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rőn, erőszakosan, mig valósággal transz-
ba esem tőle. Ekkor ecsetemet a Balaton 
maga vezeti és én csak engedelmes esz-
köz vagyok a kezében. Ezuttal is igy volt. 
Lázas munka... nincs már mit hozzáten-
ni... kész a kép.

Most a kritikus lép a festő helyébe. 
Illő távolból – ezuttal egy bokor mögé 
bujva latolgatom: vajjon fog-e hatni a 
nézőre ugy a kép, mint rám maga a je-
lenség, mely engem megfogott? Meg-
van-e benne az a szuggesztiv erő, amely a 
tökéletes alkotás legfőbb értéke. De sok-
szor dühös lekaparás az ilyen felülvizsgá-
lat eredménye.

Hirtelen vidám társaság takarja el elő-
lem a képet. Nevetés, hangos megjegy-
zések özöne a levegőben. Majd az általá-
nos morajból egyszerre kicseng egy üde 
leányhang. 

– Ez piktor? Sohase volt ez piktor.
Édes, bájos kis kritikusom. Ha kulti-

vált szemmel először a vizre néztél volna, 
azután bubifrizurás fejecskédben – egy 
pillanatra csupán – fölvillan a gondolat: 
hátha a piktornak van igaza? – bizonyá-
ra nem igy beszélsz. De hát te magad se 
tehetsz róla, hogy nem ugy látod a Bala-
tont mint én – és itélsz, ahogy helyedben 
száz más is itélt volna.

Ha e soraimmal sikerült elérnem, 
hogy egy-egy szokatlan kép láttán feléb-
red a gondolat: hátha a festőnek van iga-
za, hogy egy festő lehet gondolkozó festő 
is, nem szivember csupán – kinek min-
den ecsetvonását az intuicion tul hosszu 
tapasztalat, egy életbölcselet ágyazza alá 

– már nem irtam hiába. Ha lassankint 
türelemmel, majd megértéssel, végül 
őszinte szeretettel, sőt élvezettel nézik a 
kezdetben monstruózusnak vélt dolgo-
kat, – akkor hivatást teljesitettem. Ha 
végül fölfedeztem a Balatonban ugyan-
azt az ellenállhatatlan, megnevezhetet-

len valamit mely megtermékenyiti a 
művész-fantáziát – akkor ez már maga 
a „megvilágosodás”. A Balaton egyszerre 
felsőbbrendü kulturtényezövé válik, foly-
ton megujuló esztétikai gyönyörüségek 
örök forrásává, mely végtelen változatos-
ságával isteni álmokba ringat.

(Magyar Fürdőélet, 1933. március 15.)

Kassák Lajos
EGRY JÓZSEF

 (részlet)

rre a szép őszi délelőttre Egryvel beszéltem meg talál-
kozót. Útközben elképzeltem, mennyivel stílusosabb 
lenne ez a találkozás, ha badacsonyi nyári otthonában 
kerestem volna fel. De ez lehetetlen volt, mivel Egry 
hónapokon át a Balatonnál festett és horgászott, én pe-

dig Dunapentelén horgásztam és regényt írtam. Mindketten 
kétszeresen éltünk szenvedélyeinknek, mert azt mondhatnám, 
horgászni majdnem olyan nagyszerű dolog, mint festészetet 
vagy irodalmat művelni. S csak természetes, hogy első szava-
immal horgászeredményei iránt érdeklődtem.

Felhúzza vállait, és elXntorítja az arcát:
– Jóformán semmi sem volt. Rossz az időjárás, szennyes a 

víz, egész nyáron nem volt harapás. Később annyira belefeled-
keztem a festésbe, hogy alig voltam kint néhányszor a vízen.

Közben előkerül a nyár termése, igazi Egry-képek, halvány, 

könnyű színek, olajjal és pasztellal feldolgozva, csontfehér pa-
pírívekre. Ritka technikai módszer, hogy egyazon képen a fes-
tő olajfestékkel és pasztellal dolgozzon. Egrynek ez egyik sajá-
tos jellegzetessége. De emlékezhetünk még rá, i|abb korabeli 
vásznain súlyosodott az olajfesték, megjelenésükben majdnem 
nyersen dekoratívek voltak, és erős vonalszerkezettel tagolódtak. 
Jólesik pillanatokra visszaidézni a múltat.

– 1913-ban láttam tőled az első képet – mondtam úgy, mint 
aki örül ennek a még mindig szét nem foszlott emléknek. – Alig 
árnyalt barna színben tartott kompozíció volt, három Xgurával, 
amelyeket súlyos, erős vonalak határoltak.

– Igen, igen – feleli Egry, egy pillanatra szintén az emlékek 
világa felé fordulva. – Az a kép a keresztre feszített munkást áb-
rázolta, természetesen szimbolikus értelemben. Akkor egészen a 
munkások között éltem, s én mindig azt festem, amit élek.
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– Aztán volt egy idő, mikor nem dolgoztál.
Egry előttem áll, feltűnően keskeny mellel és 

hegyesen felhúzott vállakkal. Amint beszél, látni, 
hogy minden idegszála megfeszül, keresi a legkife-
jezőbb szavakat, iparkodik pontosan fogalmazni, 
és közvetlenül szól és áthevült lírával.

– Igaz, hogy kész kép vagy három éven át nem 
került ki a kezem alól, de dolgozni azért dolgoz-
tam. Krokiztam a természetben, és vonalakat 
húztam, és színeket raktam fel a papírra. Nehéz 
munka volt ez, állandóan kerestem valamit, s csak 
később jöttem rá, hogy saját magamat keresem. 
Amit addig festettem, többé nem elégített ki, 
tele voltam nyugtalansággal, és sehogy sem tud-
tam formát adni annak, amit ki szerettem volna 
mondani. Aztán, mint beteg katona, a Balaton 
mellé kerültem. Életem egyik legnagyobb élmé-
nye volt az az éjszaka, mikor a halászokkal először 
kimentem a vízre. Semmi mást nem láttam, csak 
a gyönyörű csillagos eget és a tükröződő vizet, 
a ladik könnyen ringott velünk, s valami reme-
gő pára összekötötte körülöttem az eget és a vizet, s ekkor úgy 
éreztem, hogy valahol a végtelenség közepében vagyok, s ennek 
az éjszakának az átélése újra kezembe adta az ecsetet. Nem ér-
dekeltek többé az impresszionisztikus természetmegXgyelések, 
nem akartam „kivágásokat” csinálni. Szinte tárgytalan volt az 
inspiráció, ami hevített, képeimből kimaradtak a záró vonalak, 
a színeim lebegőkké lettek, s arra törekedtem, hogy a minden-
séghez való viszonyomat fejezzem ki általuk.

– Amit elmondtál, nagyszerűen érzékelteti akkori állapoto-
dat. A Balaton felszabadította benned azt a festőt, akit ma any-
nyian nagyra becsülnek, de olyanok is vannak, akik úgy vélik, 
hogy a Balaton bizonyos értelemben meg is kötött téged. Azt 
hiszem, rossz értelemben neveztek el a Balaton festőjének. Vagy 
talán te is úgy véled, hogy a Balatont fested meg képeiden?

Egry elmerülten gondolkodik. Látni rajta, megint azért töri 
magát, hogy lehetőleg pontosan fejezze ki, amit érez vagy gon-
dol. Végtelenül különös Xgura, ahogyan így előttem áll zsebre 
tett kezekkel, előrenyújtott nyakkal, fakó színű arcán körülbelül 
3064 ránc, gyűrés keresztezi egymást, s hirtelen pillantással in-
kább hasonlít egy orosz népi faszoborhoz, semmint a mai kör-
nyezetben élő emberhez.

– Nem a Balatont festem – feleli még mindig némi bi-
zonytalansággal. – Azt festem, amit a Balaton mond nekem. 
Festői nyelven szólva, nem azt festem, amit látok, hanem 
amit láttat velem a táj. De sajnos nem tudok erről a dolog-
ról világosabban beszélni, hiszen még megfesteni sem tudom 
úgy, ahogyan szeretném.

Sorban nézegetjük a festőállványra helyezett képeket. 
Lényeges változás ebben az évben sem következett be Egry 
piktúrájában. A térnek ugyanaz az atmoszferikus éreztetése, 
a színeknek végtelenül Xnom összemosódása, csupa remegés 
és kötetlenség az egész. A már tavaly és tavalyelőtt is hallott 
dallamot játssza újabb modulációk nélkül, de mélyebben és 
messzehangzóbban. Láthatóan talán csak annyi a változás, 
hogy ismét néhány markánsabb, hangsúlyosabb vonal került 
be a színek közé. Ezt mindjárt szóvá is teszem.

– Igen – feleli rá készséggel. – Vagy tizenöt-húsz évvel ez-
előtt szabadítottam fel magam a dekoratív hatású képlátás 
alól, s ezek a lehetőségek kissé túlzottan magukkal ragadtak. 

Annyira elszakadtam a tárgyi valóságtól, hogy egy napon meg-
döbbenve álltam meg képeim előtt. Éreztem, ha így folytatom 
tovább, annyira szubjektívekké válnak, hogy a néző számára fel-
foghatatlanokká, hovatovább zavarosakká lesznek.

– Ebből talán arra lehetne következtetni, hogy alkotás köz-
ben különös tekintettel vagy a majdani képnézőre is?

Erélyesen tiltakozik.
– Munka közben hogyan gondolhatnék a nézőre mint ide-

gen személyre, hiszen festés közben sokszor annyira transzban 
vagyok, hogy pillanatnyilag magamat sem tudnám józan ész-
szel ellenőrizni. Ki akarok fejeződni a képben, meg akarom 
csinálni úgy, ahogyan azt a legjobbnak érzem, más semmi 
nem érdekel. Hogy én, a festő aztán hogyan szerzem meg 
házbéremet és egyéb anyagi szükségleteimet, az megint más 
kérdés.

A festőállványon különösen szép kép áll előttünk, Egry új 
termésében is fokozott Xgyelmet és elismerést érdemel. Bada-
csonyi táj mélyzöld színekben, háttérben az alig kivehető sú-
lyos, tömör heggyel, előtte sűrű fák közt halászkunyhóval és 
egy emberi Xgurával, aki halakat cipel mezítelen hátán. Ez a 
kép kevésbé légies, mint Egry legtöbb festménye. Nem a lágy 
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Xnomságok, hanem az áhítatos bölcs erő fejeződik ki benne. 
A kép vonzó és megnyerő hatása alatt kérdezem:

– El kell adni a képet – mondom –, mert nemcsak alkotó 
szellem, hanem anyagiakat fogyasztó ember is a festő, Ebben 
a kényszerült helyzetben milyen érzéssel adod ki kezedből a 
képet? Nem fáj, hogy elviszik tőled, és talán soha többé nem 
fogod látni?

– Persze hogy fáj, hogyne fájna – mondja száraz, keserű mo-
sollyal. – Ha olyan ember birtokába kerül, aki ért a képhez, 
megnyugszom valahogyan, de ha éppen csak pénzért megvá-
sárolták, akkor úgy érzem, mintha bűnt követtem volna el. – 
Beszélgetés közben állandóan köhög, de azért majdnem egyik 
cigarettáról a másikra gyújt, s most jószívvel engem is megkínál. 
Közben egy másik kérdést adok fel:

– Festő vagy. Ezt látom és tudomásul veszem. De meg tud-
nád-e mondani néhány szóval, hogy egyáltalában miért festesz? 
Miért van a festő és miért fest?

Olyan meredten és tehetetlenül néz rám ebben a pillanatban, 
mintha a kérdés valósággal fejbeütötte volna. Bámul rám, ezer-
szeresen összegyűrt arcán, gyorsan pillogó szemein tisztán látni, 
hogy ezt a kérdést még sohasem vetette fel önmagának.

– Hát festek – mondja először halkan, aztán szinte nevetsé-
ges dühvel kitör magából. – Hát tudja a nyavalya, hogy miért 
festek! Hát festek, mert ez az életem. Vagy mit gondolsz, most, 
hogy így szemben állok veled és beszélek hozzád, most talán 
nem festek? Most is festek! Itt vagy előttem, és látlak, és vizs-

– Ahogyan beszélsz, arra a következtetésre kell jutni az em-
bernek, hogy nálad az élet és a festészet teljesen egyet jelent. 
Hódolsz neki és műveled. De íme mindjárt egy újabb kérdés. 
Szeretsz kiállításokra járni? És örülsz az ott látható képeknek?

Egy ideig hallgat. Aztán széttárja karjait, s mint aki megadja 
magát, azt mondja:

– Nem könnyű dolog állandóan őszinte szavakat monda-
ni. De őszinte leszek. Nem szeretek kiállításra járni, mert ott 
mindig rosszul érzem magam. Megmondom őszintén. Nagyon 
rosszulesik, ha egy különösebben jó képet látok. Rosszul esik, 

gálom rajtad a formákat és síkokat, a színeket és a vonalakat, s 
amíg beszélek, közben érzem, hogy a háttérben zavarnak azok 
a sárga foltok. Hát nem érted meg, hogy a festő mindig fest?

Hirtelen közbevágom:
– No, no, várjunk egy pillanatra. És mi történne veled, ha 

börtönbe zárnának, és semmiféle eszközhöz nem tudnál hozzá-
jutni, amivel festhetnél vagy rajzolhatnál?

Egy gyerek boldogságával elneveti magát.
– Hiába zárnának be minden eszköz nélkül, én akkor is feste-

nék. Nem vászonra festenék, és nem foglalnám keretbe, de ma-
gamban mindig festenék. Ezt semmiféle börtönrendelet nem 
tilthatja meg nekem. Amíg élek, addig mindig, folytonosan fes-
tek. S ha egyszer bejönnél hozzám látogatóba a börtönbe, és be-
szélgetnénk kicsit egymással, s aztán, ha elmennél, akkor az len-
ne az érzésed, hogy milyen szép, új képeket láttál Egrynél. Mert 
amit én mondanék neked, az mind kép lenne, azok a képek, 
amiket ott az üres, sötét négy fal között magamban festegettem.

mert úgy érzem, hogy ilyen jót én még nem festettem. De na-
gyon rosszul érzem magam a rengeteg rossz kép láttán is, mert 
szégyenkezve érzem, hogy az én területemen ilyen tehetségtelen 
senkik is mesterkednek. […]

Még jó ideig folyik közöttünk a beszéd, de mindent nem je-
gyezhet fel az ember. Ez a témakör szinte kimeríthetetlen. Ismét 
visszatérünk újabb képeihez.

Milyen jólesik látni azt a derűt és tisztaságot, ami ezekből 
az alkotásokból kiárad. A derű természetesen ezeken a képeken 
csak annyit jelent, hogy szellemben nem agyonnyomottak és 
technikában nem elkínzottak. Napfény nem csillan rajtuk se-
hol. De az árnyék se nyomja őket az iszapba. S bár nem látni 
mögöttük szerkezeti csontvázat, nem szétomlón puhák és nem 
testetlenek. Érezni a tér mélységét, a távlatok végtelenségét, s 
anélkül hogy hangsúly lenne a formákon, érzékelhető a levegő 
síkszerű tagolása. Ha valamivel mégis rokonságba akarnók hoz-
ni ezeket a képeket, mint mesteri felfogáshoz, Matisse-éhoz ál-
lana közel, mint irányzathoz, az expresszionizmushoz. Ez persze 
csak távoli összehangzás és nem azonos irányvonal.

A végtelenség terül el rajtuk kötetlenül, de mégis összehan-
goltan és kiegyensúlyozottan. Keretbe vannak zárva, de mégis 
túlterjednek anyagi valóságukon. Lázas inspirációból születtek 
meg, ahogyan Egry mondja, és felajzanak és inspirálnak engem, 
a nézőt is. Jólesik nézni őket, érezni a közelségüket, színeik be-
lénk szívódnak, emlékeket és vágyakat idéznek fel. Érzem, hogy 
helyettem is szól ez a festő, s ha nem ismerném a képeit, önma-
gamat is kevésbé ismerném.

– Igen, igen, barátom – mondom búcsúzás közben. – De 
mégis mindez miért?

Egry mosolyogva válaszolja:
– Mindez elsősorban énértem van. Az az értelme, hogy ez 

vagyok én. Én, aki kínlódva festek, hogy majd az út végén meg-
nyugodjak és örülhessek.
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