vá lasz tot tam 
vol na. A művé szet el végre az érzé sek eredôje, lelki disz pozí ciók leszűrô dé se, 
han gula tok köz lése, – ép pen úgy, mint a philosophiai meg álla pítá sok a lo gi ka 
ered mé nyei. 

Mégis meg pró bálom ennek a té mának a meg fes tését elmé leti leg is iga-
zolni. Más szó val sze ret ném meg mon dani, hogy ez az impressionista kép mit 
je lent. Ezt a fel ada tot na gyon kön nyen meg old hat nám. Azt mond hat nám pél-
dául, hogy a kép egy patak mel lett emelkedô zöld pá zsi tos domb ol dalt ábrá-
zol, s az a le ány, aki nek ru hát lan tes tét lát juk, most szál lott ki a ha bok ból s a 
ru hái ért megy, s me lyek jobb ról a bok rok alatt van nak el rejtve. Ezt mond hat-
nám s ezzel indo kolttá lenne a kép té mája. Ámde nem így van. Patak nincs 
sehol. Ruha még ke vésbé. A kép nem für dés után való jele netet ábrá zol. 

Ad hat nék a kép nek va lami symbolikus ma gya ráza tot is. Pl.: A hegy tün dé re, 
vagy az Élet útja, vagy a Haj nal, vagy a Vi rág faka dás …. – egy lé lek zet vé telre 
húsz ilyen mistikus, symbolikus vagy alle gori kus kép címet vá laszt hat nék 
ki, ame lyek a szemlélôkben esz méket és áb rán dokat ébresztvén fel, né hány 
elismerô kri tikát vál taná nak ki a poetikus kedélyekbôl. Ezt sem te szem. Meg-
val lom még ôszintén, hogy ez a kép semmi mást nem akar ábrá zol ni, mint egy 
aktot és egy domb ol dalt. Je len teni meg egy álta lán nem akar sem mit. Ennek 
a kép nek semmi köze a philosophiához, a po ézis hez, a lo gi ká hoz, ennek csak 
az én lel kem hez és az önök sze méhez van köze. 

A sze münk höz és azok hoz az érzé sek hez, a me lyek az ön látó ide gei nek 
érzé keny sége kö vet kez tében tá mad nak fel. 

Szó val, ez a kép semmi más nem akar lenni, mint kép. 
E pon ton en ged jék meg, hogy a mo dern fes té szet egyik leg na gyobb láng el-

mé jének, apos tolá nak és újí tójá nak a ké pére ref lek tál jak. Ez Manet vi lág hírű 
képe: »Reg geli a pá zsi ton«. Ezen a ké pen két pár isi úr hever a gye pen, mel let-
tük mezí telen leány gug gol, a hát tér ben egy társnôje für dik. 
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Mi ez? A kri tiku sok (1863-ban) nem tud ták be látni, mit keres a me zíte len 
hölgy az ugyancsak jól kiöl tö zött urak tár sasá gában. Mi féle ôrült művé szi sze-
szély hozta létre, ezt a soha nem lá tott kép telen mez telen cso por tosí tást? Ez a 
kép vagy a rendôri pornografiák rendôri gyűj temé nyébe, vagy az elme gyó gyá-
szat kli niká jára való. De nem csoda – mondta egy-két aka démi kus mű bí ráló 
– a kép egy for ra dalmi je len ség, egy eg zal tált re for mátor pro duk tuma. 

Önök is azt mond hat ják, hogy rossz pél dát hoz tam fel a magam iga zolá-
sára. Nos, hát ennek a kép nek van egy ôsi alte re gója. Egy olyan mű vész 
kezébôl, akit bizo nyára nem vá dol nak túl ságos mo dern ség gel és for ra dalmi 
tendentiákkal, Giorgio Barbarelli, Raphael kor társa, aki sokan Raphaelnél 
na gyobb láng elmé nek tar tanak, a kép pedig a hí res Concert a sza bad ban, 
amely a Louvre-nak egyik leg fél tet tebb kin cse. Két mezí telen hölgy, két 
se lyembe, bár sonyba öl tö zött fér fiú s a hát tér ben legelészô nyáj a pász tor ral. 
Vajjon ki hiszi el, hogy Giorgio korá ban így szok tak concerteket ren dezni 
Itá liá ban? Ki hiszi el, hogy egy a való ság ban vég be ment jele netet ábrá zol? 
Ámde mivel a ké pet a cin que cen tóban fes tet ték, sen kinek se ju tott eszébe, 
hogy Giorgiót secessionizmussal és futu riz mus sal vá dol ják. A Louvre-ban 
jár ván min den kulturember szép alá zat tal leve szi a ka lap ját s a gye reke inek 
áhí tat tal ma gya rázza azt a képet, amelynek tar tal mából maga sem ért egy 
kuk kot sem. 

Hát kérem, én meg mon dom miért fes tette Giorgio és Manet az elôbb emlí-
tett sujet-ket. Egy sze rűen azért, mert meg ra gadta ôket az a festôi prob léma, 
ame lyet egy nap sü tés ben lom bok, fa tör zsek, sely mek refleksziójában álló 
em beri test kí nált. Elbá jolta ôket az a szín szim fónia, me lyet az ég kékje, a 
kör nye zet meleg, bár so nyos zöld tó nusa és a ró zsás, fehé res vib ráló és fosz fo-
resz káló se lyem fé nyes akt ös sze han golá sából ala kult ki. 

Levegôt, vona lakat, szí neket, su gara kat és az árny ékben elömlô, ös sze ol va-
dó fény ef fek tuso kat akar tak fes teni. Egy szí nek kel és vona lak kal megérzékí-
tett impressió: ez a Giorgio és Manet tár gya, semmi más. 

Ez az akt a domb olda lon sem mond töb bet. Egy nôi test a zöl des, sár gás, 
ara nyos, piro sas, lilás fény suga rak tüzé ben, az élô, vib ráló és lán goló levegô-
ben egy szí nes je len ség, más szí nek ben fel bontva: ezt akar tam megérzékí-
teni. Sem no vel lát, sem re gényt, sem symbolikus köl te ményt, egyesegyedül 
csak szín je len sége ket. Azt hi szem, egyéb nem is tar tozik hoz zám.” 

Az írás na gyon hatá ro zott művé szeti ars poe ticá nak is tűnik. Ke vés olyan fes-
tô is mert a kor szak ban, aki ilyen, el méle tileg is meg ala po zott ál lás fog la lást 
ve tett pa pírra. Az elôadás szövegébôl kide rül az is, amit pár nap pal ko ráb ban 
Surányi cikke már meg emlí tett, hogy a har minc éves művésznô Pá rizs ban 
kí vánja foly tatni ta nul má nyait. Va ló szí nűleg e ki állí tása után el is tá vo zott 
Ma gyar or szág ról. 

Kap cso lata azon ban nem sza kadt meg szülôföldjével és szű kebb hazá jával, 
Máramaros vár me gyé vel sem. 1910-ben meg bí zást ka pott a me gye vezeté-
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sétôl a Vár me gye háza köz gyű lési terme szá mára Rákó czi Fe renc és Kos suth 
Lajos port réi nak meg fes té sére.64 A meg bí zás sal 1910 vé gére ké szül he tett el. 
A műve ket haza küldte Pá rizs ból s ko moly elôkészületek után 1911. de cem-
ber 30-án dísz köz gyű lés sel avatta fel ôket a vár megye. A dísz te rem ben a 
két alko tást a ki rály és királynô port réi val szem ben hely zeték el. A kora-
be li tudó sítá sok ki eme lik, hogy a Rá kóczi-portré ese tében Mányoki Ádám 
„mű vészi ha gyo mányú beál lítá sát” kö vette, míg Kos suth ese tében „me rész 
ere deti ségre töre ke dett.”65 Az egy szerre fel ava tott három portré kö zül Deák 
Fe ren cét Bartos Hugó festôművész ké szí tette. A művek to vábbi sorá ról sem-
mit nem tu dunk, az vi szont bizo nyos, hogy a te rüle tet sújtó több szöri hata-
lom vál táso kat nem vé szel ték át ere deti he lyü kön, a Vár me gye háza épü leté-
ben ma ka szinó műkö dik. A Máramarosi Mú zeum mun ka tár sai nak szó beli 
köz lése sze rint a mú ze umba nem ke rül tek ilyen alko tások. 

A há zas ságu kat 1912 janu árjá ban kö töt ték Lon don ban, a már idé zett, 
Má ra ma rosszigetrôl írott levél mel lék lete sze rint.66 Ezt alá tá masztja a ta nul-
má nyom ele jén már idé zett sze gedi tudó sítás is, amely már há zas tár sak ként 
mu tatja be a két mű vészt. „Kóródy a fele ségé vel a szin tén ma gyar szár ma zá-
sú Ferentzy Márta festôművésznôvel együtt a Salon des Indépendants-ben 
állí tott ki leg utóbb.”67 Közel egy hó nap pal az elsô cikk után, 1912. május 
26-án talán ugyanaz, a tudó sí tást küldô sze gedi új ság író je len te tett meg 
hos szabb és tar tal ma sabb írást a fran cia fôvárosban tar tóz kodó, a Ti sza-part-
já ról el szár ma zott művészekrôl.68 A cikk szerzôje (feltehetôen Szentiványi 
Gyula) sze rint, egy jól kör vona laz ható sze gedi ba ráti kör jött létre, mely nek 
tag jai rend sze resen ta lál koz tak egy más sal. 

A következôkben sorra ve szem írá sának művé szet tör té neti szem pont ból 
re le váns állí tá sait. Kóródy Elemér és fele sége, a Rue de la Gaîté-ben lak tak, a 
Montparnasse temetôvel köz vet lenül hatá ros utcá ban, s eb ben az idô szakban 
a mű ter mük ben dol go zott a már tíz éve Pá rizs ban élô, mexi kói szár ma zású 
festô, Benjamin Coria.69 Az álta luk bé relt műte rem mel lett több másik is 
volt, azo kat álta lában ugyancsak kül föl diek, fôleg spa nyo lok, ola szok és oro-
szok bé rel ték. A Kóródy-há zas pár az utóbbi idôszakban hír ne vet szer zett 
magá nak, több elôkelô sza lon ban állí tot tak ki. Sze ged del va ló kap cso latu kat 
erôsítette, hogy egy Balog nevű úr élt a kör nyé ken, aki vel rend sze resen 
be szél get tek a vá ros ról, il letve az ot tani iro dal má rok ról, úgy mint Tö mör-
kény Ist ván ról vagy Ju hász Gyu láról. A többi sze gedi szár ma zá sú ma gyar ral 
álta lában az ugyancsak sok nem zeti ség által láto ga tott Ca fé l’Avenue-ben 
fu tot tak össze. Itt álta lában jelen volt Csáky Jó zsef szob rász, egy ugyancsak 
Csáki (!) neve zetű, közelebbrôl nem is mer te tett festô, a Montparnasse su gár-
úton a kö zel múlt ban ala pí tott régi ség bol tot vezetô Brum mer Jó zsef és test-
vére, il letve a kis kun fél egy házi Holló László festôtanonc is, aki egyébként 
borús han gu latú képe ket fest. 

A sze gedi lap tudó sí tója tehát több eddig nem is mert ada tot közöl a festô 
há zas pár életérôl. Ezek való ság tar tal mát azon ban szinte le he tet len ellenô-
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riznünk. Állí tása sze rint pél dául jó kap cso lat ban vol tak Csáky Jó zsef fel, 
aki a kor szak egyik fon tos, korai ku bista szob rásza volt. Csáky azon ban 
sem emlé kezé sei ben70 sem egyéb pub liká ciói ban sem kö zölt ada tokat a 
fes tô há zas pár ról, míg vis sza emlé kezé sei ben a Sze ged város ösz tön díjá val 
Pá rizs ban tar tóz kodó, ál tala je len ték telen festônek tar tott Csejtei Joachim 
Fe rencrôl vi szonylag sokat ír. 

Kmetty Já nos, hu szon két éves mis kolci festô ugyancsak ta nul má nyai foly-
ta tása vé gett érke zett a fran cia fôvárosba 1911 janu árjá ban. Így írt a há zas-
pár ról ön élet raj zában: „Az ígé ret földje be vál totta a re mé nye ket. Este már 
az ösmert Colarossi-isko lába men tem kro kizni. Ott meg is mer ked tem ma gya-
rok kal is. Kóródy Elemér és fele sége, Ferenczy (!) Márta bará taim let tek. Ott 
meg tud tam a Pellerin-gyűj te mény címét (60 db Cé zanne-mű). Márta leve let 
írt, amint szo kás volt, és kap tam belépôt. A gyűj te ményt meg néz het tem. 
[…] szom ba ton ként […] Kóródyékkal ká vé házba men tem, ahol Grieg Peer 
Gyntjét ját szotta a kvar tett (Solvejg dalát Márta átzo kogta, ami hí zel gett a 
ze né szek nek.)”71 

Az 1908 janu árjá ban ala pí tott Matisse Aka démia és az ott meg for duló 
ma gyar mű vész nö ven dékek72 kér dése is igen érdekfeszítô terü let, hi szen 
vi szonylag kevés a pon tos adat róluk, s a ki ala kult képet is in kább Gertrude 
Stein nega tív beál lítá sában is merte so káig a mű vé szet tör té neti szakma.73 
Elôször talán Dévé nyi Iván cikke pró bálta meg ös sze gyűj teni a Matisse mel-
lett meg for dult ma gyar festôk név sorát.74 A kér dés leg utóbb a Ma gyar Vadak 
kiál lítás kap csán ke rült újra a ku tatás elôterébe. Barki Ger gely vette számba 
a fia tal ma gyar művé szek által láto ga tott művé szeti isko lákat, így Matisse 
Aka démi áját is.75 A ma gyar „fauve-ok” közül Czóbel Bé láról és Berény 
Róbertrôl nem bizo nyít ható, hogy Matisse-ta nít vá nyok let tek volna, nem 
zár ható ki azon ban, hogy al kal man ként – vagy a csü tör töki foga dó nap okon 
– be jár tak a mű helybe. Ferentzy Már táról vi szont hatá ro zot tan kije lent het-
jük, hogy 1910 tava sza, ápri lisa a leg ko rábbi idôpont, ami kor meg kezd hette 
itten ta nul má nyait. Ta lán Brummer Jó zsef fel való sze mé lyes isme ret sége 
is köz re ját szott a Matisse-is kola vá lasz tásá ban. Barki Ger gely ta nul mánya 
is hang sú lyozza, hogy Matisse Aka démi áján a mű vész kép zés ha gyo má nyos 
for mák ban zaj lott. Az is kola láto ga tása nem fel tét lenül je len tette a mes ter 
fes té szeti elve inek elfo gadá sát. Nem el kép zel he tet len tehát, hogy a Matisse-
is kola láto gatá sának idôszaka egybeesett a máramarosszigeti vár me gye háza 
szá mára kivi tele zett arc képek elké szü lésé nek ide jével. 

Az idé zett élet rajzi fel jegy zés ben Henri Matisse mel lett Maurice Denis, 
Fé lix Val lot ton, Jean Metzinger, Henri Le Fauconnier neve sze re pelt a lis-
tán.76 Közü lük Jean Metzinger és Le Fauconnier a Rue Val de Grace-ben 
mű kö dött La Palette nevű sza bad isko lának vol tak a kor ri gáló taná rai. Itt 
ál ta lában a dél utáni órák ban raj zol tak a nö ven dékek. Ná luk meg for dult 
Csáky Jó zsef és Szobotka Imre is.77 A szob rász vis sza emlé kezé sei ben a 
következôket ta lál juk az isko láról és az ott kor ri gáló mesterekrôl. „Egy bizo-
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nyos MacNeil nevű skót sza bad isko lát nyi tott a Val de Grâce utcá jában. A dél-
utáni órákra Metzingert és Le Fauconnier-t szerzôdtette ta nár nak. Délelôtt 
Jacques-Émile Blanche jött kor ri gálni. Nem tud tam volna fi zetni, hogy ott 
dol goz has sak. Va laki – nem tudom már, hogy ki – Szobotkát és engem úgy 
muta tott be MacNeil-nek, mint két fia tal ku bis tát. Ezért in gyen fel vett min-
ket, mert ez jó rek lámot je len tett az isko lájá nak. […] Metzingerrel és Le 
Fauconnier-vel na gyon jó ba rát ság ban vol tunk. Le Fauconnier rend sze res 
foga dást tar tott ott hon. Sok fia tal jött el hozzá. A La Palette aka dé mián 
kor ri gálta késôbb a raj zokat és szün tele nül mor gott a ku bis ták »za varos 
el mé leteirôl.«”78 Csáky Jó zsef sza vai és késôbbi érté ke lése is jól mu tatja, 
hogy mi lyen fon tos ságot tu laj doní tott saját szem lé lete for máló dása szem-
pont jából is a La Palette isko lának. A két kor ri gáló mes tert, Metzinger-t és 
Le Fauconnier-t Ferentzy Márta és Kóródy is fel tün tette mes terei kö zött. 
Fel téte le zé sem sze rint mind ket ten láto gat ták a La Palette isko lát. 

Ebbôl az idôszakból ma radt fenn Ferentzy Márta Salon des Indépendants 
tag sá gi kár tyája.79 Ez alap ján meg álla pít ható, hogy a festônô 1910. de cem ber 
31-én lé pett be Salon tag jai közé, egy nap pal máramarosszigeti fest mé nyei 
ünne pé lyes fel ava tása után. A be lé pés kor ter mé sze tesen még lány kori nevét 
adta meg, az montparnasse-i 22 Rue Delambre cím mel. A késôbbiek fo lya-
mán a kár tyára gra fit ceru zával írták rá férje nevét il letve másik címü ket, 9 
Rue Campagne-Pre mière. 

A Salon des Indépendants-ben Ferentzy Márta elôször tehát a következô 
évben, 1911 júni usá ban állí totta ki hat művét.80 A cím adás alap ján a hat mű 
közül kettô akt, egy csendélet volt. Az akt a pári zsi mo dern izmus egyik ked-
velt té mája volt, a ma gyar vadak korai mun kás ságá ban is jelentôs mű vek kel 
van jelen az akt fes té szet. Ferentzy Márta ezek mel lett három táj képet is 
kiál lí tott. Az elsô kép cím ben szereplô vá roska, Saint-Cloud Pá rizs egyik kül-
vá rosa, feltehetôen ott ké szült a kép. Carantec is kis város, de a Bre ton-fél szi-
get északi ol dalán, nép szerű ki rán duló hely. A har madik címe Bre ton táj kép. 
Bizo nyára egy, az elsô vi lág há ború elôtt Fran cia or szág ban élô, ta nuló fia tal 
művé szek kö zött szo kásos, Pá rizs ból Bre tagne-ba tett ta nul mányút vagy 
ki rán dulás emlé két ôrzik e mű vek. 

A következô 1912-es Salon des Indépendants-on81 még lány kori nevén 
állí tott ki, három közelebbrôl nem meg je lölt Ta nul mány című képet. Férje, 
Kó ródy is ugyancsak cím nél kül küldte be mun káját. Ek korra már mindket-
tôjüknek ugyanaz, a fent emlí tett montparnasse-i Rue Campagne-Pre miè re 
9. volt a címe. Sôt ezt a címet je lölte meg Holló László is, aki három Akt ta-
nul mányt kül dött a ki állí tásra.82 Ez eset leg közös műte remet je lent he tett, 
vagy egy sok laká sos épü let más ré szeit bé rel ték. Ezen a ki állí táson a ma gyar 
mű vé szek szép szám ban vet tek részt, töb bek kö zött Galimberti Sán dor, 
Dénes Valé ria, Réth Alfréd és Hatvany Fe renc is.83 

Egy évvel késôbb 1913. már cius 19-én nyílt meg a 29. Salon des In dé pen-
dants kiál lí tása, ame lyen csak Kóródy Elemér vett részt. Rész vé tele azon ban 
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nem volt hiá ba való, hi szen Apol li naire fi gyel mét is fel kel tette műve ivel. A 
ki ál lí táson két akt tal és egy port réval vett részt, ám eze ket a műve ket sem 
is mer jük, rep ro duk ció juk sem ma radt fenn. Az utó kor által is emle ge tett 
ma gyar mű vé szek közül jelen volt a ki állí táson a festôházaspár ba rátja, 
Csáky Jó zsef, a Dé nes-Galimberti há zas pár, Réth Alfréd, Szobotka Imre, 
Far kas Ist ván és a késôbb Kóródyval együtt em lege tett Késmárky Árpád 
is. A név sor igen impo záns, fôleg ha fi gye lembe ves szük, hogy a fel so rol tak 
több ségé nek ese tében mű vek kel tud juk bizo nyí tani: ebben az idôben a ku biz-
mus for mavi lágá nak elsa játí tásá val kí sér le tez tek, több-keve sebb si ker rel. A 
Fe rentzy–Kóródy há zas pár a következô, utolsó „bé ke beli” Salon des In dé pen-
dants-on már nem vett részt, nem tud juk mi lyen ok miatt. Ma gyar or szá gon 
két eset ben is kiál lító művé szek ként emlí tik ôket a for rások. 

A Nagy bá nyai Festôk Tár sa sága által 1912 au gusz tusá ban szer ve zett 
ju bi láris, nagy bá nyai kép kiál lítás kata lógu sában Kóródyné Ferentzy Márta 
néven elôször sze repel.84 Magát a ki állí tást Börtsök Samu és – a festônô volt 
ta nára – Réti Ist ván szer vezte. Kóródyné Ferentzy Márta 1909-re da tált táj-
képe a ki állí tás 127. téte le ként volt lát ható a nagy bá nyai Ál lami Elemi Nép is-
kola kiál lí tási cé lokra fel hasz nált ter mének falán. A kiál lítá son szereplô kép 
tu laj dono sa ként a festônô édes apja, Ferentzy Béla volt meg je lölve, s mint 
a da tálás alap ján is biz tos, még a pári zsi tar tóz ko dása elôtt ke let ke zett. A 
tár lat ról be szá moló egyik tudó sítás di cséri mun káját – sok más mű vés szel 
együtt.85 

A má sik kiál lítás a Sze gedi Képzôművészeti Egye sület 1914. évi, soro zat-
ban ti zen ötö dik tár lata volt, a sze gedi Kul túr pa lota, ma Móra Fe renc Mú ze-
um épü leté ben. Kóródy Elemér már több ször idé zett, egyetlen is mert leve lét 
is való szí nűleg e ki állí tás kap csán írta Máramarosszigetrôl, a tár latot meg-
elôzô idôszakban.86 Kóródy a le vél ben tu datja az isme ret len cím zet tel, hogy 
sze retne részt venni a ki állí táson. Nyilasy Sán dor nál, egy kori felfedezôjénél 
és Simonka Györgynél, Sze gedre kerül pári zsi ba rát jánál már érdeklôdött, 
de nem sike rült meg tudni, hogy mikor lesz a ki állí tás meg nyi tója. A sze ge-
di kiál lítá son 1914 máju sában végül mind ket ten részt vet tek műve ikkel. 
Kó ródy Elemér „Ta nul mány fej” és „Mű te rem ben” című olaj fest mé nyei vel, 
míg fele sége „Esô elôtt”, „Plain-air”, „Bre ton falu” című műve ivel.87 A 
sze ge di Somo gyi Jó zsef Könyvtár Hely tör té neti Gyűj te mény ben Kukovetz 
Na na88 tu laj do nosi be jegy zésé vel ellá tott kiál lí tási kata lógus ta lál ható meg. 
A fes tônô Kóródy Elemér ne vének elsô emlí tése mellé fel je gyezte: Sze gedi 
Fo dor u. 35. Az egy kor Ju hász Gyu lának is ott hont adó, ma róla elne ve zett 
utcát talán a festô vala mi kori lak hely ként je löl hette meg a Pá rizs ban 1906 
és 1911 kö zött több évet eltöltô sze gedi festônô. Emel lett kis x-eket ra kott 
az által fon tos nak vélt képek mellé, meg je lölve a há zas pár ös szes kiál lí tott 
művét. A kiál lí tás ról írott kri tikák nem túl pozi tívan emlí tik a festô há zas-
párt. „Kóródy Elemér és neje, Ferentzy Márta bizo nyára töb bet tud nak, 
mint amit ezen a tár laton bemu tat tak. Külö nösen Kóródy nincs a hír nevé-
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hez mél tóan kép vi selve, Kóródynénak egy szép bretagne-i táj képe és egy 
oláh lány ról fes tett port réja érde mel emlí tést.” A cikk szerzôjének vé lemé-
nye hatá ro zott, a sze gedi újsá gok által sike res pári zsi mű vész ként beál lí tott 
Kó ró dy mun kája csa ló dást kel tett az isme ret len kri ti kus ban.89 A má sik fon-
tos in for máció, hogy fele sége „Esô elôtt” vagy „Plain-air” című képe közül 
vala me lyik román pa rasztas szonyt áb rá zolt. A cí mek alap ján kissé meglepô, 
de elképzelhetô hogy a ka taló gus szá mára meg adott címek végül nem fed-
ték pon tosan a késôbb ki állí tott műve ket il letve eset leges csere lehetôségét 
sem zár hat juk ki. Az vi szont szinte biz tos, hogy ott hon, Máramarosszigeten 
fes tette a ké pet, s ta lán 1914 nya rán, ami kor tehát az egyetlen fenn ma radt 
levél is ke let kez he tett. A sze gedi kiál lí tás ról szóló többi írás ból nem tu dunk 
meg lé nye ge seb bet a két mű vész mun kái ról.90 

Kóródy Elemér kap cso lata a sze ge diek mel lett a hódmezôvásárhelyiekkel 
sem sza kadt meg a tel jesen. Tor nyai Já nos nak a nyolcvanas évek végén 
elô került naplófeljegyzéseibôl tud juk, hogy leve le zett Kóródyval 1913 elsô 
hó nap jai ban.91 Egy Kóródynak írott le vél fo gal maz ványa tel jes egé szé ben 
fenn ma radt. Tor nyai célja az volt, hogy az egy kori cse léd lá nyá ból lett festôt, 
Ko vács Márit elvi gye Pá rizsba és ott bemu tassa művé sze tét. Ezen terve meg-
va ló sítá sához kérte Kóródy Elemér se gít ségét. Tornyaiék útja végül nem 
va ló sult meg. Vi szont Ko vács Márinak az 1913-as év végén ren de zett hódme-
zô vá sárhelyi gyűj temé nyes kiál lí tása kata lógu sában Tor nyai sze re pel tette 
Kóródy ne vét. Ide a vá sár helyi festô a szá mára fon tos és mérv adó embe rek 
nyi lat ko za tait, véle mé nyeit gyűj tötte össze Ko vács Mári egy szerű, „fél-naív” 
mun kái ról.92 Kóródy vé lemé nye Tor nya iét nagy mér ték ben alá tá masztja: „A 
Má ri képei oly deli kát dol gok, hogy csak Páris tudná azo kat iga zán él vezni.” 
A töb bi nyi lat kozó ról (Mednyánszky László93, Rippl-Ró nai Jó zsef94) tud juk, 
hogy lát ták leg alább egy szer Ko vács Mári ké peit, így fel me rül het a kér dés, 
va jon Kóródy hol és mikor lát hatta eze ket a műve ket, vagy eset leg úgy nyi-
lat ko zott róluk, hogy nem is látta ôket.

A sze gedi kiál lítás meg nyi tása után alig két hó nap pal kö vet ke zett a drá-
mai for dulat: ki tört a vi lág há ború. Ekkor való szí nűleg ôk is el hagy ták Fran-
cia or szá got, mint a ma gyar művé szek nagy része. A há ború utolsó évé ben 
biz tos, hogy Ma gyar or szá gon tar tóz kod tak. Ferentzy Márta 1918 máju sá-
ban kül dött az Or szá gos Képzôművészeti Tár sulat által a Szép művé szeti 
Mú ze umban szer ve zett Tava szi Tár latra „Öregas szony” cím mel művet.95 
A ki ál lítás tárgymuta tójá ban lak cím ként az eper jesi Árok utcát je lölte meg. 
A szülôfalujához, Girálthoz leg köze lebb esô na gyobb tele pülé sen talán a 
Fe rentzy csa lád bir to kolt in gat lant, ezért tar tóz ko dott akkor ott. A ki állí-
tás ról meg je lent kri tikák közül pél dául a Nyu gat kri ti kusa, Bá lint Ala dár 
emel te ki az „is me ret len” festônô mun káját.96 „Mindezek nél a hideg unott 
ar cok nál köz vet le nebb, ôszintébb egy isme ret len festônô: Kóródy Ferentzy 
Már ta képe (Öregas szony). Friss szí nek, tömör szer kezet, iga zán jól meg fes-
tett vá szon.” Bá lint fel jegy zése is bizo nyítja, hogy a festônô neve tel jesen 
is me ret len volt Ma gyar or szá gon, még 1918-ban is. 
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Né hány hó nap pal késôbb, a hábo rús ös sze omlás és a spa nyol nátha-jár vány 
erôs ter jedé sének idôszakában azon ban már halálhírükrôl ta nús kodik az 
akkor már rend szer tele nül megjelenô máramarosszigeti sajtó. A halá lo zás 
ro vat ban áll a rövid gyászköz le mény: „Öz vegy kóródi és tus nádi Kóródy 
Ele mérné szül. Ferentzy Mártha festôművésznô egy hét tel ezelôtt hir telen 
el halt és hűsé gesen ápolt és sze re tett fér jét kö vetve, f. hó 23-án Ung váron 
el hunyt. Mint a hit vesi hűség és ön fel ál dozó sze retet min ta képét veszi körül 
az el nem múló emlé kezet. Az el hunytban Ferentzy Béla máramarosszigeti 
ha tárrendôrségi fôtanácsos leá nyát gyá szolja. Teme tése Ung váron volt az 
egész város mély rész véte mel lett s a Kál vá rián lévô sír kert ben férje mel lett 
he lyez ték örök nyu ga lomra.”97 

A Pesti Napló kö zölte azt is három nap pal ko ráb ban, hogy mind ket ten a 
spa nyol nátha-jár vány áldo zatai let tek.98 Mint lát ható Ung váron érte ôket 
a ha lál, feltehetôen még mind a mai napig ott nyug sza nak. Halá luk óta 
döb bene tes módon elfe lej tette ôket az utó kor. Na gyon fon tos lenne, hogy 
a kö zeljövôben elôkerüljenek művek, me lyek alap ján mun kás sá gukra több 
fény ve tülne. Va jon mi lye nek vol tak Kóródy azon művei, me lyek Apol li naire 
fi gyel mét is kiér de mel ték, vagy azok, me lye ket a leg mo der nebb művé szeti 
irány zato kat képviselô mű vek ként tar tot tak szá mon az ame rikai kon ti nen-
sen. To vábbi kér dés, hogy mi ként le hetne a jövôben eset lege sen elô kerülô 
műve ket a ma gyar, fran cia mo dern izmus kon tex tu sába il lesz teni a ta nul-
mány ban ös sze gyűj tött írott for rások isme reté ben. A mű vek elôkerülé sére 
ter mé sze tesen na gyon kicsi az esély, lé nye gében mindkettôjük részérôl. 

JEGYZETEK
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01 A ta nulmány írásá nak idôszakában fel-
tűnt a műke reske delem ben egy Ferentzy 
Márta szignó val jelzett, „Férfi vörös zub-
bonyban” című fest mény, (olaj, vászon, 
92x72 cm, j.b.l.: M. de Ferentzy Paris 02.) 
Elôször 2007 decem berében szere pelt a 
Belvá rosi Galéria és Aukciósház aukció-
ján, majd 2008 decem berében a Kieselbach 
Ga léria és Aukciósház téli képár verésén 
tűnt fel. (Repro dukálva: Téli képauk ció. 
2008. decem ber 19. Kieselbach Ga léria 
és Aukciósház, 2008. 232. tétel. 280.) A 
kép szig nója a jobb felsô sarok ban M. de 
Fe rentzy Paris 02. (A kataló gus le írásban 
hely te lenül az is mert család cz-vel írt csa-
lád neve szere pel.) Ferentzy Márta 1910-
ben ment Pá rizsba, így az 1902-re utaló pá-

ri zsi szignó megkérdôjelezhetô. Felme rül 
az a lehetôség is, hogy erede tileg 1912-es 
szig nó volt és sérülés miatt nem jól olvas-
ható.

02 Mar tin Birnbaum (1878–1970) mű ke res ke-
dô, művé szet törté nész, művé szeti író, Mis-
kol con szüle tett, de még gyer mekko rában, 
1883-ban kivándo roltak az Ame rikai Egye-
sült Álla mokba. New Yorkban élt, je len tôs 
mű gyűjte ménnyel is ren delke zett. Kiter-
jedt levele zést folyta tott az ameri kai mű-
vészeti közélet szereplôivel. 

03 BARKI Gergely: A ma gyar művé szet elsô rep-
re zenta tív be mutat kozása(i) Ame ri ká ban. 
In: Nulla dies sine linea. Tanul má nyok0 
Passuth Krisz tina hetve nedik szüle tésnap-
jára. (Szerk.: BERECZ Ágnes–L. MOL NÁR 
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Mária–TATAI Erzsé bet.) Buda pest, 2007. 
99–113. A kiál lítás sal kapcso latban: 109. 

04 Catalogue of an Exhibition of Contemporary 
Graphic Art in Hungary, Bohemia, and 
Aust ria. With introductory essays by Mar-
tin BIRNBAUM. The Art Institute of Chi-
cago, March 5th – April 1st 1914. (A ka ta-
l ógus digita lizált válto zata megta lál ható 
a chi cagói Art Institute hon lapján is.) Kö-
szö nöm Barki Ger gelynek, hogy fel hív ta 
fi gyel mem a kataló gusra.

05 Uo. 12. A szöveg eredeti válto zata: „Alfréd 
Réth, a remarkable Post-Impressionist, 
went to French Capital after leaving Nagy-
bá nya, and has since had an exhibition 
in Berlin under the direction of Walden, 
the editor of the »Sturm«. Kóródy, Csáky, 
and Késmárky are ardent believers in Pi-
casso’s theories, and with the help of the 
ingenious Guillaume Apolli naire, poet and 
art critic, they are already setting in Pa-
ris by the ears. Késmárky created a mild 
sensation there with his »Crucifixion«, in 
which he carried the principles of Cubism 
into the domain of religious art.” 

06 Guillaume APOLLINAIRE: Chroniques d’Art 
(1902–1918) Textes rénuis avec préface et 
notes par: L.-C. BREUNIG. Paris, Gallimard, 
1960. 

07 Uo. 296. A szöveg eredeti válto zata: 
„Szo bot ka fait d’intelligents efforts. De 
Chagall, Adam et Éve, une grande com po-
si tion décorative […] Citons encore dans 
cette salle. Korody, digne d’intéręt, Bolz, 
To beau, Dunoyer de Segonzac, Mlle Alice 
Bailly, Marcoussis: Violons.” 

08 Uo. 304. „Korody: efforts très digne d’in té-
rêt. Bolz: effort très intéressant.” 

09 Hans Bolz (Aachen, 1885 – Neuwittelsbach, 
1918) német szob rász, grafi kus, karika-
turista, il luszt rátor. 1905 és 1908 között 
Düs sel dorfban, 1908 és 1914 között Párizs-
ban ta nult és dolgo zott. Mind a kubiz mus, 
mind a német exp resszi onista irány zatok 
hatot tak munkás ságára. Katona ként részt 
vett az I. világ háború ban, 1917-ben egy 
gáz tá madás során megva kult. Kölnben te-
le pe  dett le, élete végén nagy részt megsem-
mi sí tette munkáit. 

10 Marc Chagall: Ádám és Éva, 1912, olaj, vá-
szon, j.b.l.: Chagall 912, City Art Museum 

of Saint Louis (Mis souri, USA) Repro du-
kál va: Franz MEYER: Marc Chagall. Life 
and work. New York, Herny N. Abrams, 
1964. 182. 

11 Christian Brinton (1870–1942) művé sze ti 
író, kriti kus, kurátor. Tagja volt a Pa na ma-
Pacific International Exposition szer ve zô-
bi zottságának. Közel kétszáz tanul mánya 
és tu catnyi könyve jelent meg, fôleg a 19 
és 20. századi modern ameri kai és európai 
művészetrôl. Ameri kai mű vészek számá-
ra az eu rópai művé szet érté keit tar totta 
meg ismerendônek és elsajá títan dónak, a 
mo dern művé szeti mozgal mak el kötele-
zett híve volt. Hagya tékát a Phila delphia 
Mu se um of Art és az Archives of American 
Art ôrzik. 

12 Christian BRINTON: Impressions of the 
Art at the Panama-Pacific Exposition, 
New York, John Lane Company, 1916. A 
könyv teljes szövege a vi lághá lóról is elér-
hetô: (2008. 11. 08): www.books-about-
california.com/Pages/Impressions PPIE/
Impressions PPIET itle.html.

13 A szöveg eredeti válto zata: „The manifest 
intention was to have offered a more or 
less inclusive survey of contemporary Hun-
ga rian artistic activity, yet for one rea son 
or another this was scarcely achieved. The 
group of sketches by Rippl-Rónai did not 
fail to disappoint those already fa mi liar 
with this brilliant creative co lo u rist’s achi-
evement. Csók István fared so mewhat bet-
ter, but one missed Réti Ist ván, Perlmutter 
Izsák, Czóbel Béla, and other names of 
kindred importance. Réth, Késmarky, 
Kóródy, Csáky, and nu me rous talented yo-
ung radicals whose work is as well known 
in Ber lin and Paris as it is in Buda pest, 
were also absent. The physiognomy of 
current Hungarian pain ting as presented 
at the Pa nama-Pa ci fic Exposition was in 
short varied but in complete. The public 
was hardly able to divine from this parti-
cular offering the true significance of mo-
dern Magyar art.” 

14 Société des Artistes Indépendants. Catalo-
gue de la 27ème Exposition. Baraquements 
du quai d’Orsay, au Pont de l’Alma. Du 21 
Avril au 13 Juin, Paris, 1911. Közölve: Ma-
gyar festôk a Salon des Indépendants kiállí-
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tásain (1905–1914). Feldol gozta: KÁRAI 
Petra. In: Ma gyar vadak Párizs tól Nagybá-
nyáig 1904–1914. (Szerk.: PASSUTH Krisz-
tina – SZÜCS György.) Ki áll. kat. Buda pest, 
Magyar Nemzeti Galéria, 2006. 322–325. 

15 Az alábbi számo kon és címek kel szere pel-
tek művei: 2203 Nu (Akt), 2204 Carantec, 
2205 Paysage breton (Breton táj), 2206 
Saint-Cloud, 2207 Nu (Akt), 2208 Nature 
morte (Csend élet). 

16 Société des Artistes Indépendants. Catalo-
gue de la 28ème Exposition. Baraquements 
du quai d’Orsay, au Pont de l’Alma. Du 
20 Mars au 16 Mai, 1912. Paris, 1912. Fe-
rent zy Márta az 1134–1136 közötti szá mú 
művek szerzôje, míg Kóródy 1803–1805 
közötti számú képeket állí totta ki. 

17 Bottlik Tibor (1884–1971) festô, grafi kus. 
A temes várme gyei Fehér temp lomban szü-
le tett, Boksánbányán (Bocşa Montană, 
Ro má nia) hunyt el. Gazdag család ból szár-
ma zott, 1903–04-ben Bécsben és Mün chen-
ben tanult, Párizs ban 1907 és 1914 között 
élt, majd haza költö zött Re si ca bá nya mel-
letti Boksánbányára, ahol éle te hátralevô 
ré szét töl tötte. Az 1940-es évek végén, az 
ál lamosí tás elôtt a re si ca bá nyai múzeum-
nak adta munkás sága nagy részét. 

18 Société des Artistes Indépendants. Catalo-
gue de la 29ème Exposition. Baraquements 
du quai d’Orsay, au Pont de l’Alma. Du 19 
Mars au 20 Mai, 1913. Paris, 1913. Kóródy 
kiállí tott műve: 1693 Nu (Akt), 1694 Nu 
(Akt), 1695 Portrait (Porté). 

19 Sze gedi művész sikere Párizs ban. In: Sze ge-
di Híradó, LV. évf. 1912. ápr. 30. 101. sz. 6. 

20 Kóródy Elemér levele isme retlen sze mély-
nek, Máramarossziget, 1914 (?), Magyar 
Nemzeti Galéria Adattár, 980/1920. 

21 Adat szol gálta tás le xikon-szó cikkhez, Kó-
ródy Elemér írása, MNG Ad. 979/1920. 

22 Alma nach. (Képzôművészeti Lexikon). 
(Szerk.: DÉRY Béla–BÁNYÁSZ László–MAR GI-
TAY Ernô.) Buda pest, 1912. 165. (Nem zeti 
Szalon Almanchja) 

23 Művé szeti Lexikon. (Szerk.: ÉBER László.) 
I. köt. Buda pest, 1935. 583. 

24 SZENDREI János–SZENTIVÁNYI Gyula: Ma-
gyar képzôművészek lexikona. Bu dapest, 
1915. 

25 Ma gyar Képzôművészeti Egyetem Levél-
tára. 11/a. fond 37. köt. Szeret ném megkö-

szönni Kiss József Mihály levél táros segít-
ségét, aki az egykori Minta rajzis kola és 
Kép zôművészeti Fôiskola be iratko zott di-
ák ja inak anya gait is kezeli. 

26 Kö szönet tel tarto zom Apró Ferenc nek e 
kérdés ben és számos más, szegedi vonat-
kozású kérdés ben nyúj tott segít ségéért. A 
Kóródy Elemér szegedi gimná ziumi tanul-
mányai val kapcso latban felme rült annak 
lehetôsége is, hogy a Kóródy megvál tozta-
tott, magya rosí tott név le het, ám erre 
semmi lyen doku mentum ban nincs utalás. 

27 KISS Lajos: Vásár helyi művész élet. Buda-
pest, 1957. 166.

28 Az 1888-ban Hódmezôvásárhelyen szüle-
tett Darvassy Ist ván sorsa jól is mert, 1907 
nyarán felvé teli zett elôször a buda pes ti 
Kép zôművészeti Fôiskolára, ahová 1908 
szep tembe rében felvet ték. Öt évvel késôbb, 
1912 nyarán végzett rajzta nárként. Hód-
me zôvásárhelyre 1914-ben ke rült vissza, 
amikor rajzta nári állást vállat. Mint az 
1913 nyarán írt, az MNG Adattá rában 
ôrzött önélet rajzá ból kiderül, köz vetle nül 
a Minta rajzis kola elvég zése után a Kecske-
méti Művész telepre mehe tett több rajzta-
nár és művész növen dék hallga tótár sával 
együtt nyári szabad iskolai gyakor latra. 
Késôbb fôként Buda pesten élt, 1960-ban 
hunyt el, festôi munkás ságának darab jai 
számos magyar köz- és magán gyűjte mény-
ben megta lálha tók. 

29 KISS: I.m. 182. Kiss Lajos könyvé ben való 
elôfordulás miatt sorolta fel a vásár helyi 
művé szek között Kóródyt késôbb: AMBRUS 
Tibor: A vá sárhe lyi mű vészet múltja 
1904–1954. Kortárs, XII. évf. 1986. 1. sz. 
203–314. 

30 Tor nyai János: Bercsé nyi Miklós, 1907–08, 
olaj, vászon, 289x170 cm, j.j.l.: Tornyai, 
Hódmezôvásárhely, Vá rosháza. 

31 KISS: I.m. 206. 
32 MKE Lt. 1/a. 6. Az 1909. szept. 11-i tanári 

érte kezlet jegyzôkönyve. Kóródyval egy-
szerre nyert felvé telt rajzta nár-je löltnek 
Dob rovics Pé ter, Dorogi Imre és Réh (Rév-
he lyi) Elemér is. 

33 MKE Lt. 1/a. 6. 1910. jún. 18-i tanári érte-
kezlet jegyzôkönyve. (Az ülésen Szinyei 
Mer se Pál el nökölt, a jegyzôkönyv-vezetô 
Er dôssy Béla volt.) A jegyzôkönyvben fenn-
ma radt fel jegyzés szerint: „Az értekezlet 

06Toth_245_268old.indd   26406Toth_245_268old.indd   264 2010.08.21.   14:36:132010.08.21.   14:36:13



265

elsô tárgya az évi ered mény átvizsgálása, 
amelynek kapcsán a ta nári testület a kö-
vetkezô ha tároza tokat hozta: […] Juhász 
Ernô, Koródy Elemér, […] rajzta nító- és 
rajztanárjelöltek […] jövô évre föl nem ve-
hetôk. A ha tározat alap jául az illetôk ered-
ménytelen munkál kodása szol gált általá-
ban.” 

34 MTA MKI Ad. MDK-C-II-453-454. Rudnay 
Gyula levele Endre Bélának, Buda pest, 
1910. március 24. és április 17. 

35 A megbí zás megva lósult, ám a megbí zóval 
való konf liktus miatt végül nem olyan for-
má ban, ahogy erede tileg tervez ték. Errôl 
lásd: TÓTH Károly: Hódmezôvásárhelyi mű-
vészek 1900–1914. (Szak dolgo zat) 2007, 
ELTE BTK Mű vészet törté neti Intézet 
Könyv tára, Ltsz.: 1153. 87–90. 

36 RÉTI István: A nagy bányai művész telep. 
(Saj tó alá rend. és szerk.: CSORBA Géza.) 
Buda pest, 2001. 167. A Nagybá nyán tartóz-
kodott festôk névso rát SZÜCS György állí-
totta össze. 

37 A té máról leg utóbb lásd: BARKI Gergely: A 
vaddá válás evolú ciója Czóbel Béla korai 
port réin. In: Ma gyar Vadak Párizs tól Nagy-
bá nyáig 1904–1914. (Szerk.: PASSUTH 
Krisz tina–SZÜCS György.) Ki áll. kat. Ma-
gyar Nemzeti Galéria, 2006. 201–216. 

38 Ez az adat is meg talál ható a Tiberiu ALE-
XA–Traian MOLDOVAN–Mihai MUSCĂ: Cent-
rul artistic Baia Mare 1896–1996. Baia 
Ma re, Muzeul Judeţean Maramureş, 
1996. kötet 102. oldalán, 1902 és 1918 kö-
zöt ti nagybá nyai művész listá ban. A 289. 
számon szereplô Kóródy Elemér neve 
mel lett az 1906-os évszá mot tünte tik fel a 
szer zôk. Uo. 101. Ferentzy Mártha (!) neve 
mel lett az 1909-es évszám szere pel. Köszö-
nöm Jurecskó Lász lónak, hogy fel hívta a 
fi gyel mem a kötetre. 

39 A nagybá nyai festôkolónia. Nagybáyai 
Hír lap, 1910. aug. 14. III. évf. 33. sz. 4. Új-
rakö zölve: A nagy bányai művé szet és mű-
vész telep a magyar sajtó ban 1910–1914. 
(Szerk.: TÍMÁR Árpád.) Miskolc, Missi on-
Art Ga léria, 2000. 9. 28. 

40 MTA MKI MDK-C-I-17/1117 Az ada tot 
Barki Ger gelynek köszö nöm. 

41 MKE Lt. 11/a. 37. köt. 
42 Az 1899/1900-as tanév ben be veze tett 

rendkí vüli hallga tói stá tuszt az em lített 

1902/1903-as tanév ben 20 nôhallgató kapta 
meg. Errôl lásd: BICSKEI Éva: Nôk az Orszá-
gos Ma gyar Királyi Mintarajztanoda- és 
Rajz ta nárké pezdé ben, 1871 és 1908 között. 
In: A Mintarajztanodától a Képzôművészeti 
Fôiskoláig. (Szerk.: BLASKÓNÉ MAJKÓ Ka-
talin–SZÔKE Annamá ria.) Buda pest, 2002. 
223–242. Az adato kat lásd: 240–242. 

43 Kóródy Elemér idézett levele (20. jegy-
zet). 

44 Kö szönöm Zsákovits Fe renc és Tokai Gá-
bor segít ségét, akik a Magyar Nemzeti Ga-
lé ria Grafi kai Osztá lyán vége zett ku ta tá-
sa imban segí tettek. A gyűj temé nyében Fe-
rentzi Mag dától három rézkar cot ôriznek, 
me lyeket még a Szépmű vészeti Múzeum 
vásá rolt tôle, egy hallga tói ki állítás alkal-
mával. A kata lógus ban Kóródynéként volt 
feltün tetve hos szabb ideje, de a most folyó 
kutatá sok igazol ták, hogy két különbözô 
művésznôrôl van szó. 

45 A minta rajzis kola kiállí tása. Függet len 
Magyaror szág, 1905. márc. 7. 11. Köszö-
nöm Tí már Ár pádnak, hogy adatgyűjtésé-
bôl ren delke zésemre bocsá totta e cikket. 

46 A Nemzeti Szalon 1905. évi ta vaszi és III-
dik grafi kai ki állítá sának katalógusa. 
Bu da pest, 1905. 36. Ferentzy Mártha (!): 
Má ra marosszigeti részlet. Kat. sz. 254. 
Ára 160 korona. A kiál lításon részt vett 
mű vei vel többek között Egry József, Fe ren-
czy Kár oly, Gulácsy Lajos és Rippl-Rónai 
Jó zsef is. 

47 Művészeti kiállítás. Máramaros, 1907. 
márc. 28. XLIII. évf. 4. 

48 Művészeti kiállí tás. Máramaros, 1907. 
márc. 31. XLIII. évf. 4. 

49 Uo. 
50 HALMI Bódog: Levél a máramarosi tárlatról. 

Máramarosmegye, 1907. ápr. 3. IV. évf. 3. 
51 Uo. 
52 Műtárlat Máramarosszigeten. Buda pesti 

Napló, 1907. ápr. 3. 9. Kö szönöm Tímár 
Árpád nak, hogy rendel kezé semre bocsá-
totta a cikket. 

53 A Nemzeti Szalon elsô máramarosszigeti 
kiállítá sának kataló gusa. XXXIII-ik vidé-
ki kiállí tás. 1908. február 9-tôl 16-ig. Má-
ra marossziget, 1908.

54 A mi művé szeink a Nem zeti Szalonban. 
Má ramaros, XLIV. évf. 1908. február 8. 11. 
sz. 2–3. 
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55 Uo. A vá roshoz kötôdô művé szek közül 
részt vettek még: „Három jó kép pel szere-
pel Gazdagh János, ezek egyike A huszti 
vár té len, a másik kettô pedig a környé-
ket megörökítô víz fest mény. Részt vesz-
nek azonkívűl Daubner Pál, Kádár Géza 
és Rochlitz.” Kö zülük Kádár Géza vált 
ké sôbb a nagy bányai művész telep megbe-
csült tagjává, elôször épp eb ben az évben, 
1908-ban járt ott. 

56 HALMI Bódog: A Nem zeti Szalon tárlata. 
Máramaros, XLIV. évf. 1908. február 9. 12. 
sz. 1–2. 

57 A Nemzeti Szalon elsô máramarosszigeti 
ki ál lítá sának kataló gusa. XXXIII-ik vi-
déki kiállí tás. 1908. február 9-tôl 16-ig. 
Má ra marossziget, 1908. 13. Ferenczy (!) 
Márta: Téli borulás, olaj fest mény, 200 K.; 
Udvar részlet hóban, olaj fest mény, 200 
K.; Férfi tanul mány, olaj fest mény, 300 K. 
(243–245. kat. sz. alatt.) 

58 Szücs György név jegy zékében: i. m. 168. 
59 LYKA Károly: Festé szeti életünk a Milleni-

umtól az elsô világ hábo rúig 1896–1914. 
Bu da pest, 1953. 107. Itt Lyka, mint Nagy-
bá nyára láto gató festôművésznôket tár-
gyal ja Kóródy Elemérné Ferentzy Már tát 
és Fejérváry Er zsit, akik késôbb mind ket-
ten Matisse tanít ványai lettek. 

60 A Nemzeti Szalon második nyíregyházi 
műkiállításá nak mű kataló gusa. XXXIX-
ik vidéki kiállí tás. Nyír egyháza, 1909. Fe-
rent zy Márta művei: 11. Kat. sz. 142. Fe-
rentzy Mártha: Boglyák, of. 100 K.; Kat. 
sz. Ferentzy Mártha: Técsôi erdô, of. 100 
K. A kiállí táson ki volt állítva Orbán Dezsô 
„Utca Párizs külvá rosában” című olaj képe 
is. 

61 DEMJÉN Zoltán: Ferentzy Márta képkiállí-
tása. (Máramarosszigeten 1910. márci-
us 1–7.) Nevelés (Máramarosi tanügy), 
XXVII. évf. 1910. április, 8. szám. 178–
180. 

62 (Sm.) [SURÁNYI Miklós, az új ság felelôs 
szer kesztôje]: Ferentzy Mártha kiállítása. 
Máramaros, XLVI. évf. 1910. március 6. 
19. sz. 1–3. 

63 FERENTZY Márta: Natura lizmus és imp-
resszi onizmus. Máramaros, XLVI évf. 
1910. március 10. 20. sz. 1–3. 

64 Díszközgyű lés – II-ik Rákóczi Ferencz, Kos-
suth Lajos és Deák Ferencz arckép ének 

le lep lezése. – Máramarossziget, de cember 
30. Máramaros, XLVII. évf. 1911. január 1. 
2–4. 

65 Uo. 2. 
66 Lásd 21. jegyzet 
67 Sze gedi művész sikere Párizs ban. Szegedi 

Híradó, LV. évf. 1912. ápr. 30. 101. sz. 6. 
68 Sze gediek – Párisban. Egy-két művészrôl 

és monsieur Ba log-ról. – Dankó Pista nótá-
ja a Café l’Avenue-ben. Szegedi Híradó, LV. 
évf. 1912. május 26. 122. sz. 8–9. Apró 
Fe renc szegedi hely törté nész felté tele zése 
szerint a cik kek írója, az ak kor Szege den 
új ság író ként dolgozó Szentiványi Gyula 
volt. Ezúton is kö szönöm Apró Ferenc-
nek a tanul mány megírá sához adott infor-
máció kat és támoga tását. 

69 Bejnamin (Victor) Coria. A 19. század 
vé gén szüle tett a mexikói Orizabában, 
Ve rac ruz ál lamban.1903-tól A. Fabrés 
tanít ványa volt Párizs ban. 1915 és 1928 
között London ban élt, 1914 és 1923 között 
tagja volt a London Group nevű, a modern 
művé szeti törek véseket támo gató művész-
egyesü letnek. Késôbb vissza tért szülôha-
zájába, ahol a mexikó városi Académia de 
Bellas Ar tes tanára lett, számos mexikói 
festô mes tere volt. A spanyol nyelvű szak-
iroda lomban általá ban a Diego Rivera kö-
rül cso por tosuló mexikói mura listák egyik 
képviselôjeként emle getik. 

70 CSÁKY József: Emlékek a mo dern művé-
szet nagy évtizedébôl (1904–1914). (Ford.: 
KRÉN Katalin.) Bu dapest, 1972. 

71 KMETTY János: Önélet rajz. In: Kmetty Já-
nos írásai. Festô voltam és va gyok. Buda-
pest, 1976. 69–71. (Kmetty 1972 júniu sá-
ban írta ezt az önélet rajzát.) Külön figyel-
met érdemlô részlet, hogy a sze gedi újság 
tudósí tója is megem líti, hogy a kávé házban 
Kóródyék sze rettek Grieget hall gatni. 

72 Az Académie Matisse német és ma gyar 
hall ga tóiról: BAJKAY Éva: Magyar és né met 
kapcso latok Matisse nyomán. In: Nulla di-
es sine linea. Tanul mányok Passuth Krisz-
tina hetve nedik szüle tésnap jára. 2007: 
90–98. Különös tekin tettel: 93.

73 Gertrude STEIN: Alice B. Toklas önélet-
raj za. (Ford.: SZOBOTKA Tibor.) Buda pest, 
1974. 

74 DÉVÉNYI Iván: Henri Matisse magyar kap-
cso latai. Forrás, 7. évf. 1975. okt. 10. sz. 
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79–80. Dévényi felso rolás szint jén már 
em lí tette a Matisse-tanít ványok között Fe-
rentzy Már tát ko rábban is, Czóbel Bé lát 
köszöntô cik kében: DÉVÉNYI Iván: Czó bel 
Béla 80 éves. Vigilia, XXVIII. évf. 1963. aug. 
6. sz. 502–503. Dévényi fen tebbi cikké ben 
hi vatko zik Réz Pál Apolli naire-rôl írott 
köny vére. (RÉZ Pál: Apolli naire világa, 
Buda pest, 1974.) Réz Pálnak tűnt fel ta lán 
elôször Magyar orszá gon, hogy a francia 
költô az 1913 Salon des Indépendants-ról 
írott kriti kájában Dénes Valéria, Galimberti 
Sándor és Réth Alfréd mellett emlí tést tesz 
az isme retlen Kóródy Elemérrôl is. 

75 BARKI Gergely: A Juliantôl Matisse akadé-
miájáig. A „Pá rizsba gravi táló művész-
generá ció” tagjai. In: Ma gyar Vadak. Kiáll. 
kat. 2006. 85–94. 

76 Kóródy Elemér idézett levele (20.jegyzet) 
77 Errôl Szobotka kap csán lásd: SÁRKÁNY Jó-

zsef: Szobotka Imre művé szete az 1910-es 
években. Szak dolgo zat, 1985. ELTE BTK 
Mű vészet törté neti Intézet Könyv tára 
Ltsz.: 527. Szobotka ugyan csak 1910-ban 
ment Pá rizsba, 1911 decem berében Szé-
kely ud varhelyen rende zett kiállí tásán 
még nem szere peltek kubista szemlé letű 
mű vei, amint a fennma radt fotódo kumen-
tá ció bizo nyítja ezt. Csáky József állítá sait 
meg erôsíti egy Sárkány által idézett korai 
Szobotka ön élet rajz is. 

78 CSÁKY i. m. 52–53.; 55. 
79 Ez úton is köszö nöm Barki Ger gelynek 

hogy fel hívta a figyel mem a doku men tum-
ra, melynek elsô közlése a Réth Alfréd 
mono gráfia belsô borító ján volt. 

80 Société des Artistes Indépendants. Catalo-
gue de la 27ème Exposition. Baraquements 
du quai d’Orsay, au Pont de l’Alma. Du 21 
Avril au 13 Juin, Paris, 1911. 

81 Société des Artistes Indépendants. Catalo-
gue de la 28ème Exposition. Baraquements 
du quai d’Orsay, au Pont de l’Alma. Du 20 
Mars au 16 Mai, 1912. Paris, 1912. 

82 Uo. 160. Hollo (Ladislas) Né en Hongrie. 
– 9. Rue Campagne-Pre mière, 14e 1598. 
Étu de de nu; 1599. Étude de nu, 1600. 
Étude de nu. (Aktta nulmány). 

83 Lásd Uo. 97., 131., 261., 332. 
84 A Nagybá nyai jubilá ris képki állítás illuszt-

rált kataló gusa. – 1912. (Össze áll.: BÖRT-
SÖK Samu–RÉTI István.) Nagy bánya, 1912. 

105. Kat. sz. 127. Koródyné Ferentzy Márt-
ha: Tájkép 1909. Olajf. Ferentzy Béla úr 
tu laj dona. 

85 Séta a kép kiállí táson. Nagybá nya, 1912. 
aug. 1. X. évf. 31. sz. 7. Új rakö zölve: TÍMÁR 
2000. 143–145.: „Igen szép képek kel szere-
pelnek a kiál lításon Vadász Ilus, Korodyné 
(!) Ferentzy Márta, Ferenczy Valér (mesé-
sen szép kép a virág hegy tetején, nôi arc-
képe) Plány F. Er vin, Rátz Péter, Ferkai 
Je nô, Somló Lili, Pottner Emil, Krizsán 
Já nos, Csikos Anti, Borne misza Géza, 
Csa lány Béla.” Ifj. KÁRPÁTI Endre: Nagybá-
nya ün nepe. Séta a jubilá ris mű tárlaton. 
Nagybá nya, augusz tus 3. Függet len Ma-
gyaror szág, 1912. aug. 4. XII. évf. 183. sz. 
14. Újrakö zölve: TÍMÁR 2000. 170–171. 
Kár páti Endre Ferentzy Már tát a „fiata-
lok” között említi, további ötven három ki-
ál lí tó felso rolásá val együtt. 

86 Kóródy Elmér idézett levele (20. jegyzet). 
87 A Szegedi Képzôművészeti Egyesü let Kép-

ki állítása. 1914. évi má jus hó. Szeged, 
1914. 9. Kóródy Elemér Kat. sz. 174. Tanul-
mányfej, olajf. 500 ko rona; Kat. sz. 179. 
Műte remben, olajf. 600 ko rona; Kóródyné 
Ferentzy Márta Kat. sz. 175. Esô elôtt, 400 
ko rona; Kat. sz. 176. Plain-air, 400 ko rona; 
Kat. sz. 180. Breton falu, 600 ko rona. 

88 Kukovetz Nanáról lásd: SZELESI Zoltán: 
Kukovetz Nana. In: Tiszatáj, 1969. 8. sz. 
738–742. és SZÜCS György: Kukovetz Nana. 
In: Ma gyar Vadak. Kiáll. kat. 2006. 267. 

89 A ta vaszi tárlat (Foly tatás) Szegedi Híradó, 
1914. máj. 12. LVII. Évf. 107. sz. 5–6. 

90 SOÓS Aladár: A tava szi tárlat. Szegedi 
Napló, 1914. máj. 10. XXXVII. évf. 111. sz. 
12. Soós hos szabb felso rolása szerint: […] 
Kóródi (!) Elemér tehet séges tanul mány-
feje, azok a munkák, amelyek mellett nem 
le het szó nélkül elmenni.” 

91 Tor nyai János naplói, MNG Adattár 
22395/1989. 1913-as napló 36–37. lap. 

92 Mári kiállí tása. [Hódmezôvásárhely, 
1913.] 

93 Mednyánszky László fel jegyzé sei 1877–
1918. Váloga tás a festô kiadat lan naplófel-
jegyzéseibôl. (Szerk., a szöve get gon dozta, 
a jegy zeteket és a mutató kat ké szí tette, 
az utó szót írta: BARDOLY István–MARKÓJA 
Csilla.) Buda pest, Magyar Nemzeti Ga lé-
ria, 2003. 207. 
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94 Tor nyai János levele Kiss Lajos nak, Már-
tély, 1913. márc. 3. OSzK Kt. F/78/371/31 

95 Az Orsz. Magyar Képzôművészeti Társu lat 
által 1918-ban a Szépmű vészeti Múzeum-
ban rende zett Tavaszi Tárlat képes tárgy-
mutatója.(Összeáll.: LESSKÓ János.) [Buda-
pest, 1918.] 33. Kóródy-Ferentzy Márta 
(!): Öreg asszony, Olajf. Eladó. V. te rem. 
Kat. sz. 253. 

96 BÁ LINT Aladár: Műcsar nok. Nyugat, 1918. 
7. sz. (Figyelô ro vat) 

97 Halá lozás [rovat]. Máramarosi Függet len 
Új ság, 14. évf. 1918. novem ber 30. 57. sz. 
3. 

98 Halá lo zás [rovat]. Pesti Hírlap, 1918. nov-
em ber 26. 
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