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emrég Erdélyből csak azért uta-
zott sok-sok kilométert jó Ma-
gyar Balázs, hogy lássa a Balatont. 
Nagyobb hatás kedviért barátja, 
egy veszprémi földbirtokos ur az 

almádii magaslatokról mutatta meg neki 
a távol ködébe vesző tükörsima tavat, 
mely ugy terült el a szemeik előtt, mint-
ha az ég folytatása lett volna. Nos, itt a 
Balaton. Hogy tetszik?

– Hol itt a Balaton? – kérdezte a ven-
dég.

Ugyanez időben Aligán megpillantot-
tak egy festő kollégát, aki hallatlan buz-
galommal igyekezett vászonra vetni a tá-
vol ködébe vesző tükörsima tavat, mely 
ugy terült el a szemei előtt, mintha az 
égboltozat folytatása lett volna. A később 
oly tragikus véget ért Glatter Gyula volt.

– A fene egye meg. Sehogyse sikerül 
megfogni ezt a nagy semmit – szólt és 
dühösen lemosta terpentinnel vásznáról 
a festéket.

Hol itt a különbség a festő és a laikus 
szeme közönt? Hisz mind a kettő egyfor-
mán semminek látta a nagy vizet.

A kérdés teljesen jogosult és a különb-
ség mégis óriási.

A nyugvó, a távol ködébe vesző tó 
impressziója tényleg ugyanaz mindenki-
re, aki először látja. Hosszu évek multán 
alakul csak ki a Balaton képe – de az is 
csak a választottak előtt. Helyesebben 
azok előtt, akik megérdemlik a Balatont.

Aki csak azért megy a Balatonra, hogy 
fürödjön, s aztán bemenjen egy bridge 
partira, vagy egy biginre, aki toiletteivel 
vagy fürdőkosztümjével pukkaszta-
ni akar, az elől elzárkózik a Balaton. A 
motorzugás, vitorlával való vesződés, 
halász-vadász szórakozás mind elvonja a 
Xgyelmet magáról a Balatonról. A Bala-
ton szerelmesének kell lenni. Rabszolgai 
alázattal behódolni szeszélyeinek. Nem 

szabad csüggedni, ha napokig, sőt hete-
kig fukarkodik szenzációival, ha ragyogó 
naplementék, káprázatos szinjátékok he-
lyett tojássárgája szinü alkonyat-menüt 
szerviroz csupán. Imádni kell a Balatont 
szakadatlanul s akkor ő kárpótolni fog 
kitartásunkért oly pazarul, mint senki és 
semmi más a földön.

Igy, csakis igy láthatja meg a szem a 
Balaton igazi szépségét. Igy tanulhatja 
meg a laikus szem is látni a Balatont. 
Most már nem „semmi” többé a nagy viz, 
hanem folyton változó szépségek gazdag 
kincsesháza. Most már nemcsak keresi, 
de látja is a szem az ujabb meg ujabb je-
lenségeket. Most már tud disztingválni 
napnyugta és napnyugta között. Ész-
reveszi a legXnomabb szinváltozásokat, 
melyeket azelőtt kulturálatlan szeme 
nem látott, mert nem is láthatott.

A festő szeme ezenfelül észreveszi azt 
is még, ami képszerü.

Mert van ám motivum akárhány, ami 
a vizen csodálatos, de képre nem való. 
Sőt a motivumok meglátása, felhasz-
nálása, kvaliXkálja a müvészt. Egyéni 
adottság érezteti meg intuitive a festővel, 
mit lehet a gyarló eszközzel – a festékkel 
– mely rendelkezésre áll, vászonra vará-
zsolni a Balatonból. Hiába sugárzik nap, 
ha nincs festékem vakitó fényét képem-
re realizálni. Tehát vagy nem is festem, 
vagy csak halvány impresszióját kisérlem 
meg visszaadni. Azt sem szolgai után-
zással, hanem inkább a lelki rezonan-
cia megrögzitésével, melyet a természet 
maga ébresztett bennem. A naplemente 
ragyogása szintén e lapra tartozik.

Van azonban nagyon sok képszerü 
jelenség, mely ezidő szerint novum, te-
hát éppen ezért felbecsülhetetlen érték 
a festő szemében. Ez a Balaton hallatlan 
szinpompája, melyet minden fázisában 
nyujt. Természetesen nem a jól ismert 

tájkép motivumokról beszélek – fűzfa, 
badacsonyi hegy, halászkunyhók stb. 
– melyeket Mészöly Géza és kortársai 
koruk izlésének megfelelően brilliánsul 
megfestettek. Szemem előtt most csak 
a viz s annak szinjelenségei lebegnek – 
mint képmotivumok. És itt éleződik ki 
legpregnánsabbul a különbség a festő 
szeme és a még oly kulturált laikus szem 
között.

Mindenek előtt, a posteriori, – el kell 
vetnünk azt a beidegződött meghatáro-
zását a természetnek, mely a természet 
fotograXkus hűséggel való visszaadá-
sát tartja egyedül mérvadónak. Ez még 
tulhaladott álláspont alól felszabadult 
mesterek soha nem remélt változa-
tosságot és magasabb rendü művészi 
kulturát tárnak bámuló szemeink elé. 
Természetesen nem fogadok el bizonyos 
tulzásokat, melyekkel vagy tehetségte-
lenségét akarja palástolni a „művész” 
vagy olcsó feltünésre pályázik. Pusztán 
igazi, komoly érdekekről beszélek, me-
lyeket alkotóik művészi ihletből, belső 
kényszer parancsára festettek, de melyek, 
mert ujszerüek, mert egyéniségek müvei 
–  idegenszerüen, sőt hamisan hatnak a 
régi formalátáshoz szokott szemekre.

Egy izben az aligai platón festettem. 
Lenn a mélyben, a Balaton sekély vizén 
keresztül rózsállottak a homokpadok 
párhuzamos sorai. Ahogy a hullámok 
építették őket. Csudás szinü zöld viz 
közbe-közbe. Majd a távolban a nap su-
gárzó fényözöne olvadt ezüstté varázsolta 
a vizet s a ráboruló horizont ködét, me-
lyen bágyadtan szűrődött át Tihany sej-
telme. Ez volt a kép, melyet festettem, 
vagyis helyesebben csak szerettem volna, 
hogy ez legyen. Megérzésem bizonyára 
ez volt.

Mindig akkor merem csak festeni a 
Balatont, ha előzőleg addig nézem me-
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