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EGRY JÓZSEF és BARCSAY JENŐ 

 

1) A magyar művészet legjelentősebbjei közé tartoznak. Mindketten tagjai voltak a hazánkban 1945. után létrejött 

Európai Iskola nevű művészcsoportnak, ugyanakkor eltérő megközelítésben, stílusban hozták létre életművüket. Élet-

útjuk is különbözik egymástól, bár találhatók mindkettőjükre egyaránt jellemző tények, események. Jelölje a táblázat 

utolsó oszlopában a megfelelő betűjel megadásával, hogy az adott sorban található állítás: 

 

A) Egry Józsefre jellemző 

B) Barcsay Jenőre jellemző 

C) mindkét alkotóra jellemző 

D) egyik alkotóra sem jellemző 

                                                                                                                                                  (Adható 12 x ½ = 6 pont) 

1. A Képzőművészeti Főiskolán tanult.  C 

2. Bibliai jelenetek mellett később egyre több tájképet festett. A 

3. 
1925-ben készítette a Fiúfej c. rézkarcát, amelyen már ösztönösen, szinte kubista eszközökkel bontja 

síkokra a formát. 
B 

4. A látványból való kiindulás a legtöbb képére jellemző. C 

5. Rövid ideig a Bauhaus oktatója volt. D 

6. Érdeklődése először a közeli dombok, szántóföldek felé fordult, majd megjelent művein maga a város. B 

7. Művészetének egyik legfőbb vonása volt az ember és a természet örök együvé tartozása.  A 

8. Önarcképei lelkiállapotáról árulkodnak. A 

9. Idős korában több mozaikot tervezett. B 

10. 
Ezeket mondta: „Jó képben konstrukció, érzés, szív, minden együtt van. (De jó képet nagyon nehéz 

festeni).” 
B 

11. 
Művészi hitvallása: "A látottakat ismertté, az ismerteket tudottá, a tudottakat élménnyé, az élményeket 

magasztossá kell tennünk, hogy művészetet hozhassunk létre." 
A 

12. A Képzőművészeti Főiskolán tanított./ Művészetpedagógusként is kiemelkedő volt. B 

 

 

2) Egry József több alkotásának mondanivalójához líraian lényeglátó, szellemes címei is hozzátartoznak.  

Írja két híres műve alá a címüket! 

                                                                                                                                                                 (Adható 2 pont) 

  

VISSZHANG ARANYKAPU 
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3) Egry József többféle képalkotási eljárást használt, de volt köztük egy saját, kikísérletezett módszere, ami jellegzetes 

technikára, anyaghasználatra épült. Ezt sok képén, így az alábbin is alkalmazta.  Röviden ismertesse ezt az egyéni 

módszerét, anyaghasználatát! 

                                                                                                                                                                   (Adható 2 pont) 

 

 

Olaj-pasztell eljárás: Igen hígra oldott olajfestékkel aláfestett a fehér papír- vagy vászon alapon és pasztellkrétával 

rajzolta fel a vonalhálót, illetve a színes foltrendszert. Esetleg szétkente. Ezt többször megismételte.  

 

4) Emlékezetből egészítse ki a keretbe Egry József híres, jellemző képét a legfontosabb formaelemekkel! Hasz-

nálhat egyszínű ceruzát vagy tollat. 

                                                                                                                                                                  (Adható 3 pont) 

 

 

 

 

A kiegészítés során a jól elhelyezett  

SZIVÁRVÁNYÉRT 1 pont,  

a HEGYEKÉRT/ HEGYÉRT 1 pont  

és a (bármilyen formájú) HÁZAKÉRT 1 pont adható. 

 

 

 

5) Barcsay képein a formák, vonalak rendszert alkotnak, amely leolvasható róluk. A „Sárga templom” című képét 

részekre vágtuk és a részeket véletlenszerűen (egyenes állásban) elhelyeztük, majd megszámoztuk. A táblázatba írja 

be a képrészek helyes elrendezését a sorszámuk segítségével! 

                                                                                                                                                                 (Adható 2 pont) 

 
 

4 képrészlet jó helyen = 1 pont,  

mind a 6 képrészlet jó helyen = 2 pont. 

5 1 4 

3 2 6 
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6) Barcsay Jenő művein bejárta a képi elvonatkoztatás sajátos útját. Fogalmazza meg röviden hogyan történt ez tér-, 

forma- és színábrázolás tekintetében az alábbi két, festőállványt ábrázoló képén! 

                                                                                                                                                                 (Adható 5 pont) 

 

         
 

 

A megoldásban a szöveg gondolataiért, elsősorban kiemelt szavaiért, megállapításaiért adható 1-1 pont. Egyéni, sa-

játos, helytálló megközelítések hangsúlyozottan számítanak. 

 

Az első képen a természeti látványt a reneszánsz perspektíva szerint ábrázolja. A szobasarok háromdimenziós teré-

ben szilárdan áll a festőállvány. Vastag kontúrba zárt, határozott fény-árnyékkal plasztikussá tett részei és a falra 

vetülő árnyéka kézzelfogható, konkrét formaelemek. A rajztáblára feszített fehér papír rézsútos téri formájú, de 

egynemű fehér színe mégis síkba vonja. Ez különös ellentétet alkot a falak és a padló visszafogott, tompa, de térre 

utaló színeivel. 

 

A második kép első látásra dekoratív síkkompozíció, de rejtett térre-utalások keltenek benne izgalmas feszültséget. 

A leegyszerűsített festőállvány, paraván és ablak önmagukon túl, a sötét vonalak és a színes, nagyrészt négyszögű 

formák lírai konstruktív rendszerét alkotják meg. A szembeállított állvány jellemző sík-sziluettet alkot, párban a 

paravánnal, melynek lábai és földre vetett árnyéka egyszerű (axonometrikus) térre utalnak. A vonalak szigorú rasz-

tere mögött a finom színek tere alkotja meg a Képzőművészeti Főiskola műtermének meghitt hangulatát, ahol elöl 

levő meleg színek keretezik a háttér hűvösebb koloritját. De az állványon levő kép kék széle és az hátul levő ablak 

szinte ugyanolyan kék felső kazettájának összecsengése mintha arra utalna, hogy alkotójának a vászon síkján kell 

világot teremteni.  

A festőállványt tekinthetjük Barcsay egyfajta festői önarcképének. 

 


