
Ferencsi Béni Naplójából
1949. márci~ 6.

Az ablakba állva néztük a naplementét. Kandó Laci csúnyának, sivárnak
találta a hideg, rózsaszín ég alján úszó szürke felhőfoszlányokat, a Horthy-híd
roncsait a parton, valami nagy várat, félig romos épületek zavaros foltjait, a
rózsaszín eget tükröző Dunán úszó tégtáblák ezreit, amint ütköződve igyekeztek
lefelé, hátul valahol nagy fehér füsttel egy vonat közeledett a kelenföldi állo
más felé. Csúnya volt persze a szegényessége, romos, szomorú rnívolta ennek a
se külváros, se városvége tájnak,' de Whistlernek talán nagyon is tetszett volna,
éppen a szomorú romantikája, a nagy távolságai, egyszínűsége, Egy "harmony
gray and rose" lehetett volna belőle. Kandó a városépítész vagy az olyan polgár
szemével nézte az egészet, aki szívesen büszkélkedne városával - de ime pisz
kos, szomorú, szegényes, szürke és még hideg is van. De Whistler a romantika
hangjait kereste. Harmony in gold, in black, in white, in gray sat című kép ef
ben túl kevés a hang ahhoz, hogy harmóníát adhassanak. Ha a császár Mozart
nak azt mondta valamelyik művére: "zuviel Noten, lieber Mozart" - ő nyu
godtan felelhette: "nur eben sovíel, als unbedingt notwendig. Majestát" - ami
Whistlernél túl kevés, abból a moderneknél Van Gogh óta túl sok van. A han
gok, illetőleg színek agyonkiabálják, felfalják, agyoncsapják egymást - a színek
kakotóníája nemcsak harrnóníát nem ad, de színt se.

1949. okt. 2. Esztergom
A vőm Kölnből írja, hogy miután a művészet körüli, phílológíaí, irodalom

történeti tevékenysége ném elégíti ki, újra el akar kezdeni rajzolni. Milyen ke
vés kielégülést találnak ma az emberek a maguk választotta mesterségekben,
Churchill is legjobban szeret festeni, azonkívül repül, szivarozik, és cseréppel
újra fedi a kerti házát. Egyetemes dilettáns. Homo universalis. Lehet, hogy ez

.rnagasabb typusa az embernek, hiszen a renaissance nagyjai is ilyen sokoldalúak
voltak, és Goethe. Mégis azt hiszem, hogy a helyes az, ahogy Szent Ferenc
"non orabat - sed oratio factus erat" - ilyen volt bizonyára Donatello is és
Borromini, akiről megírták "spende la sua vita in contínua speculazione sulle
cose della sua arte", És Delacroíx - ha még olyan intenzív barát volt, társa
-áágbeli ember, szerető nőbarát, zenerajongó, nagy olvasottságú kultúrlény 
mégis "az ecset mínden előtt" lázas munkássága csak a festésnek, rajzolásnak
szólt - mindent ennek a szemszögéből látott, nézett, gondolt, írt. A naplója is
adaléka a picturáIis tevékenységnek - önmagával is beszélgetett még Rubens
ről, Veroneséről, Velazquezről.(Hogy ezt a három nevet ragadta ki kedvencei
ként a múltból, azt mutatja, hogya tudás, a "szemfényvesztés", a technika ér
dekelte legjobban, a hatás céltudatos előidézése, nem annyira az "emberi érték",
nagyság, a szépség teljessége. Mert akkor Rembrandt, Vermeer, Raffaello és Ti
zían kellett volna hogy még inkább érdekeljék. Szinte érthetetlen, hogy Tizián
nal oly keveset foglalkozik, holott Veronesére folyton visszatér. Talán mert Ti-
zian - főleg a fejlett, kései Tizian - a Louvre-ban rosszul van képviselve?
De hiszen akkor Londonban nem látta volna a Tiziánokat?' Mert Itáliában so
sem 'volt - Raffaello és Michelangelo műveit is csak kópiák és metszetek alapján
ismerte. De Hollandiában sem járt. Ebből az következnék, hogy Picasso szeren
csétlensége éppen az volt, hogy túlságosan ismert mindent .és túl sokfelé szí
mátolt az inspiráció után? Vagy nem is szerencsétlensége, csak üzleti vénája?)

A· "jósok" azt mondják, hogy egy jobb jövő emberei megint universalis em
berek lesznek, mint a kőkorszak emberei, felölelik majd koruk egész tudását,
kultúráját, technikáját, összes tevékenységeit egyformán fogják bírni. Ha majd
mindent, a gép végez el, mindenki "mindent" megtanulhat és meg is fog ta
nulni. Utópia ez - "minden állam alapja a tiszta erkölcs" - erkölcs transzcen
dencia nélkül pedig lehetetl enség, Ha nem is félünk már a pokoltól -. A tech
nika további haladása - csak időhöz juttathatja az egyént, de nem moralítás
hoz, értelemhez. Haldane (L B. S. -? vagy hogy hívják Beznák és Szent-Györ
gyi barátta) azt írja egy helyen, hogy a modern művészet azért nem tudja fel
adatát teljesíteni, vagyis lelkesíteni a modern embert, mert a művészek nem
ismerik eléggé a modem tudomány eredményeit! Felhozza, hogy Keats és Shel-
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ley teljesen ismerték saját koruk phísíkai, mathematika, phílosophiaí tudományát.
Éppen azóta azonban - mindezek a tudományok olyan fantasztikusan halad
tak, szétágaztak és szaporodtak, hogy csak áttekinteni is nehéz őket - és ha az
ember eljutott egy áttekinteshez, már itt van valami új és még újabb - így
ha szegény Keats és Shelley ma élnének, és Haldane követelményeinek akarná
nak megrelelni, 3-4 tudományos titkarra volna szükségük, akik állandóan fi
gyelmeztetik őket arra, mit kell olvasni, mít kell hamar még megérteni, és
annyit kellene tanulniok, hogy a költészetre idejük se maradna, - de főleg mí
kor "élnének" - pedig "művésznek" elsősorban "élni" kell. Nem a polgár ál
tal félreértett bohémséget, ivást,... gondolom életnek - esetleg azt is -, de
nézni, érezni, szenvedni és úgy vélni joggal, hogy ennek a szenvedésnek va
lami értelme van. A szenvedést kerülni és keresni, diadalmaskodni felette és
élni vele, megdicsőiteni és megbukni vele, nevetni rajta és sírni míatta - ez
a művész élete, de minden ember élete is, ha öntudatlanul is. Ezért nem elég
- sohasem lesz elég a technika, az úgynevezett civilizáció ahhoz, hogy emberi
életet tudjon adni, teljes életet. Tolnay mondta, hogy a művészet az egyetlen
út "zum Wesen" - valószínűleg szégyellette azt mondaní, hogy Istenhez. Az
egyetlen maradéktalan "kifejezési" mód, ezért szeretne újra festeni Hellmuth
Viebrock, kölni angol philologus, Churchill, nyugalmazott rniniszter és a pesti
amerikai követség katonai attaséja.

A kultúra szó pedig a kultusszal függ 'össze - tehát egyházi, vallási eredetű.

A mai emberiség egész kultúrája görögség és kereszténység keveredéseből ke
letkezett - avval él vagy bukik, nem tud és nem is fog visszatérni a phalanster
hez vagy a thermeszek életéhez - inkább öngyilkos lesz, elpusztul. De van is
a dolgok rnögött valami titok - ahogy Thornton Wilder mondja (aki külön
ben úgy néz ki, mint egy déligyümölcs-nagykereskedő) és T. S. Eliot is. Van
valami sejtelem, valami ismeretlen csoda - Isten nevére pedig minden gondol
kozáshoz szüksége van az embernek. Ami persze a realitását nem bizonyítja.
De mí a reali tás?

Ki "nagyobb" Bernini vagy Borromini ? Bernini Piazza San Pietrója 
óriási mü, mégis hogy nem a Collegio Romanóban (A Collegio Romano nem
Bernini műve, Kár. - F. r. későbbi jegyzete) vagy a Louvre tervekben talá
lom-e még nagyobbnak - ez a nagyság uralkodik a méreteken és milyen egy
szerű eszközökkel. Borromini, ahogy rnondják, "agyonkomplikálja" a dolgokat 
rníndíg fokozza. még a meglepetéseket, phantáziája csodálatos!

Míkor az utolsó mondatot leírtam - odakinn vonuló vadludak hangját hallot
tam - kiszaladtam averandára, szembevakított a telihold, a világos ég ellen
az akácjegenyák és a nyúlánk kis cseresznyefa feketén álltak a mozdulatlan
szélcsendben - a gágogás rekedten zízegve erősen hangzott, talán éppen a Ba
zilika felé vonultak -, aztán mínd távolodott a hangjuk. Nem láttam, de ámul
va, csodálattal kisértem őket - hova repülnek vajon, hol lesz a következő állo
másuk, valahol az osztrák vagy bajor Dunán, Linz és Ulm közőtt vagy észa
kabbra veszik csodálatos útjukat - és vajon mit jelentenek, jó jel, hogy ma
éjjel a holdvilágban tanúja lettem e szabad és titokzatos utazásnak?

A régi Nagybányáról sokat beszélünk - rnindenkí (persze csak a művészek)

fejtegeti, így volt, ez volt, az volt, Barbízon, Dachan - Hollósy, Réti - fur
csa ellentmondásokkal tele história. Művészí jelentősége mégis abban összponto
sul, hogy a papa ott festette legszebb és legtöbb képeit. Réti mínt teoretikus
és mint festő is inkább Hollósy folytatója s utódja. De ezenkívül folytonos
"secessiók", szakadások történtek - előbb Hollósy veszett össze Thorma Jan
csival és költözött Técsőre - aztán a neoimpresszionisták törtek be, Matísse,
Bonnard 1900 körüli stílusának követői Czóbel, Perlroth és Mikola. Aztán Grün
wald távozott - mégis maradt az iskola országos vonzó erővel és maradt Fe
renczy Károly. Pedig ő, mikor főiskolai tanár lett, már nem corrígált Nagybá
nyán, Csak egy-két privát tanítványának, Ferkai Jenőnek meg még néhánynak,
akik külön erre megkérték. Ha visszagondolok a téli estékre - a vítákra, e7~k

is elcsendesedtek régen - még Réti is kimaradt a házunkból. nagy ritkán,
mind rltkábban jött oda. Emlékszem, hogy régen 1900 körül az év végén, vagy
ha egy-egy képe elkészült, a papa külön megmutatta Rétinek, Grünwaldnak.
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Nem emlékszem, hogy Thorrna más alkalomból, rnínt egy-egy ünnepen eljótt
volna hozzánk - a képnézéseken ő nem vett részt. Talán 1900 előtt igen. Mínd
ezek 1902-3 után alig jártak hozzánk. Réti már akkor is nagyon keveset fes
tett. Inkább korrigált, és hosszú éjszakákat beszélt át a fiatalabb festőkkel, Mi
korával, Réti Károllyal, másokkal. Hollósytól átvett szokás volt a hosszú éj
jeli perambuláció - beszélgetés. Az igazi közösség ideje 1896-tól 1902-ig terjed
hetett - már az 1904 és 1905-ös nyarakat a mi hegyi tanyánkon töltöttük - ép
pen a nagy kolónia élet idején fent nyaraltunk a Rozsályon vagy a Gutin alatt.

A virágzás nagyon rövid ideig tartott - hatását pedig a Nyugat-mozgalom
hamarosan - a magyar pietura nagy kárára - elhalványította. Amennyiben
a nagybányai iskola és festés művészi mozgalom tlolt - hátránya az volt, hogy
semmi párhuzamos irodalmi mozgalom nem kísérte - mint a neoirnpressioníz
must, kubizmust a Nyugat-irodalom. Nagybánya iránt, írók közül, csak Kiss
József és Bródy Sándor érdeklődtek - más ismertebb magyar író a kolónia
fennállásának idején nem is járt Nagybánván.

1950. november 24.
Delacroix naplóját olvasom, a Múzeum példánya, nekem csak a levelezés

két első kötete van meg. Furcsa, hogy mílyen álmodozó. A naplóban sok az
anyagi bejegyzés, kiadások, eladás, pénz - de szinte semmi sincsen tisztán sze
rnélyí őszintéskedés, Annál több az álmodozás benne, - ilyen részlet aztán így
kezdődik: kint ülök a ház előtt a padon, zenélnek a fülemilék, süt a hold 
a rég 'elmúlt szép napokat idézem. Vagy képideákat jegyez fel - amit még
meg kellene vagy lehetne festeni. De szerelemről, emberi kapcsolatokról vajmi
kevés szó van benne - pedig azt mondja, hogy naplóját önmagának írja. Én
részben passience-ozás helyett 'írom, tisztán, hogy tegyek valamit a pergő időbe

bele - részben pedig abban a tudatban, hogy Erzsinek felolvasom vagy ő el
olvassa, beszélgetés helyett. Régebben lefekvés után gyakran azt kívánta, hogy
meséljek neki. Ebből aztán, azt hiszem, igazi mese ritkán lett, mert nem tudok
meséket, történeteket megjegyezni magamnak, ebbe az irányba rossz a mernó
dám, és újat alkotni, hirtelen kigondolni meg nagyon nehéz. Azt hiszem, ehhez
is technika kell, tudni kell a fortélyát, ismerni bizonyos szabályokat - ez per
sze nem elég ahhoz, hogy valakiből (aki nem ő) egy E. T. A. Hoffmann le
gyen, vagy Andersen. Nekem még szobrok is ritkán jutnak eszembe - egész
tisztán -, de ennek a mcsterségnek és inspirációnak már kitapasztaltarn a
menetét.

Delacroix állandóan Illustrált - oeuvre-jében talán legtöbb kép voltakép
pen festett illustratio, Dante, Shakespeare, Burns és tudja isten még rnilyen
írásművek nyomán (Byron; Mazeppa, Le prisonnier de Chillion, Naufrage de
Don Juan) - vagy "hasalt": emlékképek (femmes d'Alger, Fantázia, Abd el
Rhamana sat.) - sőt "aktuális" jelenetek, Chiosi mészárlás, La Iiberté conduisant
le peuple sat. Erre nehezen szánná rá az ember magát manapság - nem elé
gítené ki. Delacroíx azonban a régi nagy mesterekkel kel versenyre - a nagy
alatt nála nemcsak mínöséget, hanem mennyíséget is kell érteni. Daumier té
maköre - kicsinyben - hasonló, Don Quijote és ugyanakkor jelenetek a rrrín
dénnapi életből. Daumíer-t karikaturista kenyérkeresete terelte az aktualitások
felé is, de festett oeuvre-jében ebből kevés van, azok inkább Iithographták.
F(erenczy) K(ároly) "nem tudott" hasból festeni - elgondolt képeit azután mo
dellekkel kipróbálta, beállította. Ez sokkal nagyobb megkötöttséget jelent, ezért
olyan kisszámú az oeuvre-je.

1950 december
Művészanekdoták, Ilyen alcíme, rovata már több művészeti folyóiratnak volt,

legutóbb Bernáth szerkesztése idején a M. Művészetben Hermann Lipót közölte
a Japán kávéház ordenáré szamárságait. melyek rníndíg Pólya Tibortól indul
tak ki és Fényes Adolfhoz térnek vissza. Ezeknek az anekdotáknak a művészet

hez többnyire semmi közük sincs; Pólya amolyan keresztény bohóc vagy temp
lornszolga a bölcs és jókedélyű Fényes rabbi mellett, Művészek szegénysége, os
tobasága, műveletlensége, vagy a durva nép művész-megvetése - ez a humor
ezekben a tréfákban, mindig valami reklám-ízük is van. Ilyenféle: "gyere, te
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publikum, miután kinevetted a müvészt, megismerted gyarlóságait, esendőségét,

most már aztán vegyél képet". Szégyen, hogy olyan ember, aki festőnek tartja
magát, ilyeneket meg nyilvánosságra hoz, ahelyett, hogy titkolná. Milyen remek
ehhez viszonyítva az ilyen anekdota-típus: Benedetto Varchi mondja Michel
angelónak: "Signor Buonarroti, avete il cervello di Giove" - mire Michelangelo :
"Si vuole il martelle di Volcane per farne uscire qualehe cosa!" Tehát nem 'az
elme nagysága a döntő tényező a művészetben, hanem "az isteni kalapács" 
nem elég a jupiteri koponya, a kéz, mely magától alkot, az kell! (Chenavard
mesélte Delacroix-nak - Journal II. 1854.) Milyen gazdag ez az anekdota, meny
nyi irányba ad további kombinációra, gondolkodásra alkalmat és kííndulást, és
milyen megható, hogy ebben Michelangelót egyszer vidámnak látjuk, míntegy
némi melancholiával nevetni.

Aztán pedig hitet tesz az alkotás ösztönszerűsége mellett, nem a fej alkot,
hanem a kéz - tehát még nem is a szív. Ennek különösen örültem, mert a mű

vészt munkát és alkotást ösztönszerűnek érzem éppen a legnagyobb egyéni tel
jesítményben. Persze az "iskola" tudatosabb, ahogyakathedrálist építették,
ahogy nagy, egyetemes terv kellett, és biztos, hogy Van Eyck képeihez egész
kultúrák készítették a terveket, kezdve az egyházatyákon, á skolasztikán végig
a művészig, aki míndezt felölelte. De nem azért nagy festő, hanem azért, mert
a Madonna mögött levő csendéletben a törülköző olyan tökéletesen tiszta. Csak
egy magasabb világban lehet ilyen tiszta egy törülköző (transcendens realísmus),
ehhez képest a Cézanne csendéletein szereplő kendők - szennyesek. És ezt a
törülközőt Van Eyck is úgy festette, mínt Chardin az övéit, mondván, je mette
Russi longtemps de la couleur jusque l;a soit ressemblant. Persze Van Eyck
igaz hittel, imával készült hozzá a festéshez - és ezért még nagyobb. De azért
Chardin brioche-ja se akármilyen földi péktől valót

A legszebb, legmélyebb művészanekdotachinai: egy öreg mester befejezte
legújabb táj képét, és meghívja barátait, hogymegtekintsék. Ezek eljönnek és
ámulattal csendben nézik a képet, melyen egy Völgy látható, hátul egy kis kerti
házzal, ehhez a kép előteréből egy' út kanyarog, bokrok és fák között. Míg mind
meghatottan szemlélődík, a festő egyszerre rálép az útra, kanyargását követve
távolodik a képen messzebb és messzebb, végre a kertházhoz ér, kinyitja ajta
ját, megáll, megfordul, mosolyogva integet barátainak, majd belép a kertházba,
és beteszi az ajtót - azután sose látták többé. Ez persze nem nevetni való,
csak könnyezve rnosolyogni, szebb véget, szebb befejezést életre még nem gon
doltak ki. Aki ezt a kis mesét kigondolta, az mindenesetre névtelen nagy mű

vész volt. (Valamikor 1910-15 körül a Kunst & Künstlerben jelent meg.)
A művészetre kell vonatkozni a művész-anekdotának - az alkotásra -, mint

az a nagybányai kis semmiség, ami F(erenczy) K (árollyal) . történt. Czigány De
zső a későbbi családirtó más fiatal pictorokkal együtt nézte F. K. képeit, és
végre megszólal : "Én nem is azt csodálom annyira, hogy Ferenczy úr hogyan
fest, hanem hogy mít fest". Semmiség persze, hiszen az érdekes ebben inkább
az, hogy rámutat arra, hogy a l'art pour l'art virágkorában is sokan érezték. hogy a
téma milyen fontos - az lelkesít. Czigány úgy érezte, ha a természetben ilyen meg
látásai vagy Ilyen képideál volnának, akkor megfesteni még ő is megfestené
valahogy ezeket a képeket.

1950. október 26.
Kandó Lacit temettük rnárna délben - zuhogó esőben, feneketlen sárban.

Csak Hajpál, a pap mondott egy pár imát és néhány szót a testvérről, (mínt
reformátusról - pedig Laci úgy sóvárgott a katolicizmus felé, és bizonyára csak
mélységes skepsise és a formaságok unalma akadályozták meg abban, hogy át
térjen) és művészről. Bernáth Aurél nem beszélt, mert míért "mindig ő beszél
jen". Jeszenszky azért nem, mert túl közeli rokon. Stróbl, mert nem volt a te
metésen egy hivatalos személy sem. . .. Most utólag szégyellern, hogy nem áll
tam ki és mondtam mégis valami ilyenfélét:

GYászolók, barátaim, rokonok - Kandó Lászlótól veszünk most örök bú
csút. Ebben az a legszomorúbb, hogy ő, aki annyiszor élesztgette hanyatló re
ményünket, nem remél most velünk, nem szoríthatja meg biztatóan, nyugta
tóan, gyöngéden, mosolygósan csüggedő kezünket. Ö volt maga a megbízható-
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ság -'" tudtuk, hogy soha célzattal nem beszél, tudtuk, hogy mondásaiban min
dig csak az önzetlen igazságot kereste az igazság kedvéért. Pedig nem volt olyan
objectív ember vagy vitatkozó. Ellentmondó se volt, mindenkinek meghagyta
szívesen a maga igazát. De igazságos volt és szerény, sőt szemérmes. Ez sok
szor akadályozta is céljainak elérésében. Művészetében olyan magasra tűzte ki
céljait, hogy önmagát szinte eleve képtelennek tartotta azok megvalósítására.
Mert szídta önmagát, igazi keresztény alázat-félével, nem volt megelégedve ön
magával. Igen, nem önmagával, másokkal volt megbocsátó, elnéző. "Aliis, non
sibi clemens." Ez lehetett volna legigazibb jelmondata. Pedig hogy ismerte, hogy
szerette a szépet, az élet minden megnyilvánulásában. Az igazságosság, ez az ő
domináns erénye ítélet kérdése, a latolgató, mélyen látó lélek functiója. És ő
- minden túltengő önkrltikája ellenére - érezte, hogy ő valaki, hogy erős

lélek, súlya van szavának. Másik jeHemző vonása - mely azonban szintén szí
vesen elbújt szerénysége mögé - mélységes magyarsága. Hiszen azok közé a
ritka kevesek közé tartozott, akik - családfájuk bizonysága szerint - színma
gyarok, Pedig tudjuk, semmi mokányság nem volt benne, sőt - Hellas sem
álmodott nálánál szebb, daliásabb alakot. Utált minden ostoba sovínízrnust 
szinte míntha restellte volna olyan igaz magyarságát. Ez sorsa volt - sorsról
és magyarságról pedig inkább Adyéhoz hasonlíthatók nézetei, annak kérkedő

és ellentmondóan zajos myszticizmusa nélkül.
Mindezek után alakját úgy idézhetem, mint igazi úr és igazán magyar ala

kot, a szónak nemes, erkölcsi eredetű értelme szerint. A vállalt kötelelességek.
az erkölcsi lehetőségek szerint rendben - magasabb értelemben nemesen, szé
pen élni - ezt akarta. Vállalt mindent, ami jött, akaratát senkire rá nem erő

szakolta, mert minden idézett tulajdonságából eredt nála szelídsége is. Mert sze
líd is volt - szelíden engedte át magát, harc nélkül a halálnak is. Csak teste
küszködött még egy ideig - lelke, erkölcsi énje nem. Az megnyugodott. Nyu
godjunk meg mi is a változhatatlanban, mint ő, és őrizzük életének és halá
lának erkölcsi tanulságát addíg, amíg a sorsunk élni hagy. Isten veled.

Igen, ilyesvalamit kellett volna mondanom, de átfázva, Esthert féltve, egyik
kezemben vizes kalapomat szorongattam, másikkal esernyömet Esther felől tart
va, nem jutott eszembe semmi. De hiszen ezt a kis posthumus búcsáztatót is
két óra hosszáig fogalmaztam. És látom, hogy művészí igazáról, tanítói mun-
kájáról semmit se széltam. .

KERESZTUR y DEZSŐ VERSE

Alvilá=rt iit
FERENCZY BtNI EMLtKtNEK

A koratél szürkesége
szitál, megfeketül,
mint tűzhányóból hamueső;

a fültépő. dörej,
a pokolbeli fény
felörvénylik, sűrű

szűrőkön porlik el.
s csak koromhó
hullatja néma pihéit

A Sztyepp az Alpesekre
kapaszkodik és az
Oceánba zúdul;
tátongó szakadékok
őshüllőket ellenek;
de egy ember rendületlen
törekszik, mintha lebegne
asziklanyelő ingoványon.

Az éj ónsúly közönyét
feltépi egy virágcsokornyi
mosoly, a tiszta formák
néma hatalma feloldja
a 1):őbedermedt világot,
egy százados szilfa alatt
kilép Halál-Bakonyából Béní,
s csak ennyit mond: Igen!
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