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  „Budapest, 1903. Karácsony. Egyik legboldogabb Karácsonyom. Mint kezdő festő, egy francia nyelvtanárnő 
biztatására fölvittem egy-két munkámat az akkori Magyar Művészet szerkesztőjéhez, Lyka Károlyhoz, aki 
ösmert volt úgy a kiváló esztétikai munkáiról, mint az igazi művészek istápolásáról. Egy kicsit félve és 
bátortalanul kopogtam be az akkori Andrássy úti szerkesztőség ajtaján. Féltem, mert bizony abban az időben a 
rideg fogadtatáson kívül nem sok másban volt részem. Kopogtam, vártam. Közben jöttek-mentek a másik ajtón... 
A szívem idegesen dobogott. Nagy nap. Nagy eset volt számomra. Végre bemehettem. Egy úr fogadott közömbös 
arccal. Megmondottam, mi járatban vagyok. Hellyel kínált és jelezte, hogy Lyka szerkesztő úr még nem jött be. 
Várjak. Vártam...vártam azzal a reménnyel, vagy reménytelen türelemmel, amelyre az élet nyomorúsága sajnos 
már eléggé korán kioktatott. Közben félve körülnézegettem a könyvekkel, képekkel, szobrokkal telt helyiségben, 
mint valami új világban. Egy olyan világban, melynek emléke is ünnep lett életem során. Rövidesen aztán Lyka 
Károly barátságos megjelenése szakította meg nézelődésemet. Bemutatkoztam. Megnézte dolgaimat, közben engem 
is megnézett. Kérdezett, mosolygott, úgy láttam, dolgaim tetszettek neki. Örültem. 

 Megmondotta véleményét. Sokat mondott, bíztatva. Kiválasztott egy-két rajzot. Megkérdezte, mennyiért 
adom. Mintha rosszul hallottam volna... Erre nem voltam elkészülve. Nem mertem összeget mondani. Nem 
mertem arra gondolni, hogy ilyesmiért pénzt is adnak. Nagyon zavarban voltam. Végre mégis csak mondottam 
valamit. Írt egy cédulafélét, amire a pénztárnál meglepetésemre sokkal többet kaptam, mint amennyit én mondtam. 
Többet kaptam, mint amennyit bárkitől, mert nem csak pénzt adott Lyka Károly ezzel, hanem egy életre szóló 
emberi értéket is. Boldog voltam bíztatásától. Boldogan rohantam haza, hogy mielőbb elmondhassam 
édesanyámnak is, aki meghatottan könnyezve igazán részese tudott lenni életem mindenének. 

Kifizettük lakásunk hátralevő bérét is. Vettünk tüzelőt. Befűtöttünk a hosszú csövű kis vaskályhába...és 
boldog karácsonyunk lett.” (Egry József) 

 
 
 
 
 

„...a művészi merészség csak akkor meggyőző, ha személyes erkölcsiség 
hitelesíti.” 

(Keresztury Dezső) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egry József (1883-1951)



 Ez idő tájt Egry mosónőként dolgozó édesanyjával és alkalmi munkákon tengődő, elzüllött, 
alkoholista édesapjával Pesten nyomorgott. A művészet - az ő csillaga - távoli, bíztató és hívogató 
fényével ragyogott felette. Majdnem úgy, mint az a másik, amelyik Gáspárt, Menyhértet és 
Boldizsárt vezette egykor... 

Mi lehet az a vonzás, impulzus, amelyik pályára állítja és vezeti a tehetséget? Mert lehet 
bárhol, élhet akár a legmélyebb nyomorban is, életútján vezeti valami – valaki...mint az a bizonyos 
csillag...  

 

Amikor 1915-ben segédszolgálatos honvédként gyakorlatozás közben meghűlt, súlyos 
betegségét követően 1916 tavasza – s a badacsonyi szükségkórház - összehozta őt élete nagy 
szerelmével, Pauler Juliskával, aki miatta hamarosan elvált férjétől, Vizkelety József ezredestől, s 
mert oly határtalanul nagy és forró volt az érzés - családot, rangot, vagyont otthagyva – vállalva a 
kitagadást is – egy életre hű társa és ápolója maradt Egrynek. Milyen is volt a Piktor – ahogy őt 
emlegették - akkortájt? „Arca, mikor megismerkedtünk, már megsoványodott, de rendkívül eleven, kifejező 
volt; szeme inkább éles figyelmével, ha tetszik: szúrósságával, mint színével tűnt fel; mint a sokat napon járó, 
szemüveget nem használó embereké, összevont, két mély ránccal elválasztott szemöldökei alatt, némi hunyorgással 
a szokottnál szűkebbre zárult. Csak igazán jó barátok közt csillant meg benne az a hamiskás-gunyoros 
vidámság, amely ilyenkor, mint a halk szél a hullám barázdázta víztükrön – arcának ezernyi ráncán is 
átsuhant.” (Keresztury)  

Aztán - Badacsonyban letelepedve - a Balaton lett végül az a világ, az inspiráló közeg, 
amelyben megformálódhatott és kiteljesedhetett egy életmű legszebb íve. Egry kifejlesztett egy 
olyan festőtechnikát, amely a lazúrosan kezelt olajfestékkel és a krétával vegyesen egy a Balatonra 
jellemző, de inkább már a lélek szárnyain billegő éterikus, tünékeny, sajátosan fényben oldott 
világot jelenített meg. Szóval megtalálta ebben a kifejezési eszközben és formában önmagát. 

A fényeknek és a színeknek egy sajátságos, visszafogottságában is rendkívüli gazdagságú 
élménye az, amely megérinti az embert a Balatonnál, ahol aztán mindez valami csodálatos 
változékonyságban nyílik ki az erre érzékeny szem – és szív – előtt. Egry József ilyen szem és szív 
volt. 

 „A természet előtt mindig valami templomi áhitat fog el” – írta. Képein a táj lélekkel telítődik. A 
legegyszerűbb motívumok is sugározzák magukból azt a szinte gyermekien örömteli 
rácsodálkozást, ami egyúttal szakrális töltést is ad neki, s így érzékelheti a befogadó is azt a 
bizonyos áhítatot. A fény nála jóval több már puszta atmoszférikus jelenségnél, közegnél. A 
teremtés misztériumát képes megjeleníteni egy suhanásával is. A fény az, ami átszellemíti 
alkotásain a formákat, néha feloldva, néha lebegővé és áttetszővé téve őket – de mindig a 
kompozíció szigorú törvényei adta rendszerben éltetve. Ahogy Keresztury Dezső fogalmazta meg 
nagyon szépen: ”...a mindenségen átsugárzó, a dolgoknak értelmet, távlatot, mélységes összefüggéseket adó erők 
változó megjelenésű, de lényegében azonos értelmű jelenvalóságának bizonyítéka.” 

„A legtöbb festő a Balatonnál úgy néz, mint aki eltévedt, vagy mint az éjjeli reflektor fényébe került nyúl.”  
...írja breviáriumában, amelybe Keresztury Dezső bíztatására – hosszú unszolására – írta le, s 
gyűjtötték, szerkesztették össze gondolatait. Nem a szavak embere volt. Azt írta :„Festő csak akkor 
beszéljen, ha a képe semmit se tud mondani. De akkor is jobb, ha hallgat.” 



Végül egy meghatóan személyes, szép vallomás született belőle, amelyben a Piktor egyszerű 
szavakkal, de nagyon mélyről fogalmazva a legbensőbb gondolatait tárja elénk és így az idő 
távlatából is közelebb kerülhetünk személyiségéhez.  

A szavak sokszor csak megnehezítik az érzések kifejezését. Néha egy érintés, egy mosoly, egy 
tekintet sokkal többet mond. A kép érintésekből épül, mosolyok vannak mögötte, s az érintés, a 
tekintet közvetíti. Ezeket jobban megérti a lélek. 
 

  
Egry József: Aranykapu (1948) Magyar Nemzeti Galéria 

 
 „A Balaton azoknak a festőknek, akik nem a belső életével foglalkoznak, csak külső, tetszetős banalitását 
adja...Én nem a Balatont, hanem annak világát festem!”- írja. Ám ebben a világban benne van az egész 
élete – s a mi életünk is. Boldog és keserves perceink, sötét képeink és szárnyalásaink. A 
szivárvány kapuja, valami áttetsző, suhanó könnyedséggel odalehelt csoda. Az út, amelyet az élő 
megtesz a kezdettől a végéig. Örömtelien hullámzó, vagy fájdalmas szeretetben, mélységes 
szegénységben és mégis dúsgazdagon...feloldódva a fényben.   
„Láttam egy öreg parasztot, mikor belemártotta ujját a Balatonba és keresztet vetett magára – megható volt.” 
(Egry József) 
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