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először Goya művére. Miért? Mert A vízhordó lány, a spanyol művész egyik 
legismertebb alkotása a mi Szépművészeti Múzeumunk kincse.

Annak ellenére, hogy a képzőművészeti alkotásokon szinte mindig 
hölgyek láthatók mint az ivóvizet (hol a karjukban, hol a fejük felett) a fo-
gyasztókhoz juttató cipekedők, a 17. század nagy festője, Diego Velázquez 
szinte egyedülállóan egy férfi kezébe adta az amforaszerű tárgyat.

A másik nevet talán maga a mester találta ki, mert ő Sevilla szülötte 
volt. A festmény egy londoni képtár tulajdona.

Tudják, a Madridi Vízművek illemhelyeinek ajtaján mi a megkülönböz-
tető jel? A férfivécét a vízhordó férfi, a nőit a vízhordó leány jelzi. Legalább-
is így volt a kilencvenes években.

Manapság, amikor a legsúlyosabb ökológiai problémát az édesvíz hiánya 
jelentheti, a balatonfüredi Vaszary Galéria közelmúltban megnyílt tárlata a 
művészet nyelvén próbálja felhívni figyelmünket a nélkülözhetetlen folya-
dékra. A „Folyók, tavak, tengerek” című kiállítás főleg a 19. századi magyar 
és nemzetközi, leginkább francia mesterek műveiből merít. 

Idéznénk a Magyar 
Nemzet napilap egy cikké-
nek néhány gondolatát. 

A balatonfüredi reform-
kori városrész centrumában 
áll a kerektemplom. Az épü-
let belső oltárképe Henriet-
te Karling munkája, amely a 
szamáriai asszony és Jézus 
találkozását idézi meg: a 
nő vizet ad a Messiásnak. 
A bibliai történet a füredi 
savanyúvíz-forrásra, de a 
balatoni víz közelségére, az 
éltető energiára és a terem-
tésmítoszok kimeríthetetlen 
forrására is utalhat.

A kiállításra döntően 
19. századi alkotásokat vá-
logattak magyar és nem-
zetközi mesterektől egyaránt, elsősorban a mindennapi élethez kötődő 
motívumokkal. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
közös kiállításának egyik kuriózuma a kecskeméti Bozsó-gyűjteményből 
erre az alkalomra restaurált Benczúr Gyula-kép, a Starnbergi-tó. A tárlat to-
vábbi különlegessége Gustave Courbet 1872-ben született sziklás tájképe, 
de láthatóak a francia barbizoni iskola néhány meghatározó mesterének 
képei is. A magyar remekművek mintegy párbeszédbe elegyednek a kül-
földi művekkel. Paál László élete utolsó hat évét töltötte ezen a vidéken, 
illetve a Munkácsy-életmű egyik fontos darabja is a falra került, a vízhordó 
leányt ábrázoló festmény. 

A villa egykori tulajdonosa, Vaszary Kolos hercegprímás unokaöccse, 
Vaszary János kiemelt helyet kapott a kiállításon. Külön teremben is meg-
mutatkozik a festő élénk színvilága, a művészt főleg az Adria kéksége és 
a fürdőzők ihlették meg. A galéria tematikus szekciói között a fürdők, az 
élményt és táplálékot adó víz, a mitológiai vonatkozású vízi képek önálló 
termet kaptak. A tárlat november 17-ig látogatható.

A kiállítással és azon belül Munkácsy festményével kapcsolatban 
eszünkbe kell, hogy jusson két híres spanyol festő és az ivóvíz kapcsolata. 
Bár a két művész életének folyása között 150 év telt el, érdekes, hogy az 
ivóvíz és annak fogyasztókhoz való eljuttatása mindkettőjüket megihlet-
te. Bár Francesco Goya jóval később élt, mint Diego Velázquez, térjünk ki 
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