
Egry József két levele Oltványi Imréhez 

A két levél közlésével Egry József szinte meghökkentően 
hiányos életrajzához szeretnénk néhány adalékot szol
gáltatni. A művész az oka elsősorban annak, hogy oly 
kevés állomását ismerjük életének. Hallgatag, magának 
való ember volt, órákig tudott szótlankodni még társa
ságban is. Másokat és magát figyelte ilyenkor szinte 
gerinctörésig kegyetlen őszinteséggel. Zalaujlaki gye
rekkoráról, fiatalkori hányódásairól, a már érettebb 
férfikor küszködéseiről még barátainak is vajmi keve
set beszélt. Ezért van nagy jelentősége a budapesti mű
terem lángjaiból megmentett naplóknak és a lassan-
lassan előkerülő levelek közlésének.1 

Oltványi Imrével már régebben ismerték egymást. 
Még valamikor a 20-as évek végén találkozhattak, ha 
ugyan nem jóval előbb.2 Megismerkedésük körülmé
nyeiről semmit sem tudunk, ám azt igen, hogy 1932-ben 
ő írt elsőként — akkor még Ártinger néven — mono
gráfiát Egry művészetéről.3 Oltványi ez időben a Magyar 
Jelzálog Hitelbank tisztviselője volt és komolyan fog
lalkozott művészeti kérdésekkel. 1945 után a Nemzeti 
Bank elnöke, majd 1947—48-ban berni követünk lett. 
1950-től nyugdíjazásáig — tehát a levelek írásának ide
jén —• a Szépművészeti Múzeum főigazgatói tisztét töl
tötte be.4 Levélváltásukból ez ideig csak az alábbi két 
levél került elő. 

1 

Kedves Imrém, 

szíves soraid mint a névnapi jókívánságokat örömmel 
és köszönettel vettük. 

Különösen nagy örömmel vettük a Szépművészeti 
Múzeum igazgatói kinevezésed, amihez őszinte szívvel 
gratulálunk és kívánjuk, hogy ebben a szép megbízatá
sodban munkád, törekvésedhez minél több eredmény 
fűződjön. Tudom, nem kis dolog vár Rád ebben a meg
bízatásban a mai egyoldalú követelmények közt. Azon
ban azt is tudom, a követelmények s világ sem áll meg 
a mánál . . . 

Sajnálattal vesszük a szemeidre való panaszod és 
Lillián nem kifogástalan egészségére vonatkozókat.5 

Na de reméljük, ezek csak átmenetiek és mielőbb meg
gyógyultok, amit őszintén kívánunk. Annál örvendete-
sebb a gyerekekről szóló híred, Ambrusról — Noémi

ről. Különösen Ambri érettsége, nagyosodása tekinte
tében. Istenem, de elrohan az i d ő . . . Én bizony még 
ma is csak a kis Ambrit látom magam előtt a pici Noémi
vel együtt. Talán már meg sem ismerném őket. Az el
múlt évek alatt sokszor gondoltunk Rátok és szerettünk 
volna látni Benneteket, de a körülmények, sajnos, ezt 
a vágyunkat is áthúzták több mással együtt. 

Május felé szeretnénk 1—2 napra fölnézni Pestre, de 
nem tudom meg e tudom ezt is valósítani. Ma már ez is 
a nehezebb eseteim közé tartozik. Foglalkozom gon
dolatban valami esetleges kollektív kiállításommal is. 
Nem tudom erre nézve milyenek a lehetőségek és bír-
náme az ilyesmivel járó strapát és költségeket.6 Külön
ben a képem sem valami sok. Sajnos, amiket kínosan 
gyűjtögettem, el kellett adogatnom és pótolni nem igen 
tudtam. 

Télen a dolgozóhelyem kifűthetetlen, nem dolgozha
tom. A téli tüzelőt alig tudom beszerezni egyébként is, 
az 500 frt életjáradékom a puszta életre is alig elég. 
A keszthelyi múzeumba elvitt 11 képem, nem tudom 
miokból, még mindég nem kaptam vissza s ezek is igen 
hiányoznak. Fónyinak, aki elvitte, már többször írtam, 
eredménytelenül. (1-et közülük az ősszel megvettek.) 
Azt sem tudom mi van Fónyival és kihez forduljak 
ebben az ügyben.7 Az egészségem sem olyan, hogy sze
mélyesen utána járhatnék a dolognak. Na de nem ter
hellek tovább bajaink sorozatával. S végül, akár hogyis 
van, bízom a jobbakban. Bízom a közelgő melegebb 
tavaszi napokban, munkalehetőségben és az egészségem 
javulásában a kegyetlen csúnya telünk után. 

És hogy el ne felejtsem; azt is örömmel vettük sora
idból, hogy Pali és Csorba Kossuth-díjat kapott.6 

Szegény Csorba; gondolom, különösen örül a kitün
tetésnek. Különösen jól esik az a tudat, hogy a baráta
ink állják a sarat és értékelve vannak ma is. Nagyon 
örülök neki. Annak is igen örülök, hogy Berény,9 

Frachter,10 és Csehszombathyék11 jól vannak és együtt 
lehettek. Most csak ennyivel terhellek k. Imrém. 

Még egyszer köszönve minden szives figyelmed és 
Lilliánnak kézcsókom jelentve kívánunk Juliskával12 

mielőbbi jó egészséget és örömteljes napokat mindany-
nyitoknak 

sok öleléssel 

Egry József 
Badacsony 950 III. 25 
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Kedves Imrém, 

nagyon régen készülök pár sorral Hozzád, azonban a 
körülmények, de főleg az örökös betegeskedésem, sok 
mindennek útjába áll. Most, hogy hál Isten, úgy egész
ségileg, mint másegyebekben is tűrhetően volnánk, 
próbálom pótolni a pótolandókat. Mondanom sem 
kell, igen örülnénk ha tudhatnánk valamit Rólatok. 
Mostanában az újságban sem találkozunk úgy neveddel, 
mint ezelőtt. Utoljára a Szabad művészetben olvastuk 
Munkácsy levelével kapcsolatos szép kis cikked.13 

Cs. Laci sem ír és említ Titeket úgy mint máskor, meg 
a többi barátaink sem. Mintha mindenki némaságra 
lenne ítélve. — Pedig ebben az elszigeteltségünkben jól 
esne többet tudni azokról akik a világunkhoz tartoznak. 
A napokban Berényék írtak kedves sorokat. Azonban 
ők sem említenek Rólatok semmit. Örülünk, hogy 
Berényék jól. vannak és Róbertnek a pikturális törekvé
se, célja előtt nincs semmi akadály. Nem úgy mint 
nekem, kinek a dolgai nehezen ékelhető bele a m a i . . . 
követelményekbe. Na de hát még nem állt meg a világ, 
se ennél se annál. . . A fontos, hogy az egészségem en
gedje és dolgozni tudjak!! Már alig várom a tavaszi 

1 K. Czobor Ágnes: Egry József hagyatéka a Szépművészeti Múzeumban. 
A művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, 1951. 196—200. 

* Ártinger Imre: Egry József. Új Szín, 1931. 1. sz. 3—11. 
:l Árt inger Imre: Egry József. Budapest, 1932. Ismerteti Révay József. 

Századunk, 1933. 34. 
4 Sólymos Ede: Oltványi Imre emlékkiállítás katalógusa, Baja, 1963. 
r' Lillián Oltványi felesége volt. 
• A kiállításból nem lett semmi. Még az évi gyűjteményes kiállításon sem 

szerepeltek képei. (Székely) : Augusztusi kiállítás. Szabad Művészet, 
1950. 131 — 133. 

7 Főnyi Géza festőművész, 1947 óta a Képzőművészeti Főiskola tanára. 

melegebb napokat, hogy a hiányos munkáim közül pó
toljak valamit. Szóval, várom, várjuk a jobbakat 
Remélem, Imrém, ti jól vagytok és sok szép munkában 
van részed a Múzeum körül is. 

Azt pedig ismételnem sem kell, hogy igen örülnénk 
ha mielőbb híreteket vehetnénk. 

Lilliannak kézcsókom jelentve kívánunk mindannyi
toknak minden jókat 

sok öleléssel 
Egry József 

Badacsony, 951 II. 28. 

Még valamit Imrém. 

Nagyon szeretnénk tudni, hogy tulajdonképpen mi volt 
az indító oka a szerencsétlen Bayor Giziék végzetes el
határozásuknak? Nagyon lehangolt bennünket az 
eset 

A fenti két levél Egry életének utolsó másfél évéből 
való. Az emberi bajok és anyagi gondok felemlegetésén 
túl elsősorban Egry szakma- és emberszeretetét, jövőbe 
vetett mélységes hitét árasztják felénk. Ezért méltóak 
a közlésre.14 

Kőhegyi Mihály 

Az ötvenes évek elején művészpolitikai kérdésekkel is foglalkozott 
Valószínűleg róla van szó. 

8 Pátzay Pál és Csorba Géza megosztott Kossut-díjat kaptak. Szabad Nép, 
1950. március 15. 

9 Berény Róbert (1887—1953) festőművész. 
111 Fruchter Lajos műgyűjtő. 
11 Cseh-Szombathy László műgyűjtő, Egryék háziorvosa volt. 
12 Egry József felesége. 
1:1 Oltványi Imre: Munkácsy Mihály életrajzi levelei. Szabad Művészet, 

1950. 590—595. 
14 A levelek a címzett fia, Oltványi Ambrus tulajdonában vannak. Közlésre 

való átengedésükért fogadja köszönetünket. 
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Zwei Briefe von József Egry an Imre Oltványi 

Über das Leben von József Egry, einer der größten Gestal
ten der ungarischen Malerei im 20. Jahrhundert, haben wir 
nur außerordentlich lückenhafte Kenntnisse. Daran war 
in nicht geringem Maße der Künstler selbst schuld, der ein 
schweigsamer Alleingeher war und dessen Leben ablief, 
wie der Schlundbach dahinfließt. 

Der Verfasser dieser Arbeit veröffentlich jetzt zwei Briefe-
von József Egry, die der Künstler in den letzten Jahren sei

nes Lebens an Imre Oltványi gerichtet hat, mit dem er 
bereits seit mehreren Jahrzehnten befreundet war. Diese 
Briefe werfen ein interessantes Licht auf das Leben des 
Künstlers, der in ländlicher Zurückgezogenheit lebte und 
oft auch materielle Sorgen hatte. Es geht aus diesen Briefen 
deutlich hervor, daß die alltäglichen Sorgen und Leiden des 
Lebens die Menschenliebe und Berufsfreude Egrys sowie 
s;inen tiefen Glauben an die Zukunft nicht zerstören konn
ten. 

Mihály Kőhegyi 

Deux lettres de József Egry adressées à Imre Oltványi 

Nous ne connaissons que très insuffisamment la vie de József 
Egry, une des grandes personnalités de la peinture hongrcise 
au XX e siècle. Dans une forte proportion c'est l'artiste 
lui-même qui en est la cause, car la vie de cet homme taci
turne et renfermé coulait comme une rivière souterrain. 

L'auteur publie maintenant deux lettres de József Egry 
que celui-ci a adressées, dans les dernières années de sa vie, 

à Imre Oltványi avec qui il était lié par une amitié de plusi
eurs décennies. Ces lettres mettent sous une lumière curieuse 
la vie de l'artiste, vivant dans l'isolement, à la campagne, 
accablé d'ennuis d'argent aussi. Ces lettres montrent bien 
que les adversités quotidiennes de la vie ne pouvaient pas 
détruire la charité humaine d'Egry, ni les sentiment de sa 
vocation, ni sa profonde confiance en l'avenir. 

Mihály Kőhegyi 

Два письма Иожефа Эгри, адресованные Имре Олтваньи 

Нам исключительно мало известно о жизны одного из 
выдающихся венгерских художников XX века — Ио
жефа Эгри. В большой степени в этом виноват сам ху
дожник, бывший очень скрытным и ведший замкнутый, 
одинокий образ жизни. 

Автор статьи публикует здесь два письма Иожефа 
Эгри, написанные им в последние годы своей жизни и 

адресованные Имре Олтваньи, с которым его связывала 
многолетняя дружба. Письма эти проливают свет на 
жизнь художника, замкнувшегося в одиночестве вдали 
от столицы, жизнь, полную забот и материальных ли
шений. Однако, каждодневные будничные заботы, нужда 
— что также явствует из писем — не могли заглушить в 
нем любовь к людям и. искусству, веру в будущее. 

Михай Кёхедьи 
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Könyvismertetés 
Sikota Győző : Herendi porcelán 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970. 138 1. és 111 ábra 

Nagy várakozás előzte meg a Herendi porcelán с könyvet. 
A jelentős hazai művészeti manufaktúra történetének közre
adása, azonban csak részben elégíti ki az érdeklődők, a he
rendi porcelán gyűjtői és vásárlói táborának igényét. A szak
tudomány művelőinek várakozását a sok tekintetben számos 
új adatot közlő dolgozat ugyancsak nem elégítheti ki. Az 
előszó megállapítása, mely szerint a könyv „alapja lehet a 
további kutatásoknak" — helyén való és valóban szélesebb 
körű kutatásokat kell végezni a herendi porcelán történeté
vel kapcsolatban. A további cél a nagymúltú manufakturális 
vállalkozás — a művészettörténet-tudomány magas szint
jével és a korszerű társadalomtudomány módszerével való 
feldolgozása. A művészeti és technikai kapcsolatok az egye
temes porcelánművészet és Herend között közel százötven 
esztendeje kezdődtek el, majd ennek során kialakult a he
rendi porcelán. 

Az iparművészettörténet kutatásának nagyfokú elmara
dottsága következtében az első monográfia csak 1921-ben 
jelent meg, amely éppen a herendi porcelánművészet ere
detének felvázolásában forrás értékűnek tekinthető. A hazai 
iparművészeti kutatások még a XX. század közepe táján is 
többnyire a „pièce unique" és a „chef-d'oeuvre" művek pub
likálásában jelentkeztek, szükségszerűen a társadalmi igé
nyekből fakadóan. — Messze elmaradt még abban az idő
ben is a szélesebb tömegek, a városi polgárság igényét ki
elégítő manufakturális, vagy gyári iparművészeti termékek 
kutatása és feldolgozása. Összefüggött ez az uralkodó tudo
mányos világnézettel, amely nem tekintette szükségesnek 
figyelembe venni az iparművészet vonatkozásaiban a tech
nikai fejlődést. így elsősorban a tervezés alapján létrehozott 
egyedi jellegű tárgyakban vélte az iparművészet értékeit 
— úgy is mint kutatási témát — számba venni. E helytelen 
nézettel szemben a revelláció erejével hatott az 1950-es évek
ben egyre intenzívebben megindult kutatás, amely elsősorban 
a manufakturális kerámia és porcelán hazai emlékeinek fel
dolgozását tűzte ki célul, szakítva a régi szemlélettel és an
nak gyakorlatával. Vonatkozik ez a többi között a herendi 
porcelángyár történetírásának elmaradottságára, művészeti 
értékeinek számbavételére, azok — az európaihoz mért — 
reális arányának kialakítására. 

Az 1921-ben Layer Károlytól megjelent monográfiát 
hosszú ideig nem követte úgyszólván semmi érdemleges. 
Az aktuális eredmények, újabb művek, vagy kiállítások kata
lógusainak előszava a tudomány számára korabeli adatfor
rás értékén túlmenően nem jelentős. Az újabb monográfiát 
Ruzicska Ilona: A herendi porcelán с bölcsészdoktori disz-
szertációja jelentette 1938-ban. A monográfia gazdagabb és 
sokoldalúbb vizsgálódás eredményeit tartalmazza, igazo
dik a gyár korabeli érdekeihez az 1839-es esztendőben ren
dezett centenáris évfordulóhoz. (Az alapítás 1839-es dátu
mát azóta több kutató cáfolta.) Először kísérli meg a szerző 
a többi között a herendi dekorok csoportosítását és jelentős
nek tekinthetjük azt is, ahogy a gyár kitüntetéseinek, nem
zetközi sikereinek dokumentumait összegyűjtötte és közre
adta. Végezetül forrás értékű adatokat közöl a gyár alapítá
sától kezdődően, az egyes korszakokból. Eredményei azon
ban, ténybeliségük fenntartása mellett is kritikával fogadha
tók csak el. 

A fenti, két herendi porcelánnal foglalkozó monográfiát 
csak három évtized után követte Sikota Győző tanulmánya. 

Könyve bevezetőjében a szerző olyan áttekintést ad a hazai 
kerámiatörténet korábbi századairól, ami igen megtévesztő. 
A kiragadott Mátyás-kori olasz majolika művészet, vagy a 
habánok tevékenysége, mint a herendi porcelángyár történe
tének előzményei túlzottan általánosak és erőszakoltak. 
Ugyanakkor a szerző csak érinti azokat a Veszprém megyei 
kerámiatelepeket, amelyek szorosan összefüggnek a későbbi 
herendi porcelángyár alapításával és történetével. Az eddigi 
kutatás szerint a megye legrégibb kőedénygyára Pápán jött 
létre 1811-ben. Egyik legkorszerűbb monográfiája: Kéry 
Bertalan: A pápai keménycserépgyár története. Veszp
rém megyei Múzeumok Közleményei IV. 1966., amely nem
csak azért érdemel figyelmet, mert az alapító herendi Stingl 
Vincének, és a gyárat továbbfejlesztő Fischer Móricnak kap
csolatai voltak a pápai manufaktúrával. Ezen túlmenően a 
Dunántúl reformkori üzemei közül a pápai az, amely nem 
eredménytelenül foglalkozott a porcelánelőállítási kísérle
tekkel. Nem tekinthetjük kisebb jelentőségűnek a városlődi 
kőedény, majd porcelángyár korai történetét és annak a he
rendivel való kapcsolatát, amellyel Mihalik Sándor foglal
kozott tanulmányaiban. Ez érdeklődésre azért is igényt tartó, 
mert Stingl később a városlődi porcelángyár egyik vezetője. 
A korai herendi és városlődi események reflektorfényében 
mutatják történeti és társadalmi szempontból egyaránt 
figyelmen kívül nem hagyható — a még nem emancipált, 
de privilégiummal rendelkező Fischer és a feudális főúr 
Zichy püspök — rivalizálását. Az 1850-es években működő 
bakonybéli kőedénygyár, valamint a Komárom megyei Tata 
XVIII. századi fajansz, majd kőedény gyártása, és az ottani 
porcelán festészet közel egy évszázadon keresztül összefügg a 
Fischer család tevékenységével. Ennek elemzésével és újabb 
adatok feltárásával új megvilágításba helyezhette volna a 
szerző mind a herendi manufaktúra létesítését, mind az ot
tani porcelán megteremtésének előzményeit és körülményeit. 
A gyár, alapítás előtti időszakának ilyen módszerrel történő 
kutatása és vizsgálata szerves előzménye lehet a Herenddel 
kapcsolatos problémák megválaszolásának. Köztük az el
sőnek, hogy miért ott és miért nem máshol telepedett le 
Stingl Vince és miért Herenden és nem Tatán, Pápán, vagy 
Városlődön fektette be tőkéjét Fischer Móric? A fenti 
komplex kérdés megválaszolásához szükséges a kor történe
tének ismerete, a hazai kapitalizmus lassú és kései, az euró
paitól elmaradott fejlődésének áttekintése, és végezetül a 
Veszprém megyei manufakturális kerámiafejlődés tárgyi és 
személyi, valamint művészeti összefüggéseinek elemzése. 

A kérdés alapjait érintő, de mégiscsak a vázlatosság igé
nyével való ismertetését azzal kezdhetjük, hogy akkor, 1825-
ben Herend puszta, távol a főbb közlekedési utaktól. Egy 
sajátos nemesi falu — Szentgál — szomszédságában, egy 
feudális közösségnek — Városlőd — hatalmas egyházi bir
tokaitól alig pár kilométerre. Herend nincs az egyházi, de a 
világi közigazgatási hatóságok közelében, nem jelentősek ne
mesi birtokosai, akik nem értik a reformkori eszméket, a 
kapitalizmus is ismeretlen számukra. A veszprémi püspökség 
kanonokjai, akik bővebben rendelkeznek pénztőkével, de 
maga a püspök is kisebb-nagyobb, de nem feltűnő kölcsö
neikkel, vállalkozásaikkal előmozdítják a fejlődést. Kölcsö
neik ilyen tartalmát bizonyítja a 6%-os kamat, amit forint
jaikért felszámoltak. Ez azonban csak a válasz egyik oldala. 
A másik a kerámia készítéséhez akkor leglényegesebb kel-
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