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Egr Józse!

alkotásai
A 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, Egry József (1883
1951) élete jelentős részében nehéz anyagi körülmények között al
kotott. Fiatalkorában kellő pénzügyi háttér hiányában csak rövid
ideig tartózkodhatott külföldön. 1904-ben Münchenben mindössze
néhány hétre tellett pénzébó1. 1905-06-ban Párizsban nagy nélkülö
zések között tanult egy ideig a Julian-akadémián, majd esti rajzórákra
járt, amíg futotta pénzéből.' 1912-ben néhány hónapot Belgiumban
töltött, ahol erősen hatott rá Meunier, a régi mesterek közül pedig
Grünewald Krisztus-ábrázolásai és Memling festészete.' Bár a húszas
években Budapesten a KépzőművészekÚj Társasága (KUT)tagja
I927-ben elnöke - volt, majd a Gresham-körhöz tartozott,31945-48
között pedig az Európai Iskola néhány kiállításán szerepeltek művei,'

ezek inkább személyes kapcsolatot jelentettek, nem stílusbeli igazo
dást. Expresszív erejű látványfestészete Bernáth Aurél és Szőnyi

István látásmódjával rokon, ugyanakkor formanyelve teljesen egyé
ni, nem sorolható be a 20. század egyetlen hazai művészeti irányza
tába sem. Szellemiségében talán Turner művészetfelfogása állhatott
volna közel hozzá, azonban Egryre nem volt hatással a 19. század
első felében alkotó angol festő munkássága.

Az első világháborúban katonai szolgálata során súlyosan megbe
tegedett. 1916-ban Badacsonyba került kórházba, majd Keszthelyen
kezelték, ahol a Balaton látványa egész életére meghatározó élményt
jelentett számára. 1918-banmegházasodott, feleségévela Balaton mel
lett telepedtek le. A harmincas években kétszer járt Olaszországban,
ám itáliai utazásai érdemben nem hatottak művészetére.A két világ
háború között hivatalos elismerésben nem volt része. 1945-benállami
nagy aranyéremmel tüntették ki, 1948-banhuszonegy képe szerepelt
a VelenceiBiennálén," 1948-ban az elsők között kapott Kossuth-díjat,
de már 1949-tó1 nem számított a rendszer támogatott művészeiközé.

Az 1900-as évek elejétől 1914-ig tartó fiatalkori munkássága ke
véssé ismert, számos ekkor keletkezett alkotása elpusztult vagy lap
pang. Korai művei sorába tartozik SzentSebestyén című olajfestménye
1906-ból.A barnásvörös tónusú alkotás a megkínzott Sebestyént áb
rázolja.vNem a megszokott attribútumok alkalmazásával készült a
kép, hiszen a szent testében nem láthatók nyílvesszők.A kartonra
festett, drámai erejű alkotáson a művész ikonográfiai pontosság he
lyett félelmetes beleérzéssel jelenítette meg a testi szenvedést.
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1901-ben készített Krisztus-tollrajzának újrafogalmazott változata
az 1908-ban festett Veronika kendője. 7 1907 tájékán készült Krisztus
ábrázolásán a fiatal Jézus szelíd tekintetűmellképe látható. Hosszú
haja válláig ér, bajusza, szakálla rövid. Jóság és szeretet sugárzik a
pasztell, akvarell és tempera keverésével született képről. Az egy
másba olvadó festékanyagok különös, egyedi hangulatot kölcsö
nöznek az alkotásnak.

Az 1909-10 körüli 6skor című alkotásán Ádám és Éva alakja lát
ható a Tudás fája mellett. A pasztell, olaj és tus együttes alkalma
zásával készült kép meghatározó hangulata az ősi nyugalom mel
lett az emberi tanácstalanság - bizonyára nem függetlenül a festő

akkori lelkiállapotától. Az alkotást megfestette másik változatban is,
amely később sajnos elpusztult. Ez a mű festőibb kidolgozású, két
oldalt néhány lila virág teszi oldottabbá a kép hangulatát. Színes
reprodukcióját az Egryt pályakezdésétől fogva nagyra becsülő és
segítő Lyka Károly közölte a Művészet 1910. évi 3. számában. Az
1910-ben festett Ádámés Éva (Aranykor) címü képének alapkompo
zíciója hasonlít az előző művekhez, de nagyobb és színekben gaz
dagabb a háttér, a fűben ülve pedig játszadozó kisgyerek látható,"
A téma egyik vázlatán Évát kezében gyerekkel ábrázolta a művész,?

Jelentős korai munkája az 1912-benszületett Szimb61um. A cím Ma
gyar Golgota is lehetne: a háttérben látható tájképen jól kivehető a
Margit-sziget a Margit híddal, a távolban Pest sziluett-képe a Nagy
körúttal, valahonnan a Rózsadombról nézve. A kereszt mellett két
üres tekintetűember, akiknek döbbenetes közönye súlyosbítja a drá
mai hatást. Az egyik férfi hanyag testtartással, jobb vállával a ke
resztfának támaszkodik. Egy összeboruló nő és férfi - valószínűleg

Mária és János evangélista -lefelé tart a hegyró1. Közelükben lovas
léptet, akinek alakformálásán érezhetőa nagybányai iskola, ezen be
lül Ferenczy Károly hatása. (Ferenczy tanára volt Egrynek a Képző

művészeti Pöiskolán," ahol azonban a festő alig egy évet töltött.)
A mű elpusztult, a kompozíció ugyancsak 1912-ben készült vázlata
viszont fennmaradt egy önarcképe hátoldalán. Ezen a képen más a
táj: a főváros helyett kis falu látható a völgyben. Nyilvánvaló, hogy
a művész nem a háttérül szolgáló helyszínt tartotta meghatározónak
a mű készítésekor. Krisztus kínhalála a kereszten és az emberi kö
zöny kiáltó kontrasztja határozza meg mindkét kép hangulatát.

1917-18 körül egy badacsonyi szőlőhegyetábrázoló temperakép
hátoldalára Krisztus-alakot készített." A Nemzeti Szalonban 1919
decemberében magyar egyházművészetikiállítás nyílt, amelyen
Egrytől három mű, a Processzi6 szénrajz, a Jézus pasztell és Az Úr
Jézus Krisztus olajfestmény szerepelt.F Ezeknek az alkotásoknak a
későbbi sorsáról nincs információ.

A Sírbatétel címü képe 1919 után keletkezett. Nehéz lenne kide
ríteni, hogy a Magyarországot ért traumák sora - első világháború,
két forradalom, Trianon - közül melyik ihlette a művet. Ma már
nincs értelme az eredők után kutatni; a kép önmagában, bármiféle
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szimbolikus belemagyarázás nélkül, megrázó hatású. Nem a kite
rítetten fekvő halott Krisztus és nem is az őt a koporsó mellett sira
tók, hanem a kép bal szélén álló fiatal férfi a festmény meghatározó
eleme. Égnek emelt keze mintha az eget ostromolná. Alakja maga
az elementáris fájdalom, amelyet még jobban kiemel a háttér szelíd
dombjainak sziluett-hatása,

Elsöprő erejű dinamika figyelhetőmeg a Káin és Ábel bibliai té
máját feldolgozó, 1919-ben készített akvarellen. A festményen a fél
térdre rogyott Ábel várja Káin következő, valószínűleg már halá
los csapását. A baloldalon vaku élességével villanó fény szuggesz
tív feszültséget hoz a képbe, amely viszonylag kis mérete (30 x 39
centiméter) ellenére monumentális hatást kelt.

Az 1919-20 tájára datálható Vörös Krisztus című olajfestménye a
barna tónusok mellett a képet uraló vörös színekról kapta címét. A
középpontban Jézus áll, kitárt karral az égre tekintve. Körülötte a 20.
század elejét idéző ruházatú, egyszerűemberek. Az alkotást markáns
lendület és dinamika jellemzi. Krisztus széttárt keze centrálisan uralja
a kompozíciót, és expresszív erővel hat környezetére. Mintha megfe
szített korpuszt látnánk, amely mögé csak oda kell képzelni a keresz
tet. (A kép címét 1959-ben önkényesen Vörös igazságra változtatták.)"

Különösen érdekes alkotása az 1920 körül festett Krisztus Emma
usban. Feltámadása után Krisztus két tanítványával találkozott, akik
nem ismerték fel. Emmausban betért házukba, és velük maradt
(Lk 24,29). A kép a bibliai kenyértörés és Jézus felismerése előtti

perceket ábrázolja. Az alakok elnagyoltak, az arcvonások szinte ki
vehetetlenek, mégis tökéletesen érzékelhetőa tanácstalan értetlen
ség és a szinte tapinthatóan hideg idegenkedés a modem festői esz
közökkel felépített kompozíción. Érdekes megoldás, hogy a fény
felülról vetődik az asztalra és a kép jobb oldalán látható Krisztusra.
(Az alkotás korábban készített grafikai vázlatát A Hét című folyó
irat 1909. december 25-i száma közölte.)'!

A Krisztus a gyermekek között 1922-ben festett, meghitt hangulatú
olajfestmény a művészi útkeresés példája. Az egyszerű falusi utca
keményen rajzolt kontúrokkal ábrázolt házai között Jézus áll, négy
kisgyermekkel. "Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a
kicsinyek" (Lk 18,16).Érdekes, hogy ruhája nem egyszínű:felül fehér
ing, alul sötét nadrágféle, haja vörös. A három szín eleve a közép
pontba emeli Krisztust. A képen az alakok kontúrjai lazák, az arcvo
nások alig láthatók. A kompozíció mintha Rudnay komor fekete
barna színvilágát idézné, jóllehet Egry a későbbiekben nem tartotta
sokra az alapvetően sötét tónusú színekre építő Rudnay-ískolát,

A húszas évek elején festett Menekülés Egyiptomba (más néven Szent
Család) alkotása 1924-ben a KUT bemutató kiállításán volt látható."
A kép további sorsáról nincs adat. 1928-29-ben a KUT,illetve a Tamás
Galéria kiállításán egy-egy,Krisztust ábrázoló pasztell képe szerepelt."

Az 1920-as évek második felére a művész egészen egyedi festési
technikát alakított ki. A szinte vízfestékké higított olaj színeit meg-
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ismételhetetlen bravúrral tömörítette és variálta az olajba elegyített
pasztellel. Az olajpasztell ekkortól fogva végigkísérte alkotói mun
kásságát.

Egry Józsefet sokan máig a Balaton festőjeként tartják számon.
Ez az állítás azonban csak részben igaz." "Nem aBalatont festem...
Azt festem, amit a Balaton mond nekem. Festői nyelven szólva nem
azt festem, amit látok, hanem amit láttat velem a táj" - nyilatkozta
a művész az 1942-ben vele interjút készítőKassák Lajosnak." Idé
zett szavai tükrében válik igazán érthetővéaz 1926-ban festett Káin
és Ábel. Ez az alkotás teljesen más felfogásban született, mint az 1919
utáni, ugyanezt a címet viselő kép. A két testvér ádáz harca a kép
jobb oldalán zajlik. A háttérben ugyanakkor békésen legelő tehe
nek és a Balaton nyugodt víztükre látható. A szélviharban meghajló
fa és a lilás rózsaszínből feketébe boruló égbolt a bekövetkező tra
gédia képét vetíti a néző elé.

Egyik legismertebb műve a Szent Kristófa Balatonnál. Az 1927
ben festett kép előterébenSzent Kristóf alakja látható, vállán a kis
Jézussal, mögöttük a Badacsonyi-öböl képe. A kép címe csak nap
jainkban tűnik első hallásra frivolnak. A művész ábrázolásmódja
azonban egy pillanatra sem tűnikprofánnak, hiszen Szent Kristófot
nem egy balatoni móló vagy hajóállomás közelébe helyezte. A vál
lán a gyermek Krisztust vivő férfi mögött nincs sem ember, sem
épület, csak a tó tükre, a pannon táj páratlan természeti szépsége.
Glória helyett a képet függőleges irányban szinte kettéosztó fény
függönyt festett Jézus és Szent Kristóf alakja mögé a művész. A hát
teret olyan mesteri és egyedi színhatásokkal ábrázolta, amire a
hazai festészetben rajta kívül talán senki sem volt képes. Találóan
írta Lyka Károly,hogy a művésznek valójában a fény világa volt a mú
zsája." Érdekes a kontraszt: amíg Szent Kristóf alakja maga a moz
gás és a lendület, addig a Balaton keresztelőmedencekéntformált
karéja és a nyugodt víztükör a végtelen nyugalom érzetét kelti.

Ennek a műnek másik változatát, a Szent Kristófa faluban címűt

ugyancsak 1927-ben festette Egry. A papírra festett olajpasztell kép
előterébenSzent Kristóf viszi nyakában a gyermek Jézust. Mögötte
Balaton-felvidéki magyar falusi ház látható, az épület mellett kis
patakkal. Ezt az alkotást is a mozgás és nyugalom ellentétes, mégis
harmonikus összhatása jellemzi. Az egyszerű, szegényes környe
zet - számos korábbi monumentális festészeti alkotással szemben
- valóságos, emberi közelségbe hozza a szentet. Ezen a képen a
művész nagyobb hangsúlyt fordított az alakok és az arcvonások ki
dolgozására, mint a fényhatások ábrázolására.

KeresztelőSzentJános című művét 1930-ban, Badacsonyban festette
olajtemperával. Egry balatoni tájba (háttérben a fonyódi hegyekkel)
helyezi" a bibliai jelenetet, amikor KeresztelőSzent János Jézus meg
kereszteléséhez készülődik a Jordán folyóban állva (Mk 1,9). A kép
végsökig leegyszerűsített, kevés eszközzel készült alkotás. Az ünne
pélyes fénysugárzás mellett a fehér, aranysárga, vöröses színámya-
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latok dominálnak a képen, amelyet délibábos, párás fények uralnak.
Szinte káprázatot látunk: a három férfi - János, Krisztus és egy mö
götte álló ember - sziluettje mintha leheletfinom párában kettőződne

meg. "Alakjainak szűzi merevsége, a partvonalak imbolygása, a naiv
fantáziával odavetett kettős hegykúp és a minden tárgyhoz simuló
árnyék- vagy vízkép. a rajzelemek majdnem teljeskizárásával, az áhí
tat belülről indokolt megbonthatatlanságát jelenti" - jellemezte a
képet Oltványi Imre," míg Szíj Béla a mű lírai egységét emelte ki.22

A Magyar Nemzeti Galéria tulajdonát képező alkotás az 1970-es
években több külföldi kiállításon szerepelt.

1932-ben készült Krisztus a pribékek között című festménye. Az elő

térben Jézus alakja, összekötözött kézzel. Mögötte két férfi, kemény
kalapban. Egyesek csendőrt, mások rohamsisakos katonát véltek fel
fedezni a képen látható embereken. Pedig jóllátható, nincs rajtuk
egyenruha. Hétköznapi férfiak, nem hivatásos hóhérok. Egyikük vál
lán szerszám, amelynek csak a nyele látszik. Talán éppen a szörnyű

ítélet végrehajtásához szükséges kalapács nyelét fogja kezében. A két
ember nem tűnik gonosznak vagy elvetemültnek. Ez a legrémisztóbb
bennük: fInemtudják, mit tesznek" (Lk23,34). A kompozíció zárt szer
kezetű, a középpontba helyezett három férfialak mögött alig látszik
háttér. Néhány egyszerű falusi ház képe azonban így is kivehető.

A házak megjelenítése időtlen, kifejezi a festő üzenetét. Nem sokat
haladt előre a világ: a képen látott esemény akár a 20. században is,
bárkivel megtörténhetett volna. E gondolatot erősíti, hogy a bal oldali
pribék arca valójában rejtett önarckép. (Az önábrázolás egyébként
más műveken is gyakran felbukkant Egry művészetében.F' Borsos
Miklós visszaemlékezésében megírta, hogy a művész ezt a képét
- amelynek két további változata is született - freskónak szánta, de
ennek kivitelezésére nem nyílt lehetősége. "Hangosabb sikerek fog
lalkoztatták az akkori kultúrkormányzatot."24 A freskófestés prob
lematikája egyébként még idősebb korában is izgatta Egryt, de
ebben a műfajban nem bizonyíthatta páratlan tehetségét és egyedi
színvilágát.

Karácsonyi ének (más címmel Betlehemesek) című képét 1932-ben
festette a művész. Két betlehemező áll egy szobában, ahol az ünnep
hangulatát a szegényesen terített asztal határozza meg. Jóllátható,
alig van mivel kínálni az érkezőket. Hogy mégsem a nyomasztó
szegénység uralja a képet, az a színeknek köszönhető.Fekete-fehér
reprodukción sivár és szomorú a kép; színes valójában szinte meg
elevenedik. Ilyenkor látható, milyen meghatározó ereje van Egry
munkásságában a színeknek.

Borsos Miklós szerint a művész "jó Biblia-ismerő volt, akár Remb
randt"." Egry József vallási tárgyú alkotásait a szó szorosan vett
értelmében nem lehet az egyházművészet körébe sorolni, mivel
szakrális térbe egyik sem került közülük. A harmincas években ko
molyan szóba került, hogy egy templom számára színes ablakokat
készítsen. Keresztury Dezső látta is az elkészített vázlatokat." Ezek-
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Csodálatos halászat
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1973,87., 109.

30Egry breviárium,
i.m.153.

nek a kifejezetten szakrális térbe szánt alkotásoknak a tervei sajnos
nem maradtak fenn.

[ézus-ábrázolásai közül az egyik legmarkánsabb a Töviskoszorús
Krisztus. Az 1940 körül készült pasztell kép fején töviskoronával,
kezében nádszállal ábrázolja a kigúnyolt Emberfiát. A ráccsal elzárt
ablak kiemeli kiszolgáltatottságát, ugyanakkor Jézus tekintete nyu
galmat és erőt sugároz. Pontosan tudja, mi vár rá, milyen úton kell
végigmennie "elgyötörten is felmagasodva, a rács mögött is szaba
don, a némán is szóló szellem legyőzhetetlenerejével"."

A művész több alkotásán foglalkozott a bibliai csodálatos halászat
témakörével. 1929-ben festett olajpasztell képén a Krisztus feltáma
dása utáni csodálatos halfogást örökítette meg. Jézus a partról szólt a
halászokhoz, akiknek hálója ezt követően szakadásig telt hallal (Jn
21,6). Bár a kép címe Szegény halászok, a festményen megjelenített ese
mény egyértelmű.A bal szélen Krisztus áll, akinek arcvonásai rend
kívül hasonlitanak a Töviskoszorús Krisztus ugyancsak körszakállt vi
selő férfialakjáéhoz. Mellette két tanítványa, akik közül a baloldali a
csoda bekövetkezésekor felismerte az Urat. A háttérben a Balaton vize
a teli hálót húzó halászokkal ezúttal a bibliai Genezáreti-tavat szim
bolizálja. A festmény valószínűlegkülföldre került, holléte ismeretlen.

1943-ben készült a Csodálatos halászat. A Biblia szerint Jézus cso
datétele révén Simon és társai annyi halat fogtak, hogy szakadozni
kezdett a háló (Lk 5,6).Az olajpasztell képen erősenhullámzó vízen
négy férfi látható a csónakban. A bárka végében Krisztus háttal ül,
kényelmesen jobb kezére támaszkodva. Arca nem látható, de su
gárzik beló1ea nyugalom és az erő: pontosan tudja, mi fog történni.
Két halász a szakadásig teli hálót húzza, a negyedik szereplő,

Simon, a ladik orrában égnek emelt karral figyeli a csodát. A Ke
resztelő Szent János-képhez hasonlóan ezen a festményen is enyhe
káprázattal megkettőzödnekaz alakok. Az alkotás megsemmisült
a második világháborúban, csak fényképe maradt fenn. Ugyancsak
1944-ben pusztult el a Veronika című, 1943-ban készített műve, ame
lyen középkorú, fejkendősasszony tekint a Jézus arcvonásait őrző
kendőre."

1941-re felépült a művész badacsonyi műteremháza.A modem
épület terveit a művész elgondolásai alapján barátja, Folly Róbert ké
szítette. (Folly a korszak neves építésze és statikusa volt, ő tervezte
Árkayék városmajori templomának vasbeton szerkezetét és a veszp
rémi Szent István viaduktot.) Egry haláláig ebben a házban élt és al
kotott, egyre hanyatló egészségi állapotban.

1949után nagy munkákba nem kezdett, viszont sokat rajzolt. Szent
Krist6f és a Csodálatos halászat témájáról mozaiktervet készített/9 de
ezek nem valósultak meg. "Minden fáraszt, fáj. Gyakran imádko
zom, kérek Istentől egy kis egészséget" - jegyezte fel naplójába 1951.
május 21-én.3O Néhány hét múlva örökre lehunyta szemét. Temeté
sén mindössze tizenketten búcsúztak a hazai festészet egyik legna
gyobb mesterétó1.
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Igazi elismerését csak halála után hozta meg az idő. 1958-ban
Csontváry és Egry képei képviselték a 20. századi magyar festé
szetet a Brüsszeli Világkiállításon. Több nagy sikerű hazai emlék
kiállítás után 1973-ban múzeum nyílt badacsonyi házában. Az épü
letet 2002-ben felújították, és a korábbi rossz állapotú bővítmény

helyére Wéber János tervei alapján új,kiállítási rész épült. Életmű
véért 1999-ben posztumusz Magyar Orökség-díjjal tüntették ki."

A színek és a fények látomásszerű varázslattá olvadtak össze
ecsete nyomán. A párás, délibábos tükröződések új, mélységi di
menziókat nyitottak képein. "Katartikus hatású, tisztító élményt
adó műveket festett" - írta művészetéről Szíj Béla."

Egry József: Szimbálum (1912)
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