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INSPIRÁCIÓ a TÉmÁHOZ

2020 tavaszán kimentem Szentendrére, hogy meg-

nézzem Ferenczy Noémi gobelinkiállítását. Bodonyi 

Emőke művészettörténész éppen egy szenior cso-

portnak tartott tárlatvezetést, amihez örömmel 

csatlakoztam. A híres Teremtés és Madonna gobeli-

nek után az utolsó termek egyikében láthattam 

Szent Erzsébetet mint kolhozparasztnőt a dolgozó 

nők egyikeként. Mivel Ferenczy Noémi életműve a 

mai napig nem teljesen feldolgozott, tele van rejté-

lyekkel vagy rejtett tényekkel. Az első kérdésem az 

volt, hogyan mehet végbe egy ilyen erőteljes pálfor-

dulás valakinek az életében és életművében.

Tapolcai születésű lévén, követem egykori vá-

rosom eseményeit. Arról kaptam hírt, hogy lelkes 

tapolcai önkéntesek hozzáláttak az elhanyagolt, 

gondozatlan zsidó temető rendbehozásához. Ott ta-

láltak rá Lessner Sámuel, a híres bordinasztia egyik 

tagjának carrarai márványból készült síremlékére, 

amelyet Ferenczy Béni szőlőfürtjei díszítenek. Úgy 

tudjuk, ez volt az utolsó munkája. A kérdésem az 

volt, milyen szálakon fonódott össze Béni és a 

Lessner család élete.

A Ferenczy családdal foglalkozván egyre inkább 

megkerülhetetlenné vált számomra a család eredeti 

német neve, ugyanis Ferenczy Károly, a neves nagy-

bányai magyar festő Carl Freundként született.

Ezeket a tényeket szerettem volna értelmes 

életszövetté összeszőni.

a CSaLÁDI mULTIKULTI

Ahogy említettem, Ferenczy Károly (1862–1916), a 

híres, nagy elismertségű magyar festő apai ágon 

Freund nevű bánáti nagybirtokos család gyermeke. 

Apja Bécsben a magyar minisztérium magas rangú 

hivatalnoka, a magyar ügyek intézője. Úgy tudjuk, 

1848-ban sem a bécsi, sem a magyar forradalom-

ban nem vett részt, ezért tehetséges fiát többször is 

a hazaáruló gyermekének nevezték. Az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia felállásával nagy változás állt be az 

osztrák–német család életében. Az apa Károly fiát 

Budapesten magyar keresztény iskolákba járatta, aki 

itt készült volna fel a bánáti birtokok kezelésére. De a 

sors mást rendelt számára. A távoli rokonával, az 

osztrák–cseh származású, bécsi műveltségű Fialka 

Olgával (1848–1930) való találkozást követően Fe-

ren czy Károly a képzőművészet bűvkörébe került, és 

a nála tizennégy évvel idősebb, tehetséges festő, il-

lusztrátor Olgát feleségül vette. Házasságkötésük 

után néhány napra megszületett első gyermekük, 

Valér (1885–1954), majd őt követték az ikrek: Béni 

(1990–1967) és Noémi (1990–1957). Fialka Olga ettől 

kezdve férje alkotói pályafutását támogatta, segítette 

gyermekeit, s teljesen felhagyott művészi tevékeny-

ségével. Férje amúgy is kritikával illette illusztrációit. 

A család választott hazája Magyarország lett, életük 

színhelye pedig Nagybánya. A festőtelepen élték a 

gazdag nagypolgárok életét, s mivel ekkor Európá-

ban útlevél nélkül lehetett utazni (az oroszok és a tö-

rökök kivételével), beutazták a klasszikus európai 

kultúra valamennyi jelentős helyét, megnézték a kor-

szak kiemelkedő kiállításait. Ferenczy Károly igénye-

sen beszélte választott anyanyelvét, jóllehet a csa-

ládban többnyire németül társalogtak. A gyerekek a 

magyar és a német nyelven kívül használták a nagy 

európai nyelveket, Fialka Olga pedig még több szláv 

nyelvet is. Összegzésként: osztrák, német, cseh ösz-

szefogásból felállt egy magyar család elkötelezve a 

magyar kultúra megújítása iránt. Velük kapcsolatban 
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arra a kérdésre, hogy ki a magyar, csak azt válaszol-

hatom: aki annak tartja magát. Ne feledjük, hogy a 

magyar nemzeti mozgalom középpontja, Pest – 

1873-tól Budapest – lakóinak többsége német volt, s 

közülük többen szolgálták a magyar ügyet. (Lásd er-

ről Mikusi Balázs Robert Volkmann zeneszerzőről írt 

könyvét.)

A Nagybányai Művésztelep 1896-tól azzal a 

céllal jön létre, hogy a korszerű nemzeti művésze-

tet megteremtse, az alkotásokat kiemelje a szűk 

provinciális élet megörökítésének szándékából, az 

öntömjénezés szolgálatából. A nagybányai telep 

zárt kolónia volt, távol a világ zajától, a történelem 

viharaitól, a társadalmi gondoktól. A tiszta festészet 

művelésére szövetkeztek, s fegyelmezett, alázatos 

alkotó munkára. Valamennyiük számára meghatá-

rozó volt a természet közelsége, a természet te-

remtőerejének, szépségének csodálata. Ferenczy 

Károly európéerként élt. S hogy valóban megújítot-

ta a magyar festészetet, beszédesen bizonyítja, 

hogy például Három királyok festményét milyen el-

utasítóan, értetlenül fogadták. Többen feljegyezték, 

hogy az első nagybányai kiállításokra a pesti közön-

ség „röhögni” járt. Ferenczy Három királyok képén a 

„zöld lovak” felháborították a közönséget, s az élc-

lapok is tele voltak gúnyolódó cikkekkel. Erről a 

képről írt elemzésemben (Íme, a nőember tanul-

mánykötet) hangsúlyozom a téma eredeti értelme-

zését és festői kivitelezését, valamint az ember és a 

természet összefüggésében gondolkodó művész 

láttató festői erejét.

A Ferenczy gyerekek anyjukkal együtt betago-

lódtak a nagybányai telep művészvilágába: Noémi 

szőtt reggeltől estig. Elkészítette Madonna (1914), 

valamint Teremtés (1913) gobelinjét, amelyek egy-

értelműen bizonyítják dekoratív, archaizáló szemlé-

letét, technikai felkészültségét, a bensőségességre 

való hajlamát. Lírai egyénisége átsüt az alkotásain. 

A keresztény ikonográfia és a mitológia bűvkörében 

élt. Ez utóbbiból Vénusz, Szapphó (1919), valamint 

Heró és Leander (1925) története érdekelte. Nem 

témája jelen tanulmányomnak, de a tragikus, kitel-

jesületlen, elaltatott szerelem élménye ott van eze-

ken a mitológiai képeken.

Béni, jóllehet gondolkodásmódban, viselkedés-

ben leginkább különbözött apja elveitől és elvárása-

itól, mégis a klasszikus európai művészeti hagyo-

mányok jelennek meg szobraiban. Ha elvárhatjuk, 

hogy a művész személyisége hitelesítse az alko-

tást, akkor Béni nem kapna túl sok elismerést. In-

kább technikai ismeretek megvalósítója, mint önál-

ló teremtő. 

Valér festőként (is) követte apját, hatása alól 

nem tudott kibújni. Apja halálát és a Monarchia 

szétesését követően talajvesztett lett. Grafikai mun-

kákkal próbálkozott, nem is eredménytelenül.

Ez a termékeny, hatékony alkotói élet az első 

világháború végével és Ferenczy Károly halálával 

tragikusan ért véget. Se Monarchia, se Magyaror-

szág, se birtok, se művésztelep. Sarkítva úgy is 

mondhatnám: a Ferenczy család első nagy törté-

nelmi vállalkozását elfújta a történelmi légáram. 

Egészen pontosan az a történelmi földrengés dön-

tötte romba, amit a gazdasági, társadalmi, kulturá-

lis sikerektől megrészegült Nagymagyarország 

nemcsak hogy nem érzékelt, hanem ha érzékelte is, 

nem vette komolyan. A politikai elit teljes valóság-

vesztésben élt. Osztrák részen is. A balkáni szláv 

népek egyáltalán nem akartak osztráknémetek len-

ni, magyarok pedig végképp. Az angolok a háttérből 

Németországot akarták izolálni, az oroszok pedig a 

Monarchia megsemmisítésére törekedtek. A jól 

megtervezett, de a szereplők/statiszták által át 

nem látott helyzet – az ideák, a verbális konstrukci-

ók, a szűklátókörűség miatt – tragikusan ért véget. 

Az sem mellékes tény. hogy Nagybánya nagy bányái 

angol, valamint francia, német társaságok kezében 

voltak.

a VöRöS LÉGÁRam 

A vörös légáram a fent említett vákuum miatt haté-

konyan betört keletről is, nyugatról is. A Ferenczy 

ikrek balra fordulása egyben korjelenség is, a kom-

munizmus kísértete történelmi tény. A kérdés sok-

kal inkább az, miként tett olyan nagy befolyásra ez 

az eszme a családban. Nem a tanácsköztársaság 

kikiáltásával kezdődött. Noémi korábban is radiká-

lis baloldali csoportokkal tartotta a kapcsolatot, a 

tanácsköztársaság művészeti tevékenységébe való 

bekapcsolódása ennek következménye. A bukás 

után Bénivel együtt bújtatták barátaikat, de ők ma-

guk is emigrációba kényszerültek. A vörös fonál vé-

gigkísérte életüket. Noémi eleinte a romániai, majd 

1929-től a német kommunista párt tagja. A balos 

átalakulást jól mutatja Noémi férjének életútja. 

Kőrösi Krizsán Sándor (1896–1970) az első világhá-

borúban orosz fogságba esett, majd az ott élő forra-

dalmi értelmiségiek hatására balra fordult. Ahol 

megjelent, ott fontos személyiségek közelébe ke-

rült, s a mediális eszközöket eszméi terjesztésének 

szolgálatába állította. Moszkvában Kun Béla titkára 

volt, Trockijjal közeli barátságba került. Amikor 

visszaküldték Romániába, a Romániai Kommunis-

ták Pártjának vezetője lett. (Fontos érteni a párt ne-

vét: nem román kommunistákról, hanem a Románi-

ában élő idegenek pártjáról van szó. Az 1933-ban 
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létrejött párt alig egynegyede volt román, többsége 

magyar, zsidó, bolgár, orosz, ukrán, moldvai volt.) Az 

erőteljes balratolódás, a mindenféle nacionaliz-

mussal való szembenállásuk azzal is összefüggött, 

hogy a nemzetállamokban bizonytalanul élők a 

szocialista eszméktől remélték a velük szemben 

megnyilvánuló diszkriminatív – jogegyenlőség, ál-

talános választójog biztosításának akadozása – in-

tézkedések megszűnését. Kőrösi Krizsán 1936-ban 

áttelepedett Magyarországra, 1941-től a  Magyar 

Nemzet berlini tudósítója. 1951-től a münche-

ni Szabad Európa Rádió magyar főszerkesztője. In-

nét megy nyugdíjba 1965-ben.

Béni balos múltja még erőteljesebb. A tanács-

köztársaság 133 napja alatt a Művészeti Direktóri-

um tagja. A bukás után Bécsbe emigrált. Az ő balos 

befolyásoltsága sem ekkor kezdődött. Már koráb-

ban meghatározó volt számára Lukács György sze-

mélye. A baloldal extravagáns figurája meggyőzően 

hirdette a világproletárság igazsághozó szerepét, a 

demokrácia fontosságát. Lukács György apjának, a 

dúsgazdag zsidó bankárnak lakását már 1916-ban 

Ferenczy Noémi Alvó lány című képe díszíti. Béni 

már Nagybányán olvasta a Kommunista kiáltványt, 

ami a baloldaliak meggyőződésének és érvelésé-

nek fundamentumát biztosította. Erre alapozták a 

társadalmi akadályok leküzdésének reményét.

A balos befolyás erejét az is erősíthette, hogy a 

családban nagy volt az apai tekintély. A vörös elkö-

teleződés felfogható akár az ez elleni nyílt vagy 

burkolt lázadásként is. Ferenczy Károly az európai 

klasszicitáshoz, Európa szellemi és morális érték-

rendjéhez kötődött, ami a gyermekei számára ki-

üresedett, élhetetlen életformává vált. Ahogy Béni 

kapcsán említettem, ő volt leginkább demokrata a 

családban, értve ezalatt, hogy legerőteljesebben ta-

gadta az apai értékeket. A Monarchiával és a ma-

gyar nemzeti törekvésekkel szemben ő volt legin-

kább elkötelezett a nemzetközi tendenciák iránt.

NemZeTI ÉS NemZeTKöZI SZÉLJÁRÁSOK  
a CSaLÁDBaN

Béni a bécsi emigrációban elvette feleségül az 

egyik osztrák tanítványát, akitől két gyermeke szü-

letett. Egyikük, Mátyás (1923–1943) később vissza-

kanyarodott a család eddigi életében takarékos 

üzemmódban működtetett német gyökerekhez. Né-

met katonaként szolgált a Wehrmachtban, amely 

Hitler hatalomra jutását követően nemzetiszocia-

lista hadsereg lett. Úgy tudjuk, húszévesen, 1943-

ban autóbalesetben halt meg, majd eltűnt a családi 

emlékezet mélyén. A történelmi inga tehát az ő ese-

tében nyugatról lendült, és barna színt kevert az 

amúgy is színváltozatos család életébe. Béni házas-

sága válással végződött, 1933-ban immáron 

Moszkvába ment, ahol feleségül vette Plop Mária 

Erzsébetet, akit még Nagybányáról ismert. A vörös 

szín tónusa a családban így tömörebbé vált. Életük 

Budapesten folytatódott. Mivel a II. világháborúban 

zsidókat bújtattak, Béni később megkapta a Világ 

Igaza-díjat. Litván György ezt személyesen megkö-

szönte egy 1979-es írásában, amelyben megemlíti, 

hogy Béni és felesége tucatjával mentették ki a zsi-

dókat a már fallal körülzárt pesti gettóból. Ezek az 

élettények teszik érthetővé kapcsolódását és elkö-

teleződését többek között a gazdag tapolcai 

Lessner családdal. A kárpótlás itthon sem marad 

el. 1948-ban Kossuth-díjat kap, jóllehet ’49-ben 

elbocsájtják az egyetemről. ’56-ban agyembóliától 

lebénul, elveszíti beszédképességét. Két történelmi 

sokkot kell még elszenvednie fia halálán túl: Buda-

pest német megszállását, valamint 1956-ban a lu-

kas nemzeti lobogókat.

A II. világháborút követően Noémi is védelmet 

kapott, és kárpótolták elvhű magatartásáért. 1947-

ben kiállítását Lukács György, a család dúsgazdag 

patrónusának fia nyitotta meg. Ez a gesztus ugyan-

akkor a haladási irány kijelölését is jelentette. Álla-

mi megbízásokra dolgozott. A művek címe (Köztár-

saság fája, Összefogás, Szabadság) mutatja, hogy 

Noémi eleget tett az elvárásoknak. 1948-ban Kos-

suth-díjat kapott, 1951-től ’56-ig az Iparművészeti 

Főiskolán tanított.

SZÉLFORGaTaG a műTeRemBeN

Említettem, hogy Béni első házasságából született 

fia 1943-ban Wehrmacht-katonaként meghalt. Még 

középiskolás korában a bécsi Theresianumból vo-

nult be, majd a Franciaországot megszálló német 

haderő tagjaként Poitiers-ba került. Itt érte baleset, a 

katonákat szállító teherautóról lezuhant és szörnyet-

halt. Jeltelen katonai sírban nyugszik. Béni nem szí-

vesen beszélt erről, művei sem őrzik Mátyás fia em-

lékét. Vele ellentétben Plop Mária Erzsébet fia, Miklós 

alakja többször is feltűnik az életműben. 

Bodonyi Emőke frissen megjelent könyve 

Ferenczy Noémiről kronologikusan halad az életmű 

áttekintésekor. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a te-

remtés csodájától a kolhozparaszttá süllyedt Szent 

Erzsébeten át a végső búcsúra való felkészülés je-

lenetéig. Mindez a folyamat a gobelinek témavá-

lasztásán, térkezelésén, színvilágán nyomot ha-

gyott. Alkotásain az ember eleinte a pompás termé-

szet részeként jelenik meg, majd gondozójaként és 
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felhasználójaként, miközben a termelőmunka him-

nusza hangzik. Ezeken a munkásképeken a közép-

pontban, frontálisan megformálva látjuk a dolgozó-

kat, környezetük a munkára, a kezükben tartott 

szerszám a konkrét munkafeladatra utal, a bordű-

rön pedig ott találjuk a munka eredményét. Ezek a 

figurák már nem kecsesek, mozdulataikból hiány-

zik a test hajlékonysága. Aligha állíthatjuk, hogy No-

émi lírai hajlama és dekoratív készsége kiteljese-

dett ezeken a kárpitokon. A figurák a szocialista re-

alizmus alaptételére jönnek létre: tipikus alakok, ti-

pikus körülmények között. Az ünnep megélt áhítata 

helyett maradt a hétköznapok hétköznapisága. A 

természet itt már munkaterület, elveszíti buja gaz-

dagságát, mint ahogy a munkások is elveszítik saját 

személyiségüket. De mindez még rendjén is volna, 

ha ismerjük a szocialista realizmus emberfogal-

mát: az ember társadalmi viszonyainak összessé-

ge. Innen már csak egy lépés, hogy a gyakran visz-

szatérő munkásnő-gobelinek egyikén megjelenik a 

vörös baloldal szimbóluma, a sarló és a kalapács. 

Majd az anya dicső gyermekei masíroznak vörös 

zászlót lobogtatva kárpitjain. Nehéz elképzelni, 

hogy a művésznő ne tudta volna, hogy a népszerű 

és ismert Szent Erzsébet-legendában nem csupán 

a történet a lényeges, hanem a spiritualitás, a belül-

ről megélt istenhit, a teljes személyiség jósága az 

adott történelmi-társadalmi elvárások ellenére. 

Szent Erzsébet jelenléte a magyar kultúrtörténet-

ben töretlen, ez minden bizonnyal azzal hozható 

összefüggésbe, hogy Szent Erzsébet az ég és a föld 

leánya egyszerre, a neve azt jelenti: Isten az én es-

küvésem. Története egy mélyebb pogány (ókori) 

tant és egy még mélyebb ősi tudást is magában rejt, 

amennyiben megmutatja a dolgok, jelenségek át-

fordulását, minőségi újjászületését. Mint ahogy azt 

is, hogy az ilyen minőségi átfordulás csak akkor le-

hetséges, ha az ember be van kapcsolva az univer-

zum nagyobb összefüggésrendszerébe, s ha az em-

ber képes megélni saját élet- és létfolyamatait. Az 

ókori mitológiából Ceres, a gabonaistennő történe-

tét az eleusziszi misztérium őrzi. Ez a tudás és lét-

emlék ott van a bibliai szövegekben: a magnak el 

kell halnia, rothadnia a földben, hogy új élet sarjad-

jon belőle. Ezért tölt Ceres ifjú leánya, Koré több hó-

napot a sötét halálbirodalomban, majd amikor visz-

szatér a földre, szárba szökken a gabona, és bősé-

ges termést hoz. Ha mindezt figyelmen kívül hagy-

juk, akkor valóban megérkezünk a kolhozparasztok 

termelési szintjére, vagyis a minőség világából a 

mennyiségébe – az aktuális politikai elvárásoknak 

megfelelően.

„SÍR SZeLe KÉL”

Noémi 1957-ben, Béni 1967-ben, a Monarchia létre-

jöttének centenáriumi évében halt meg. Csak saj-

nálni tudom, hogy arra a kérdésemre, hogy milyen 

tanulsággal szolgált számukra a család százéves 

története, már nem kaphatok választ.

Bizonyos következtetéseket azért megosztha-

tok. A történelem mint vállalkozás és mint befek-

tetés nem garantált sikerű. „Édesanyámtól örököl-

tem a soha sehol otthont nem találó vándorsorsot” 

– vallja Ferenczy Béni. A letakart múlt előbb vagy 

utóbb újjáéled. Az alkotás a megrendelő igényén 

túl elsősorban teremtőmunka, amihez nem elég a 

technikai tudás, még a széles körű szakmai isme-

ret sem, szükségeltetik maga a személy is. Továb-

bá az is, hogy a művészet ne kényszerű igazodás 

legyen a „fejlett” korszerű áramlatokhoz, ugyanis 

az állandó összehasonlítgatások megalázó és 

megszégyenítő érzést keltenek. Sokkal fontosabb 

a saját élethelyzet, a saját életút, a saját művésze-

ti kifejezés vállalása. Mindez azért aktuális, mert a 

nemzeti, vallási, nemi, családi identitást érzéke-

nyítő hatékony mediális propaganda ennek az el-

lenkezőjével csábít.
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