
76

S Ü M E G I   G Y Ö R G Y

Egry József Balatonja

Írók Alkotóháza, ebédlõ, éppen ebédidõ. Odakinn hétágról süt a nap, kanalaz-
zuk a levest. Négyszemélyes asztal, úgy az ebédlõ közepe táján. Szemben velem
szülõvárosom (milyen sajátos fogalom itt, nekem szülötte városom, õneki fel-
nõttkori Kaposa) egyetlen Kossuth-díjas költõje (Jaj! akkor már az volt? Lehet,
hogy csak késõbb érdemesítették az érdemesültet.)

Mellette a táncház-mozgalom egyik emblematikus fõembere. Mellettem,
definíció-értékû meghatározással, a minden létezõ koordináta szerinti közepes
magyar képzõmûvész (jobb ezentúl csak rövidítve említeni középméltóságát,
így kmk).

Talán az utolsó leveses-kanalazásnál tartunk (persze ki-ki a saját kanalazási
ritmusa szerint), amikor kmk megszólal:

– Gyönyörû idõ van, milyen kár, hogy nem hoztam festõállványt, hogy feste-
ném a Balatont, mint Egry!

A költõ kanala mintha megakadna a kevéske, már csak a tányér alján szétte-
rülõ levesben:

– Jóska soha nem festette közvetlenül a partról a vizet.
A levesestálat elvitték, hozták a másodikat. Gyula bátyánk (milyen szép ez a

többes. Õ, aki Bece-hegyi borát fogyasztotta hûséges ragaszkodással, még ha
jó borféléket is kínáltunk, maradt a soha õt meg-nem-csaló Becehegyinél), most
ivott egy pohárral. Kmk falánkan, kapkodó gyorsasággal ette a második fogást,
a szelet húst sajátos zajjal fogyasztotta. Közben megszólalt:

– De kérlek, hát Egry a Balaton festõje volt, õ a vizet, a tavat festette, még
fürdõházakat is!

A költõ – arcán a pír – újabb becehegyi pohár bort hörpintett fel:
– Te, Jóska a konyhaasztalnál festett mindig, háttal a Balatonnak.
Kmk fölszegte a fejét, s új erõre kapva mondta:
– De Gyula, hát mindenki tudja, hogy Egry a Balaton legnagyobb festõje!
A költõ kezében most a kés-villa zavarodott meg, a szokásosnál nagyobb

egymásba-gabalyodásban, csörömpölésben. Megtörülte a szalvétával a száját,
arca kipirosodott, miközben a jobb kezét a szíve fölé emelte:

– Te, Jóska innét festett!
Jó évtized távolából is üzen a négyes asztal. Költõ, becehegyi borával s az õ

nagy élet- és mûvészettapasztalatával, népzenész/népzenekutató, sötét baju-
sza mögé rejtett sokszólamúságával, érdeklõdõ, a helyzetet, a konkrét történe-
tet vallató mûvészettörténész és – kmk.

Közepes Magyar Képzõmûvész. Festõ. Konkrét festõ. Lefestõ.
Nem olyan mint Egry József.


