
Egry József alkotásai a Balatoni Múzeumban 

Még sok hézag tátong az Egry életműben. A főbb 
pilléreket — elsősorban a második periódusban — 
már lerakta a kutatás, bár az utolsó műveket ille
tően még itt is van homály. Néhány jelentősebb 
korai mű — elsősorban a Magyar Nemzeti Galéria 
anyagából — segítséget adott ahhoz, hogy a korai 
és késői szakasz egységét meg lehessen állapítani, 
hogy az életmű egészét alkotó boltozatot ki lehes
sen feszíteni, de a hasonlatoknál maradva, a bordá
zatok vonulatát még sok esetben sötétség fedi, s 
csak időnként csillan meg egy-egy sugár, mely az 
összefüggéseket megvilágítja. 

Ilyen sugaraknak bizonyultak most azok a képek 
és rajzok — néhány érett mű és rengeteg vázlat — 
melyek az Egry-házból, az Egry-örökségből, Vizke-
letyék tulajdonából kerültek át Keszthelyre a Ba
latoni Múzeumba, összesen 317 darab jutott a mú
zeum tulajdonába: a legkülönfélébb időből származ
nak. Vannak egészen koraiak, 1905-ből származók, 
van néhány a keszthelyi korszakból (az 1920 körüli 
időből) és sok a második világháború előttről köz
vetlenül és egy-kettő még azutánról is. Az anyag 
zöme az 1930—40-es évekből származik; legtöbbje 
ceruzarajz, de található köztük jónéhány tus tollrajz 
és akvarell is. 

Mielőtt azonban a grafikai anyag ismertetéséhez 
fognánk, előbb három, a korai periódusból származó 
kéDpel kell foglalkoznunk, melyek a legutóbbi idő
ben kerültek a múzeum tulajdonába, Urbányi 
(Nagel) Józseftől. Egry naplójában hivatkozik arra, 
hogy Korcsek Jánosnál ismerkedett meg Nágel Jó
zsef kereskedővel, akinek akkoriban az Erzsébet
téren volt fűszer-csemege üzlete, s őt tanítgatja 
vasárnaponként rajzolni. Nágelékkel sokáig kapcso
latban maradt Egry, levelezett velük, s azok rend
szeresen vásároltak képet a fiatal festőtől. 

Az első kép — Női portré — Egry munkásságá
nak egész korai periódusából származik; valószínű
leg 1903—4-ből. Sajnos, a lemezpapírra festett képet 
körülváigták (keretbe igazítás miatt?) s így éppen az 
évszám maradt le róla. Stílusjegyeit tekintve meg
egyezik az anyagban fennmaradt aktképpel (1. ké

sőbb), így ennek segítségével eléggé pontosan datál
ható. A kép lezártszemű, szép asszonyarcot ábrázol, 
az arcon valami földöntúli áhítat ömlik el (Ma
donna-kép lenne?) — rendkívül szépmetszésú száj, 
szabályos orr; az arcot szívalakú keretként öleli 
körül a kendő, amely lezárja az egész kompozíciót, 
s a teljes szimmetriában elénk állított arc nyugal
mát és zártságát aláhúzza és kiemeli. Az ecsetkeze
lés teljesen sima, a színek lokálisak, a test hússzíne 
és a kendő meleg barnája kellemesen csendül össze 
(1. kép). 

1906-ban készült a Tájkép (2. kép), ezen már egé
szen eltérő stílusjegyeket észlelhetünk. A klasszikus 
tájképfestés szabályai szerint elő-, közép- és hátte
ret különböztethetünk meg a képen. Az előtérben 
három ritkás fa álldogál, mögötte a patak, partján 
néhány fával — a patak átlósan folyik át a képen 
s a bal alsó sarokban duzzad tóvá. A háttérben egy 
nagy hegy tömege zárja le a képet, fölötte az ég 
látszik. Az ecsetkezelés teljesen eltér az előző kép
től: Egry vastagon, tésztásan rakja fel a festéket, a 
kékeiket és zöldeket vastag vízszintes rövid voná
sokkal helyezi egymás mellé — talán ezzel kívánja 
ellensúlyozni az egész kompozíció függőleges tenden
ciáját, amit a képből kinövő fák rajza a maximá
lisra fokoz. Valószínűnek tűnik, hogy a kép már 
Párizsból való hazatérése után készült — vagy talán 
onnan küldte haza. Mint írja: „ . . .odahaza hagyott 
és Párizsból küldött munkáimból egy darab sem 
volt, mindent eladtak fillérelkért Nágel ós Wilhelm 
ú rnak . . ,"1 

1910-ből való a (3. kép): Nágel Józsefné portréja. 
A divatos ruhában modellt ülő fiatalasszonyt kis 
contrappostóban ábrázolja; felénk fordulva szembe
néz velünk. Szép fiatal arc, koszorúba rakott haj 
koronázza, fekete csikós ruhában, világító fehér 
blúzban, melyet a nyakbatett ékszer zár le. A kép 
alaphangulatát a zöld-fekete-hússzín hármasa adja 
meg — ezzel jellemzi a fiatalasszonyt — a háttér 
zöldes, lazúrosan megoldott, míg Ja ruha tésztásan-
csomósan előadott. Vissza-visszatér a képen a rózsa
szín, minden bizonnyal ezzel kívánta Egry a fiatal-
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1. Női portré 
1. Frauenportät. 

1. Portrait de femme. 
1. Портрет женщины. 
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2. Tájkép, 1906 
2. Landschaft, 1906. 

2. Paysage. 1906. 
2. Пейзаж, 1906 г. 

ságot érzékeltetni: az arc, a fül, az áll színezésében 
rózsaszínű reflexek tűnnek fel, talán a hideg zöldek 
ellenpárjaként, azok enyhítésére. 

Az első arcképpel nagyjából egyidős egy — saj
nos megcsonkított — 1905-ből való akvarell: Akt (4. 
kép). Álló női figura, a test, a fej kontúrral erősen 
körülhúzott; zöldessárgás testszínek dominálnak, a 
plasztikai hatást keresztbe satírozással idézi fel. A 
háttér barnás, s a szélek felé sötétszürkébe vált át. 
Sajnálatos, hogy helyenként radírozás és belerajzo
lás tapasztalható — ezek minden bizonnyal idegen 
kéztől származnak. (Erre a kérdésre még visszaté
rünk.) 

A hagyaték egyik legérdekesebb darabja egy 

1909-ből való, papírra festett olajkép: Artista — 
mindkét kezével kötélbe kapaszkodó, kissé roggyant 
térdű figura (6. kép). Balról kap erős fényt, így a 
jobbkar, az arc jobbfele, a törzs jobboldala és a 
balláb belső pereme erősen világítottak: ennek meg
felelően ezeket a sziéna háttér elől kiemelkedő zöl
des-barnás tónusú ruhán okkeres tételek jelzik. A 
kalap — éles kontrasztként — kék. A porondot a 
térd vonalában meghúzott vízszintes jelzi. A kalap 
erősen a homlokba húzott, árnyékba borítotja a sze
met; az erős fényben csak elnagyoltan jelzi Egry az 
arcot. A sűrű, vastag ecsetvonásokkal papírra tett 
figura párdarabja a kaposvári Rippl-Rónai múzeum 
tulajdonában levő, oda Rippl-Rónai Ödön hagyaté-
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3. Nágel Józsefné portréja 
3. Porträt der Frau J . Nágel. 

3. Portrait de Mme József Nágel. 
3. Портрет Йожефне Нагель. 



4. Akt . , 1905 
4. Akt . 1905. 
4. Nu . 1905. 
4. Hro. 1905 r . 

kából került Bohóc с. olajfestménynek (ez is inkább 
artista: teljesen meztelenül, kis derékkötővel ábrá
zolt figura). Mindkét kép keletkezése 1909, a két kép 
ecsetkezelése is hasonló, bár a kaposvári képé 
kissé mozgalmasabb — mindkettőn a festék vasta-
gon-tésztásan felrakott. Nem lehet pontosan tudni, 
mi vezette a társadalom perifériáin élők ábrázolásá
hoz — talán Ferenczy Károlynak hasonló tárgyú 
képei hatottak rá? Ez valószínű. Hasonló életérzés 
váltotta ki belőle ezeket a képeket, mint Ferenczy-
ből a sajátjait? Nem lehetetlen. Sorsa ezidőben 
rosszabbra fordul — megvonják tőle a főiskolai ösz
töndíjat, kikerül onnan — Ferenczy Károly, Szinyei, 
a kor hangadó művészei, neheztelnek reá — csaló
dások érik; s ha a kenyeret ekkortájt az „Izé" ka
rikatúrái biztosítják is számára, nem kétséges, hogy 
a szegények sorsán gyötrődő, azt mélyen átérző 

művész számára ez művészi kielégülést aligha ad
hatott. Azt írja ez időről: „Nemes Marcell rideg 
magatartása, nagyzoló frázisai, művészetekhez nem 
értése, műcsarnoki sztárok jóllakottsága minden ha
ladásnak kerékkötői, a magamfajták letiprói, a tö
meges giccsek gyártói, a hivatalos, üres nagyságok 
alányaló kiszolgálói. Borzasztó, ha visszagondolok, 
hogy ebben a jólétben hentergő társaságban csak 
elvétve akadt olyan, aki az éhező tehetségeikkel tö
rődött."2 

5. Ex libris. 1912 
5. Exlibris. 1912. 
5. Exlibris. 1912. 
5. Экс-либрис, 1912 г. 
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Még egy művel kell foglalkoznunk a korai pe
riódusból: egy 1912-ben készült Ex libris, melyet 
Nágel József részére készített. (5. kép). Kezében 
lépcsőfeljárós, portikuszos épületet tartó halálfeje
ken lépkedő meztelen férfi, az arc vonásai erősen 
önarcképjellegűek, a törzs rövid, a lábak erősen 
nyújtottak. A figura erősen hasonlít az üvegablak
terven látható férfi alakjára, a stiláris egyezés nyil
vánvaló, így a kettő keletkezésének ideje is egy
máshoz közeleső — s mindkettő sok rokonságot 
mutat Kernstok férfifiguráival. Ennek gyökereit 
kutatni azonban ezúttal messze vezetne — kétség
telen, hogy érdekes egyezésről van szó. 

7. Férfi feji., 1920 
7. Kopf eines Mannes I. 1920. 
7. Tété d'homme I. 1920. 
7. Голова мужчины, № 1, 1920 г. 

6. Artista: 1909 
6. Artist. 1909. 
6. Acrobate. 1909. 
6. Циркач. 1909 г. 

A rajz önálló életét csupán a XVI. század máso
dik felétől keltezhetjük — azelőtt nem igen lépett 
túl a műalkotáshoz készített vázlat keretein. Két
ségtelen, hogy a rajzi rögzítés a művészi képzelő
erő kezdeti, alapvető aktusaként lép fel; ami a köl
tőnek az emlékeztető jegyzet és feljegyzés, a napló 
és a művészi levél, azt jelenti — tágabb értelem
ben— a művésznek a vázlat é.s a rajz.3 A rajz, telve 
frisseséggel, a pillanat hevének intimitásával, a sze
mélyiség forró varázsát a maga közvetlenségében 
őrzi. Réti István beszél arról, hogy a friss érzésnek, 
az új gondolatnak mindig új erőfeszítéssel kell a 
legfejlettebb nyelvi készség mellett is megterem
tenie, kikovácsolnia a maga új, élő, kifejező formá
ját, mert a finomabb, sajátosan egyéni mondanivaló
nak halála a kitaposott nyelvi forma, mely kész 
mondataival, megszokott szólásformáival minden 
gondolatot banalizál. Ettől óv meg a rajzi kifejezés, 
rögzítés, rögtönzés, mely a gondolat sebességével el
röppenő képet megörökíti. Egykor különválasztották 
azokat, akik „csak" rajzoltak, azoktól, akik „már" 
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8. Gáton, 1920 
8. Auf dem Damm. 1920. 

8. Sur la digue. 1920. 
8. На дамбе, 1920 г. 

festenek — korunkra ez a megkülönböztetés már 
érvényét vesztette. Tintorettora kell gondolnunk, 
aki szerint „a szép színeket a Rialto boltjaiban meg 
lehet vásárolni, de a rajzot csak sok munkával és 
hosszú virrasztásokkal lehet a lélek rekeszeiből elő
varázsolni." Erre gondolhatott Egry is, midőn arról 
beszélt, hogy ő akkor is fest, mikor a stégen ülve 
órákhosszat horgászik. Hiszen itt értek meg azok a 
látomások, melyek a műterem csendjében papírra 
kerülve, a század magyar művészetének kimagasló 
értékei közé tartoznak. 

9. Önarckép 
9. Selbstbildnis. 
9. Autoportrait. 
9. Автопортрет. 
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10. Férfi 
10. Mann. 
10. L'homme 
10. Мужчина. 

belső lelki vihart, az összeomlás érzését tolmácsoló 
eszpresszionizmus vált a magyar festészet fő stílus
irányává . . . " — írja Németh Lajos.4 Ezt látjuk Egry 
ez időben készült két rajzán is. A Gáton, mely 1920-
ban Keszthelyen készült, (8. kép) párdarabja az 
ugyanebből az időből való Fények a Balatonon с 
pasztellnek; míg azonban a pasztellen a színek tol
mácsolják a vívódást, a gyötrődést, addig a ceruza
rajzon a vonalvezetés és a tónusok. Az előtérben 
középen a második korszakban állandóan visszatérő 
„önarckép-férfi" jobblábbal lép előre, két keze gör
csösen ökölbeszorulva nyúl — a fej kissé felemelt, 
szembenéző, a kalap erősen a homlokbahúzva. Jobb
oldalról súrolja a fény —r ez a test jobboldali töme
gét feloldja, — csupán egy-két erősen meghúzott 
kontúrvonal határol, s a baloldali tömeg tónusosán 
sötét. A figura mellett kétoldalt húzódik hátra a gát 
vonala, míg háttérben, a képsíkkal teljesen párhu
zamosan (ez Egrynél később teljesen szokatlan szer-

A rajzok közül az első kettő a keszthelyi tartóz
kodás korai idejéről származik, az ún. expresszio
nista korszakból. Ezt az időszakot Egry az „új ta
nulmányok, újrakezdések a balatoni világból" jel
zéssel rögzíti Naplójába — s valóban, ez időtől 
kezdve egészen más felfogásban dolgozik, mint az 
korábbi munkáiból ismeretes. Az Ex libris rajzi fel
fogásában már nem a belgiumi időszak kontúros 
képeivel, hanem háború alatt készült rajzaival (Se
besülthordozók, Temetés, illetve a hullák felett lép
kedő lovon ülő meztelen férfi) rokon. Ezeken csu
pán a vonal jut szóhoz, a tér nem jut szerephez: 
most, az átváltás idején már teret is ábrázol, s eb
ben táj és ember jelentkezik egységben. A keszt
helyi magányában élő művész gyötrődik ez időben 
sorssal és kifejezései egyszerre; ez érződik e két 
rajzából. Ez az időszak roppant cezúra az egész ma
gyar festészetben. Az első világháború előtt döntő 
szerepet játszó művészek közül többen emigrációba 
vonultak, sokan hosszú időre elnémultak. Az egész 
fejlődés kényszerű új irányt vett. „Néhány évre a 

11. A festői., 
11. Der Maler. I. 
11. Le peintre I. 
11. Художник, № 1. 
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kesztésmód, itt még a korai korszak öröksége) há
zak, fák konstruktív rendje látható. 

A másik, ez időből származó rajz — talán ez a 
korábbi — a lelkiállapotot a vonalak kuszaságával 
fejezi ki. Szembenéző férfiarc — minden bizonnyal 
ez is önarckép, bár ezúttal nem állapítható meg tel
jes bizonysággal — s mint valami fejre borított 
talár, koszorúzza a vállra boruló vastag, többfonatos 
kontúr (7. kép). A szemöldök, az orrvonal, az áll 
körvonala mind több vonalból fonódik össze egyet
len kifejező vonallá — a baloldalt hátul az ablak
nyílás jelzett, a fény onnan hátulról jön, ez okozza 
a különös jelenséget. A jobbkéz emelkedik az arc 
elé; az egész beállítás arra utal, hogy a rajz tükör 
előtt állva készült, s ez okozza a kissé merev, erő
sen szembefigyelő nézést, a kéz furcsa tartását is. 

13. A festő III., 
13. Der Maler. I I I . 
13. Le peintre I I I . 
13. Художник, № 3 

12. A festő I L , 
12. Der Maler. I L 
12. Le peintre I L 
12. Художник, № 2. 

Kevéssel későbbi időből származik az az önarc
kép, mely tartásában sokban hasonlatos az előbbi 
férfifejhez, de pleinairben készült (9. kép); a Dé
libábos, páros fények с kép korszakából való. (1926 
körül). Az előtérben álló, balkönyökére támaszkodó 
férfi jobbját felemeli; a ceruzarajz vonalvezetése 
biztos kézre utal: a váll, a kéz vonala, a nyak vo
nala egyetlen határozott vonallal megvont; a fény
ben levő jobb arcon keményen jelzettek a bevésődő 
ráncok, a kemény, éles fény megkettőzi a formákat 
— mintha lebegnének. Ezt jelzi az önarckép mögött 
ismétlődő figura-kettőzés, a felemelt ököl párhuza
mosan ismételt vonalai, a háttéri házikó megismét
lése. 

Hozzávetőleg a harmincas évek elejére tehető a 
Férfi c. vegyes technikával (toll és ceruza) készített 
rajz (10. kép). A kompozíción ezúttal is az önarckép
figura szerepel, de a rajzvonások már nyugodtab
bak, a haj, és az áll vonala nyugtalan sraffozással 
jelölt. Oldalt napraforgók, a háttérben pedig karján 
gyereket vivő asszony; a gyerek rajza tollal hang
súlyozott. Lehet, hogy a rajz egy képhez készült 
első vázlat; Gondok, vagy hasonló címmel egy 
kompozíció terve merült volna fel benne? Vagy 
talán a Krisztus-sorozat egy el nem készült darab
jának terve lenne? 
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14. Hadimunkás (Háborúból) 1945 
14. Kriegsarbeiter. 1945. 
14. Ouvrier de guerre. 1945. 
14. Военный рабочий (Из войны), 1945 г. 

Ebből az időből származik A festő I. с. ceruzarajz 
is — tanulmány s változat lehet az 1937-ben ké
szült, ugyanilyen című műhöz, mely a késői évek 
egyik legjelentősebb darabja. Az erkélyen álló 
férfi mögött látjuk az ajtónyílást, balra a háta mö
gött szék s combközép magasságában húzódik az er
kélyrács — itt el van vágva az alak is. A fény át
járja a formát, baloldalon kemény árnyékok tagol
ják a figurát (11. kép). Ugyanennek másik változata 
A festő II. (12. kép), mely az állvány előtt ülve áb
rázolja a festőt, fején a jellegzetes sapkával, mely a 
végleges változaton is szerepel. A háttér a fonyódi 
hegy — ez is azonos a végleges megoldással. 

Ugyanennek a témának a harmadik változata 
A festő III. (13. kép) állvány előtt állva ábrázolja a 
festőt. Rajzi megoldása valamivel egyszerűbb, a 
körvonalak ceruzarendjét tollal erősíti fel és emeli 
véglegessé. Ugyanezen a lapon egy lenéző, rendkí
vül keserű arckifejezésű, ráncosképű férfi portréját 
is látjuk, amint könyökölve ül, s kezét arcához tá
masztja. A kevés vonallal nagyon kifejezően jel
lemzett arc nagyszerűen megoldott. 

1945-ből származik a Hadimunkás (Háborúból) 
(14. kép); a teret csupán az átlósan futó egyenes 
jelzi alul — az alak teljes nagyságban ábrázolt, 
jobblábbal előlép. A körvonal itt itt ismétlődő, egy
mást fedő ceruzavonalakból áll össze, amit egy 
erősebb áthúzás emel véglegessé. A test tagolását 
néhány vonal jelzi csupán — a fején sapka, sza
kálla erősen kiütközik, ezzel jelzi elhanyagoltságát. 

15. Juliskái., 1923 
15. Juliska. I. 1923. 
15. Juliette I. 1923. 
15. Юлишка, № 1. 1923. 
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16. Juliska I I . 
16. Juliska. I I . 
16. Juliette I I . 
16. Юлишка, № 2. 

A vázlatok közt néhány rajz, vázlat található, 
mely a művész feleségét, Juliskát ábrázolja. A má
sodik nagy korszakban Egry csupán édesanyjáról és 
feleségéről készített néhány képet — az ezekhez 
készült vázlatokat találjuk itt. A legkorábbi, a 
fiúsra vágott hajú, szinte kislányosan finom profilú 
fiatalasszonyt ábrázoló ecsetrajz 1923-ban készült 
(15. kép). A többi „Juliska-rajz" (16—21. kép) kü
lönböző beállításban készült vázlat, keletkezési ide
jüket tekintve mind későbbi; érdekességük a pilla
nat megragadásában rejlik. A ceruzarajzok rend
kívül artisztikusak — a tollrajz improvizált vonal
vezetése is rendkívül karakteresen ragadja meg a 

könyökére támaszkodó, elgondolkodó asszony figu
ráját. Időrendben legkésőbbi minden bizonnyal a 
varró Juliskához készült több fej- és kéztanulmány, 
valamint az ülő asszonyról készült ceruza- és toll
ra jz. Ennek előadásmódja azonos a korábban már 
tárgyalt A festő II-vel — ugyanazon lap két olda
lán szerepelnek. Az áthúzott, de azért kibetűzhető 
szöveg a vázlatok mellett: „Az önarckép, ha elvo
natkoztat, azokkal a festői jelekkel ösmertet ma
gára, amelyet senki sem vesz észre, melyek a festő 
sajátja. Vannak arcok, melyek a komoly festői elő
adást nem bírják el, a banális hétköznapi arcok. 
Vannak arcok, melyeknek a legkomolyabb festői 
előadás is kevés (nagyon érdekes arcok)." 

Üjszerű nézőpontból készült egy 1930-ban rajzolt 
kompozíció az Erzsébet-hídról (23. kép). Nem hasz
nálja ki Egry a végtelenbe szaladó folyó által ki
nyitott teret — mint a Balaton terét lezárja a fo
nyódi kettős kúppal, úgy zár itt a pesti oldal házai
val. Az ellipszis alakú tér egyik oldalát a hídfő, 
s a mögötte magasodó templomtorony jelzi — elöl 
egy rakodó csónak és annak nyomvonala zárja a 
teret, míg a túlsó oldalon a kanyarodó part házai — 

17. Juliskául. 
17. Juliska. III . 
17. Juliette I I I . 
17. Юлишка, № 3. 
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18. Juliska IV. 
18. Juliska. IV. 
18. Juliette IV. 
18. Юлишка, № 4. 

s középen ível a híd hiperbolája; csupán jobb olda
lon sejteti a rajz a messze szaladó teret. Valószínű
leg képvázlatnak készült, de az elkészült képről 
nincs tudomásunk. 

Ritka témát választott Egry egy másik rajzához: 
egy színházi előadás nézőterének fényproblémái iz
gatták — s a nézőtér látszögéből ragadja meg azo
kat (24. kép). Elöl világít a színpad tere — innen 
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árad a fény —, halványan látszanak a fényben jel
zett alakok; a nézőtérre áradó fény teljesen fel
oldja az elöl ülők alakját, még hátrébb, a fény és 
árnyék, vagy ha jobban tetszik: a világos és sötét 
határán egyre erőteljesebbek a sziluettek, s a leg
hátsó sorban ezek már teljes élességükben rajzo
lódnak ki. Oldalt szemben két páholy félköre zárja 
a kompozíciót, jobbra egy felmagasodó oszlop ha
tárol. 

A következő néhány rajzvázlat a késői Deleléshez, 
a Hazatérő tehenekhez (mindkettő 1940 körül) és 
figurális tanulmányok (22., 25., 26., kép). Kevés, gyors 
vonással odavetett mind az ember (ezúttal is ön
maga), mind az állatok rajza, s néhány satírozott 
vonás jelzi az árnyékot. Az utolsó rajz pedig a 
Hazatérő egyik változata. 

19. Juliska V. 
19. Juliska. V. 
19. Juliette V. 
19. Юлишка, № 5. 



20. Juliska VI . 
20. Juliska. VI . 
20. Juliette VI. 
20. Юлишка, № 6. 

Egry József munkásságának ismeretlen oldalát 
mutatja a most előkerült üvegablak-terv, mely, 
stílusát tekintve, az 1910. évek elejéről való, kb. az 
ex-librisszel azonos időszakból (27. kép). Tudjuk, 
hogy a szecesszionizmus építészetének kedvelt dí
szítőeleme volt az üvegablak — s többek között jól 
ismerjük pl. Rippl-Rónai ilyen terveit, sőt kivite
lezett alkotásait is. Hogy Egryt mi indíthatta a terv 
elkészítésére, még nem kiderített: felkérésre ké
szült-e vagy csak biztatásra, esetleg saját kedvtelé-

21. Juliska VII. 
21. Juliska. VII. 
21. Juliette VII. 
21. Юлишка, № 7. 

sóre, további kutatásra vár még. Sajnálatos, hogy 
a tervben idegen kéztől származó belerajzolás-festés 
található (nem egyedülálló ebben az anyagban, mint 
már az Akt-nál is említettük, s még visszatérünk 
a kérdésre). Az eredeti kompozíció középen függő
legesen kétfelé osztott, vízszintesen pedig három 
osztású. A rajz maga balfelé hajló, jobb lábával ki-

22. Tanulmánya „Delelés "-hez. I 
22. Studie zur „Mittap-srast". I . 
22. Étude pour le "Repos du midi". I . 
22. Набросок к,, Полуденному отдыху" №l-
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23. Erzsébet hid, 1930 
23. Elisabethbrücke. 1930. 

23. Le pont Elisabeth. 1930. 
23. Мост Элизабета. 1930. 

lépő férfit ábrázol, kékkel és rózsaszínbe hajló vö
rössel előadva; mellette kétoldalt egy-egy fa zárja 
a kompozíciót, a felső részen pedig messzenyúló táj 
látszik. A felül középen jelentkező napkorong, az 
ecsettel való kontúrozás, valamint a bal oldali lát
ható fej későbbi „belejavítás". 

Eddig ugyancsak nem ismert másik próbálkozása 
Egrynek a plakát területéről származik: a harmin
cas évekből való. Tudjuk, hogy Berény Róbert 
1930—31-ben több Modiano plakátot tervezett. Hogy 
Egryt a gyár szólította-e fel, hogy pályázzon, Be
rény indítéka volt-e a plakátok elkészítése, nem 
tisztázott: azt jól tudjuk, hogy Egry — beérkezett-

sége ellenére is — állandó anyagi nehézségekkel 
küzdött. A fennmaradt négy terv közül a cigaret
tázó nőt ábrázoló ecsetrajz a legkomplettebb — a 
többi csak vázlata egy kidolgozható elgondolásnak 
(28—31. kép). 

Végül néhány hamisítványt, illetve hamisított 
rajzot publikálunk. A hagyaték, mielőtt a Balatoni 
Múzeumba került volna, Egryné halála után hosz-
szabb ideig volt Vizkelety Istvánnak, Egryné első 

292 



24. Színházban 
24. I m Theater. 

24. Au théâtre. 
24. В театре. 

házasságából származó fiának. tulajdonában. Egry 
Józsefnek a házba ez időben is ellátogató barátai 
és ismerősei már korábban hírt adtak arról, hogy 
Vizkelety — aki magát festőnek, s Egrynél jobb 
festőnek tartotta — a rajzok egyikét-másikát „kor
rigálja" elképzelései szerint. Az itt publikált öt 
rajzba, és az 1905-ös akvarellbe, az Akt-ba való 
belekapirgálás és ceruzával történt „belejavítás" 
feltehetőleg az ő kezétől származik; erre vall az 
üvegablak-terv mellett látható férfiportré is — fel
tehetően Vizkelety önarcképe. 

A Férfifejbe (32. kép) ceruzával és fehér olaj fes
tékkel nyúlt bele — a bal arcon, a kezeken, s min
denekelőtt a szem körül láthatók ennek nyomai; az 
önarcképen (36. kép) Egry tollvonásait, mellyel a 
halánték és a szem köirüli redőlket jelezte, „egészí
tette ki" az arc karakterét megmásító szemüveggé. 
Az Ülő férfi teljese egészében hamisítvány — a va
lódi aláírás fölött kivehető a radírozás — itt a három
lábú széken ülő férfi, a tónusos előadásmód idegen 
kézre vall. Ugyancsak hamisított a tollal készült 
önarckép, amelyre a kalapot utólag rajzolták rá, 
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25. Tanulmány a „Delelés "-hez. I I . 
25. Studie zur „Mittagsrast". I I . 
25. Étude pour le " Repos du midi". I I . 
25. Набросок к „Полуденному отдыху", № 2. 

a száj körül egy kemény, egyenes vonalat húztak, 
majd sötét tintával bele is rajzoltak. Hasonlóképpen 
hamisított az Ajtó mögött című ceruzarajz; való
színű az egészet Vizkelety rajzolta és berakta az 
Egry hagyatékba (33—36. kép). 

E néhány rajz és vázlat — s a három korai mű — 
ismertetésével kívántuk ezúttal teljesebbé tenni a 
képeket, mely Egryről él. A parasztfiúból lett auto
didakta festő a művészet legmagasabb szféráiba 
emelkedett; mint rajzaiban is kifejezésre jut: nem 
a részletek iránti érdeklődés, azok gazdag kibontása 
vonzza: belső képalakító látásának kivetítődése lé
nyegretörő alkotásmódot eredményez — a látvány 
egyszerűségében, a jelenség tovatűnő látomásaiban 
is a maradandó, a lényeges megragadásra törekszik. 

Láncz Sándor 

26. Tanulmány 
26. Studie. 
26. Étude. 
26. Набросок. 
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27. Üvegablak terv 
27. Entwurf zum Fensterglas. 
27. Projet de vitrail. 
.27. Набросок стеклянного окна. 
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28. Plakátterv. I . 
28. Entwurf zum Plakat. I . 
28. Projet d'affiche I . 
28. Набросок афиши, № 1. 

29. Plakátterv. I I . 
29. Entwurf zum Plakat. I I . 
29. Projet d'affiche I I . 
29. Набросок афиши, № 2. 
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J E G Y Z E T E K 

i Napló. Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár. 
2 Uo. 
3 Minthogy a magyar kifejezés: „rajz" nem csupán a kéz

zel és ceruzával, tollal, ecsettel, mint eszközzel való 
munkafolyamatot jelenti, hanem ide kell érteni a sok
szorosítással előállított rajzokat is, azért a fogalom pon

tos azonosítása kedvéért megjegyezzük, hogy itt a rajz: 
fogalmát a „Handzeichnung"-gal azonosítjuk, azaz a sok
szorosító eljárás kizárásával készült műalkotással. 

i Németh Lajos: Egry József. Művészettörténeti tanulmá
nyok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Év
könyve 1959/60. Budapest, 1962. 
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AZ ISMERTETETT MÜVEK JEGYZÉKE 

N Ö I PORTRÉ 
olaj , l emezpap í r 
26,7 X 28,2 cm 
J . 1. j . : Egry József 190 

T Á J K É P , 1906 
ola j , vásson 
47 X 57,5 cm 
J. 1. j . : Egry J . 1906 

NAGEL JÖZSEFNÉ PORTRÉJA, 1910 
olaj , vászon 
70 X 57 cm 
J. 1. j . : Egry J . 1910 
L. sz. : 63. 1. 

AKT, 1905 
akvare l l , pap í r 
28,3 X 20,5 cm 
J. 1. b . : Egry Joz 
L. sz.: 58. 286 
Hátu l : 1905. 

(leszakítva) 

3 1 . P l a k á t t e r v . I V . 
3 1 . E n t w u r f z u m P l a k a t . I V . 
3 1 . P r o j e t d ' a f f i che I V . 
31. Набросок афиши, № 4. 

ARTISTA, 1909 
olaj , pap í r 
34,7 X 31 cm 
J . 1. j . : Egry József 1909 
L. sz. : 58. 320 

EX LIBRIS 
szépiarajz , fototypia e l járássa l soksz. 
9,2 X 6 cm 
J . 1. b . : Egry József 
F r e c h Miklós tulajd. 

30. P l a k á t t e r v . I I I . 
30 . E n t w u r f z u m P l a k a t . I I I . 
30 . P r o j e t d 'af f iche I I I . 
30. Набросок афиши, № 3. 
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32. Férfifej. (Hamisított) 
32. Kopf eines Mannes (Fälschung). 
32. Tête d'homme (faussé). 
32. Голова мужчины (Фальсификат). 

GÁTON, 1920 
szén, papír 
29,8 X 43,5 cm 
J. 1. j . : Egry József Keszthely 920 
L. sz.: 58.323 
Hátul: Egry József „Gáton", Keszthely, 1920 

FÉRFIFEJ I., 1920 
ceruza, papír 
28,7 X 22,4 cm 
J . ' l . j . : Egry József Keszthely, 920 
L. sz.: 58.287 
Hátul: Teherhordó (ceruzavázlat) 

ÖNARCKÉP 
ceruza, papír 
15,4 X 15,8 cm 
L. sz.: 58.12 

FÉRFI 
ceruza és toll, papír 
19 X 17,6' cm 
L. sz.: 58.113 

A FESTŐ I. 
ceruza, papír 
29,3 X 20,7 cm 
J. I. j . : Egry József 
L. sz.: 58.288 

A FESTŐ II. 
ceruza, papír 
22,8 X 18 cm 
L. sz.: 58.129 

A FESTŐ III. 
Lásd „Juliska" VII. 

33. Ajtó mögött. (Hamisítvány). 
33. Hinter der Tür (Fälschung). 
33. Derrière la porte (faux). 
33. За Дверью (фальсификат). 
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34 . Ü l ő férfi. ( H a m i s í t v á n y ) 
34. S i t zende r M a n n ( F ä l s c h u n g ) . 
34. H o m m e assis ( faux) . 
34. Сидящий мужчина (Фальсификат). 

HADIMUNKAS (Háborúból) 1945 
ceruza, pap í r 
39 X 29,5 cm 
J . 1. j . : Eg ry József festő 1945 
L. sz. : 58.308 
Há tu l : Háborúbó l , H a d i m u n k á s 

JULISKA I. 1923 
tus , pap í r 
45,5 X 36,1 cm 
J. 1. j . : Egry József Badacsony 
L. sz.: 58.325 
Há tu l : Egry József, Badacsony , 1923 

JULISKA II. 
ceruza és toll, pap í r 
29 X 38,5 cm 
J . 1. j . : Eg ry József 
L. sz.: 58.324 

JULISKA III . 
toll, pap í r 
21,2 X 15 cm 
L. sz.: 58.115 

JULISKA IV. 
ceruza, pap í r 
14,8 X 9,8 cm 
L. sz. : 58.19 

JULISKA V. 
ceruza, pap í r 
26,2 X 17 cm 
L. sz.: 58.117 

35 . Ö n a r c k é p . ( H a m i s í t v á n y . ) 
35 . Se lbs tb i ldn i s ( F ä l s c h u n g ) . 
35 . A u t o p o r t r a i t (faussé). 
35. Автопортрет (Фальсификат). 

JULISKA VI. 
toll, pap í r 
L. sz.: 58.38 

JULISKA VII. 
ceruza és toll, p a p í r 
L. sz.: 58.143 
Há tu l : A Festő III . 

ERZSÉBET-HID 1930 
ceruza, pap í r 
31,5 X 42 cm 
J. I.J.: Egry József, Bpest , 930 
L. sz. : 58.322 
Há tu l : 7) Erzsébet -h íd 
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36 . Ö n a r c k é p . ( H a m i s í t o t t ) . 
36 . Se lbs tb i ldn i s ( F ä l s c h u n g ) . 
36 . A u t o p o r t r a i t ( faussé) . 
36. Автопортрет (Фальсификат). 

SZÍNHÁZBAN 

tus , pap í r 
32 X 41,3 cm 
J . 1. j . : Egry József 
L. sz.: 58.319 

ÜVEGABLAK-TERV 

akvare l l , pap í r 
27,4 X 21 cm 
J . 1. j . : Egry József 
L. sz.: 58.314 
Há tu l : Ab lak t e rv 

PLAKÄTTERV I. 

tus , pap í r 
22,3 X 16,8 cm 
J . 1. j . : Egry József 
L. sz.: 58.301 
Há tu l : (áthúzva) I, Csörsz u. 5., Egry József 
(tusrajz) 50.— P . Pá lyáza t 

PLAKÄTTERV II. 

tus , pap í r 
22,5 X 31,5 cm 
J . 1. j . : Egry József 
L. sz.: 58.300 
Há tu l : Egry József, I. Csörsz u. 5. (áthúzva) 
I, Atti la u. 6. 

PLAKÄTTERV III . 

ceruzá t és toll, p a p í r 

há t l ap j án : 
PLAKÄTTERV IV. 

ceruza és p a p í r 
30 X 21,5 cm 
L. sz.: 58.135 

ÖNARCKÉP 

toll és ceruza, pap í r 
23 X 18,5 cm 
L. sz.: 58.120 

ÜLÖ FÉRFI 
toll és ceruza, pap í r 
22,7 X 31,2 cm 
J . 1. j . : Eg ry József 
L. sz.: 58.299 

KALAPOS ÖNARCKÉP 
toll, pap í r 
25,6 X 17,9 cm 
L. sz.: 58.125 

SZEMÜVEGES FÉRFI 

akvare l l és olaj , pap í r 
31,5 X 22,5 cm 
J . 1. j . : Egry József, Badacsony 
L. sz.: 58.289 

AJTÖ MÖGÖTT 
ceruza, pap í r 
29,3 X 20,7 cm 
J . 1. j . : Egry József 
L. sz.: 58.288 

l 
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Die Schöpfungen von József Egry im Balatoni Múzeum 

József Egry (1883—1951) war einer der bedeutend
sten, hervorragendsten ungarischen Maler der Zeit 
zwischen ben beiden Weltkriegen. Er reagierte in 
seinem Lebenswerk auf die Probleme des Zeitalters: 
in seinen Themen wendete er sich von der sich 
faschisierenden Ordnung ab; seine Formenwelt ab
strahierte er aus der Welt des ungarischen Meeres, 
neben dem er die letzten drei Jahrzehnte seines Le
bens verbracht hatte. Das Großteil seiner Schöp
fungen befindet sich in den Händen von Privat
sammlern. Einige bedeutende Werke sind Eigentum 
der Nationalgalerie. Seine noch zugänglichen Schöp
fungen werden neuerdings durch das Balatoni Mú
zeum in Keszthely gesammelt. So gelangten in jüng
ster Zeit in den Besitz dieses Museums neben die 
seit langem dort aufbewahrten Bilder „Balatoner 
Fischer" (1923) und „Portrait von Juliska" (um 1936) 

einige Schöpfungen seiner wenig bekannten Pe
riode (1902—1917), wie das Frauenportrait (1903—4), 
eine Landschaft (1906) und das Portrait von Frau J. 
Nagel (1910). Diese werden in diesem Aufsatz be
sprochen. Außerdem werden auch manche, neuestens 
gefundene grapische Werke bekannt gegeben. Das 
Museum hat nämlich aus der Hinterlassenschaft 
Egry's eine Menge von graphischen Arbeiten ver
schiedener Qualität aus den verschiedensten Perio
den des Meisters angekauft. Einige Schöpfungen 
werden hier nicht einmal ihrer Qualität halber ver
öffentlicht, sondern deshalb, weil sie in der Aus
gestaltung des Lebenswerkes eine gewisse Rolle spie
len: Z. B. die Entwürfe für Fensterglas und für 
Plakete. Das vorgelegte Material enthält auch einige 
Fälschungen. 

Sándor Láncz 
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Les tableaux de József Egry au Musée du Balaton 

József Egry (1883—1951) est l'un des peintres hon
grois les plus importants et les plus illustres de la 
période d'entre les deux guerres mondiales. L'artiste 
réagit dans ses oeuvres d'une manière spécifique 
propre à lui aux problèmes de son époque: se dé
tournant du système se fascisant de plus en plus, 
il abstrait son univers des formes du monde du 
Balaton, aux rives duquel il passa les trente der
nières années de sa vie. La majeure partie de ses 
oeuvres sont en propriété de collectionneurs privés 
et quelques-uns de ses tableaux sont conservés à la 
Galerie Nationale Hongroise. Les créations encore 
accessibles sont rassemblées par le Musée du Bala
ton de Keszthely. C'est ainsi que le Musée a acquis 
récemment — pour les ajouter au „Pêcheurs du 
Balaton" (1903) et au „Portrait de Juliette" (vers 
1936) — quelques-unes de ses créations exécutées 

dans sa première période peu connue (1902—1907)r 

tels un Portrait de femme (1903—1904), un Paysage 
(1906) et le Portrait de Mme József Nágel (1910), qui 
font l'objet de notre étude. Nous étudierons en outre 
quelques oeuvres graphiques récemment retrouvées. 
A savoir le Musée du Balaton a acquis du legs Egry 
une série d'oeuvres graphiques qui sont de qualité 
différentes et proviennent de périodes les plus diffé
rentes. Nous publions ici quelques-unes de ces oeu
vres non pas tant pour leur qualité artistique, mais 
en vue de compléter l'oeuvre du peintre. Tels sont 
le carton d'un vitrail et les cartons d'affiches. Fina
lement nous présenterons ici comme curiosité philo
logique, quelques faux trouvés parmi les oeuvres 
acquises. 

Sándor Láncz 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЙОЖЕФА ЭГРИ В БАЛАТОНСКОМ МУЗЕЕ 

Йожеф Зтри (1883—1951) является одним из са
мых значительных и выдающихся венгерских худож
ников-живописцев периода между обеими мировыми 
войнами. В своем творчестве он своеобразно реаги
рует на проблемы своей эпохи; в содержании своего 
творчества, своих произведений он отвернулся от 
фашизирующейся системы, и абстрагировал мир сво
их форм из мира Балатона, так называемого «венгер
ского моря». Преобладающая часть его творчества 
находится в владении частных собирателей; некото
рые произведения хранятся в Венгерской националь
ной Галерее; еще приобретаемые картины собираются 
кестхейским Балатонским музеем. Так приобрел 
музей в последнее время —- рядом с там хранящимися 
картинами Балатонские рыбаки (1923) и Портрет 
Юлишки (около 1936) — некоторые произведения 
менее известного раньшего периода (1902—1927) 
художника; так, например, Дамский портрет (1903— 

4), Пейзаж (1906) и Портрет Йожефне Нагель (1910); 
последние описаны в нашем очерке. Кроме того, 
рассматриваются некоторые в новейшие дни найден
ные графики, так как музей купил из числа наслед
ства Эгри целый ряд график Эгри, различного худо
жественного качества, из самых разных периодов 
художника. Некоторые из числа репродуцированных 
здесь произведений получили место в очерке не столь 
ввиду своих схудожественных качеств, как на основе 
своей роли в округлении творчества Эгри, как, на
пример, эскиз стеклянного окна и эскизы афиш. 
Наконец, материалы содержат и некоторые интерес
ные с филологической точки зрения картины: найде
ны некоторые фальсификаты; последние также пред
ставлены в очерке. 

ШАНДОР ЛАНЦ 
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