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déki magyar közösség és a magyar nyelv jövője szempontjából a ténylegesen felettünk 
lebegő veszélyt vetette föl új könyve utolsó bekezdésében: „… mégsem vagyok benne bizo-
nyos, hogy unokáim is ezt a szép nyelvet fogják majd sajátjuknak vallani. Minden nyitott, 
minden a kedvező vagy kedvezőtlen széliránytól függ.” A kétely – sajnos – teljes mértékben 
helyénvaló! Az író kérdése, véleményem szerint, kevésbé konkrétan a Bence családra vonat-
koztatható, hanem sokkal inkább a muravidéki magyar közösség egészére. Emellett a szerző 

„kételye” alighanem jóval többet rejt magában, mintsem kíváncsiskodó kérdésfeltevést, talán 
már a választ is szükséges hozzáolvasni (mert Bence nagy valószínűséggel láthatatlanul oda-
biggyesztette azt). Ezek után jogosan feltehető a kérdés: az írott szó a muravidéki magyar 
közösség megmaradása szempontjából mégsem lenne elég? A válasszal adósok maradunk, 
az olvasóra bízzuk azt. A szerző új könyve azonban segíthet abban, hogy tájékozódjon a 
Mura mente múltjáról és jelenéről, és fontos ismeretek birtokában könnyebben beépítheti 
mozaikkövét a magyar közösség és a magyar értékek megmaradását szolgáló törekvések és 
tettek sorába.
Bence Lajos tősgyökeres hetési szülei „szemefénye” volt a szó legszorosabb értelmében 
(édesanyja esetében ez még szerencsére ma is érvényes, édesapja sajnos néhány esztendeje 
elhunyt). Egy beszélgetésből, amelyet Lajos 60. születésnapja alkalmából – meglepetésként 

– az édesanyjával készítettem, kiderült, hogy a kis Lajcsi amennyire nyűgös csecsemő volt 
egy éves koráig, utána azonban „áldott jó gyerek lett belőle, akit soha nem kellett szidni, 
sem megverni”. Egyetlen gyermekük távolsága az egyetemi évek alatt állandó szorongást, 
hiányérzetet jelentett a szüleinek. Másrészt azonban örültek neki, hogy az anyaországban 
tanult. A leginkább szívmelengető része édesanyja „vallomásának” az volt, amikor a fia és 
a férje (Lajos édesapja) viszonyát jellemezte. Elmondta, hogy azt követően is, amikor már 
családot alapított és rég elkerült otthonról, Lajost az édesapja mindig nagyon várta haza 
látogatóba. Amikor két-három napig nem ment, rendszerint az ablaknál állt és várta, hogy 
érkezik-e már. Amikor észrevette Lajos autóját, azonnal készítette számára a helyet az 
asztal mellett. Teréz asszony (Lajos édesanyja) szerint a két férfi, apa és fia, mindig nagyon 
szépen, egymást tisztelve beszélgettek. Soha nem nehezteltek egymásra, még goromba szó 
sem hangzott el kettőjük gyakori párbeszéde során. Annyira tisztelték és szerették egymást, 
hogy köztük gorombaságra soha nem került sor.  Bence Lajos nem csak kiváló alkotóként 

– kötőként, íróként, szerkesztőként, újságíróként, tanárként és tudósként – példaképe a 
muravidéki magyar közösségnek, hanem „hétköznapi” emberi adottságai úgyszintén hite-
les, értékteremtő és becsülettisztelő egyénről tanúskodnak, akitől lehet tanulni, és akit 
érdemes olvasni és követni. Nem csak a Mura mentén és Zalában, hanem másutt is! Bence 
művei, a legújabb is, széleskörű lehetőséget biztosítanak ahhoz. 

Kostyál László

MarcelleVallon-Basilides jubileumi 
tárlata a Balatoni Múzeumban

Az idén ősszel Nagykanizsa (Kotnyek István) és Zalaegerszeg (Szényi Zoltán) után Keszthely 
is egy, a hetedik x-et betöltő művészt köszöntött jubileumi tárlatának megrendezésével. A 
Balatoni Múzeumban szeptember 22-én nyílt meg az 1999 óta Cserszegtomajon élő, fran-
cia – Svájcból származó MarcelleVallon-Basilides nyolcvan akvarellt, emellett néhány korai, 
festett kerámiatálat felvonultató retrospektív kiállítása. A művésznő ugyanis 1957-ben festő–
keramikus szakon diplomázott szülőhazájában. Akvarellfestéssel 1995-ben kezdett foglal-
kozni, s miután férjével, Basilides Bálint festőművésszel a svájci Neuchatelből hazánkba, a 
Balaton közelébe költözött, érdeklődése tovább mélyült. Nem csupán műveli, de oktatja 
is a technikát, tagja a Mednyánszky-társaságnak, s rendszeresen szerepel egyéni, páros és 
csoportos kiállításokon is. 
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MarcelleVallon-Basilides rendkívül sokoldalú művész, aki jól ismeri és ki is használja az 
akvarell-technika által kínált vizuális hatásokat. A vízfestés igényes műfaj, gyors és biztos 
kezű munkát igényel, amelynek során a színek felvitelét követően nincs már mód a javításra, 
mint az olaj– vagy a pasztellképek esetében. A vízzel hígított, egymásba folyó pigmentek 
bizonyos mértékig önállóan is dolgoznak, és izgalmas felület–faktúrákat hoznak létre. Az 
akvarellista sajátos logikával gondolkozik: a legvilágosabb színekkel kezdi a munkát (lévén 
az alap általában fehér), és a legsötétebbekkel fejezi be azt. A lazúrosan áttetsző festéknek 
köszönhetően könnyed, csillogó, spontán hatást érhet el, ami különös hangulatot biztosít 
művének. A technika különösen is elősegíti a vibráló fény–, illetve – a finom átmenetek, 
elmosódott kontúrok révén – az atmoszferikus hatások érzékeltetését.

Mindezek az általános jellemzők jól leolvashatók a kiállító művésznő alkotásairól is, bár a 
különböző egységekre, „világokra” osztott anyag nem minden részéről egyforma módon. A 
csoportosítás alapvetően tematikus. A „Kezdetek” címet viselő első egység ebből kicsit kilóg, 
hiszen a többitől eltérően kronologikus elven alapul. A többi csoport címe: Fák világa, Vízi 
világ, Természet világa, Az élet kezdete, Városi világ, Fantáziavilág, Folyóvilág, Szimbólumok 
világa, Homo Sapiens világa, Világűr.

A sor kakukktojását képező első csoport a művész akvarelles pályafutásának korai, tema-
tikájukat tekintve eltérő próbálkozásait foglalja magába, nagyjából a kilencvenes évek 
második feléből. Hozzá kell mindjárt tenni, pontosabban előrebocsátani: a festmények címe, 
illetve készítésének ideje nem – máshol még ennyire sem – lényeges alkotójuk számára (bár 
az évszám a művek szignójához kapcsolódóan feltüntetésre kerül). Az etikett–cédulákon a 
címek helyett csupán egy-egy római szám szerepel, egytől nyolcvanig. Mégis, a csoportokba 
sorolás a vizuális élmény mellett bizonyos verbális tájékozódási lehetőségetis nyújt.

A fenti, szigorúan tematikus elkülönítésen alapuló csoportosítás mellett a festésmód 
különbözőségei alapján egy másik besorolás is elképzelhető, mivel ebből a szempontból 
a fák, a természet, a vizek, a folyók világa közel áll egymáshoz. Egy ilyen logikájú megkö-
zelítéssel élve a természeti képek, a városi képek és a különböző irányú vizuális képzeteket 
összefoglaló fantáziaképek különíthetőek el. Az első csoport az, amely – jellegénél fogva – a 
legteljesebben használja ki az akvarelltechnika sajátos lehetőségeit, hiszen az atmoszferi-
kus hatások, a párás-ködös levegő által keltett fénytörések és a kontúrok feloldódása, a 
tömegek összeolvadása, a tűző napfény által gerjesztett optikai hatások, a hullámzó víz 
vibrálása és fényjátékai leginkább a természetben fordulnak elő. Mindezek érzékeltetéséhez 
MarcelleVallon-Basilides meglehetősen széles technikai repertoárt vonultat fel. A szemlélő 
akaratlanul is megborzong a szürke hajnali köd hűvösségéből előbukkanó, kecsesen izgal-
mas, hajladozó formákkal, máskor csupán súlyos tömegű foltokkal megjelenített fák között, 
vagy behúzza a nyakát a földet éppen elérő, sötéten súlyos viharfelhő láttán. Olykor csak 
néhány alig felismerhető formát hordozó, egymásba folyó, mégis érzékletes folt hordozza 
az empirikus valóság reminiszcenciáit, mégis meggyőzőnek érezzük a látvány felidézését. A 
folyók világát elsősorban hullámzó vonalak és formák jelenítik meg, melyek ugyanúgy utal-
hatnak a víz mozgására, mint a benne úszkáló, az átlagemberek többsége számára kevéssé 
ismert egyszerű organizmusokra. Máskor az alkotó fantáziáját a vízinövények indítják el 
melyek néha magányosan nőnek ki a körülöttük fodrozódó víztükörből, míg néha dúsan 
burjánozva sötét televényt képeznek. 

A városi képeket a szinte mindig kockaszerű tömbökként megjelenő épületek, valamint 
az emberek uralják. A művész számára a városi környezetet a sokemeletes lakóházak 
határozzák meg, melyek térbeli geometriája konstruktív jellegű struktúrává áll össze. 
Úgy tűnik, olykor maga is elidegenedettnek érzi ezt a közeget, amit e házak, illetve a 
városok lakói révén érzékeltet. Valami – nehezen megfogható – hiányzik a homo sapiens 

„világából”. Valami olyan, ami a természeti képeken jelen van. Talán nem más ez, mint a 
tájképekről leolvasható, harsogó életigenlés. A városi képeket hűvösebbnek, távolságot 
tartóbbnak érezzük, a természeti közeg érzékelhetően közelebb áll a (hangsúlyozzuk ki: 
Cserszegtomajon lakó) művészhez.

A fantáziaképek között találhatók fiktív szimbólumok, kvázi kulturális lenyomatok, 
titokzatosan elvont képi jelek, külön „világot” képező, izgalmas kompozícióba foglalt koz-
mikus káprázatok, távoli galaxisok megjelenítései, olykor pedig kitalált, akár szellem-lények 
sejtelmes hajladozásai. Valóban a fantázia játékai ezek, amelyek hol sosemvolt, szürreális 
lényeket teremtenek a papírra, hol pedig elvont, rejtélyes utalásokat hordozó jelekkel 
operálnak, vagy éppen a végtelen, űrbéli távolságok felé nyújtanak kitekintést.

MarcelleVallon-Basilides akvarellképeinek világa, mint láttuk, meglehetősen széles spek-
trumot ölel fel. Egyaránt megtalálható benne a látott valóság látványhű visszatükrözése és 
elvontan leegyszerűsített, ugyanakkor érzékletesleképezése, a geometrikus és az absztrakt 
szürrealista törekvések hatásait felhasználó komponálás, valamint a szabadon szárnyaló 
vizuális fantázia kibontakozása is. Mindegyik vonulattal az akvarelltechnika más-más jel-
legzetességét helyezi előtérbe az alkotó, s csak az összegzéskor döbbenünk rá repertoárjának 
változatosságára. A jubileumi kiállítás retrospektív jellegét hangsúlyozza a családtagok – a 
férj, a két leány és a két unoka – egy-egy munkájának, valamint a kezdeteket, az eredeti vég-
zettséget reprezentáló festett kerámiáknak bemutatása. Általuk valóban teljesnek érezzük a 
képet. Ugyanakkor ez a mostani teljesség–érzet csak átmeneti állapot, hiszen remélhetőleg 
a változatos képi világ a későbbiekben még sokáig fog tovább gazdagodni. Úgy legyen.

 

MarcelleVallon-Basilides: Cím nélkül
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