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36 I ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

FERENCZY KÁROLY
1862-1917
Ferenczy Károly a magyarországi impresszionizmus leg
jobb mestere, kifinomult érzékeny művész, a napfény
ben fürdő tájak festője.
Apja földbirtokos és magas rangú hivatalnok, az Első
Erdélyi Vasúttársaság igazgatója volt. A gimnázium elvég
zése után Ferenczy Károly mezőgazdász oklevelet szer
zett és a családi birtokon kezdett gazdálkodni. Ez idő tájt
kezdte érdekelni a festészet. Miután feleségül vette távo
li rokonát, Fialka Olga festőnőt, Ferenczy végleg a festé
szet felé fordult. Viszonylag későn, huszonöt évesen irat
kozott be a párizsi Julián Akadémiára. 1892-1896 között
Münchenben élt, ahol a Jules Bastien-Lepage féle részle
tező naturalizmus uralkodott. 1896-tól Nagybányára köl
tözött, hogy a szabad környezetben szabad művész vál
jon belőle. Többek között Hollósy Simonnal, Csók István
nal megalapította a nagybányai művésztelepet. Egyre
inkább a színek szerelmese lett, végletekig fokozta a
fények tobzódását. Eleinte még a kép tárgya volt számá
ra a fontos, a természetből merítette témáit, később az
emberi arc és a lélek titkait is megjelenítette. Első sike
rei után forradalminak nevezték. Ferenczy nem törődött
vele, hogy a közönség mint vélekedik a képeiről, maga
volt a meggyőződés. Az új tehetségek köré tömörültek
és együtt vívták harcukat az akadémikus festőkkel és az
iskolázatlan kritikusokkal.
1903-ban magániskolát nyitott Budapesten. Majd
1908-ban Szinyei-Merse Pállal és Rippl-Rónai Józseffel
megalapították a Magyar Impresszionisták és Naturalis
ták Körét, a MIÉNK-et.
Ettől kezdve haláláig minden évben több kiállításon
szerepeltek művei, de krónikus betegsége egyre súlyo
sabbá vált, végül 55 éves korában elhunyt. Művészete
nagy hatással volt a saját és utána következő nemzedék
re. Képeit a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban
tekinthetjük meg.
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