
� Ezekkel a sorokkal elsôsorban köszönetet szeret -
nénk mondani, mindazokért a mûvekért, amelyeket
P. Benkô Ilona1 közel hat évtizedes pályafutása során
készített, és készít napjainkban is, töretlen alkotó -
kedvvel. Már a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola 1961.
évi diplomamunkáinak bemutatója óta figyelemmel
kísérhette munkásságát a mûvészetszeretô közönség,
hiszen a hazai és külföldi csoportos kiállításokon rend-
szeresen részt vett, az elnyert díjak tanúsága szerint
sikert aratott. Ez évben is találkozhattunk kiállított
munkáival, a hódmezôvásárhelyi I. Beton Szimpó zi -
um kísérletei között éppúgy, mint a Mûcsarnokban a

hazai ipar- és tervezômûvészet seregszemléjén, vagy
a Pelso 2017 – XI. Országos Kerámia és Gobelin Bi -
ennálén. Szerénységérôl tanúskodik, hogy egyéni ki -
állításokat viszonylag ritkán vállalt, életrajzi adatai
1962-tôl 1986-ig hat belföldi, 1976 és 1994 között ti -
zenkét külföldi szereplését rögzítik. Az igényes kor -
társ mûkereskedelem vágyképe, az alkotói szabadság
rejtekezô pártolása segítette itthoni bemutatkozásait;
a nyugat-németországi, belgiumi, lengyel- és francia-
országi, hollandiai, ausztriai meghívásai során nem -
csak saját magát, hanem a magyar kerámiamûvészet
korszerûségét, magas színvonalát is képviselte.

Remélhetôleg lesz alkalmunk a jövôben P. Benkô
Ilona munkásságának „teljes körû” áttekintésére.
Ahogy a kiállításokon egykor szerepelô, majd a hazai
és külföldi közgyûjteményekbe került vagy magán tu -
lajdonban rejtekezô tárgyak sokaságával való szemé -
lyes találkozásra is. Amint erre már egyszer, 75. szü -
letésnapja alkalmából, a budapesti Klebelsberg Kul -
túrkúriában megrendezett életmû-kiállítása kínált szép
alkalmat. Fáradhatatlan alkotóként ott és akkor is az
új mûvekre helyezte a hangsúlyt – de a korábbiakból
összeválogatott tematikus és formai, technikai cso -
portok „ékesszólóan” segítették a legújabbak, így pél -
dául a Vihar faliképsorozat értelmezését. Az oda láto -
gatók úgy érezhették, P. Benkô Ilonától ôk maguk
kaptak „születésnapi ajándékot”, szívhez szóló, gon -
dolkodásra késztetô, cselekedeteinket befolyásoló él -
ményt.

A mostani évforduló alkalmával is érdemes leg alább
mûveirôl készült képeket, az értô-méltató cikkek sza -
vait felidézni, egykori kiállítási katalógusok, szakmai
lapok, akár az internet segítségével. Amint ezt ritkán
a családi emlékekkel, tárgyakkal, régebbi fényképe ket
rendezgetve is megtesszük, újragondolva élményein -
ket. P. Benkô Ilona életmûvét így rendezgetve azzal
szembesülünk, hogy a nagyon szerény, vezérpozí ciók-
ra sohasem törekvô mûvész alkotásai egy egész tör té -
nel mi periódust is jellemeznek. Mûvei a tragikus, a
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P. Benkô Ilona keramikusmûvész köszöntése
születésének 80. évfordulója alkalmából

P. Benkô Ilona: 
A természet kelyhe /

Ilona P. Benkô: 
The Chalice of Nature

[2017] samottos
agyag, olajos

rakuégetés, 1000 °C
(a mûvész tulajdona) /

clay with chamotte,
raku firing with oil,

1000 °C 
(the artist’s collection)

[39x35x10 cm]
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lehetetlen, a korlátozott vagy zûrzavaros történelmi
adottságok között is megvalósítható értékteremtés
tárgyi emlékei. A „minden rosszat jóra fordító” sze -
mélyes képességérôl tanúskodnak, ugyanakkor arról
az alkotó szellemrôl, amely az 1960-as évektôl átha -
totta az ekkor pályára lépô egész keramikusnemze dé -
ket (is). A második világháború, a békekötés követ -
kezményei, a múlt minden értékét eltörlô diktatúra
évei és az 1956-os forradalom után következô idô -
szakban e mûvészek vállalták és minden lehetôséget
megragadva kiteljesítették a „modern kor és a kor -
sze rûség” félbehagyott feladatait. Az egész magyar
kerámiamûvészetet valóban a nagyvilág színvonalára
emelték. P. Benkô Ilona ennek a generációnak ki emel -
kedô jelentôségû tagja, életmûve e kornak, perió dus -
nak is lenyomata. Nem véletlen, hogy alkotásainak
egyik tematikus csoportja éppen A XX. század lenyo -
mata címet viseli…

A hetvenes évektôl készülô nonfiguratív, informel
jellegû mûvei is jelentést hordozó ábrák, érzelmeket,
asszociációkat keltve történelmünk, életünk vizsgála -
tára késztetnek. Amint a kötözött hasáb és henger ke-
rámiaszobrai is. 1979–1983 között született ez a so ro -
zata, de csak most kérte, engedte, hogy a tárgy címe
mellé beírjuk, Trianon emlékére készült (Vágott, kö -
tözött henger – Trianon emlékére, 1983). Személyesen
átélte a széthasogatás tragédiáját, hiszen Benkô Ilona
Erdélyben, a Székelyföldön született. Az 1940. au -
gusztus 30-i második bécsi döntés értelmében Észak-
Erdély Magyarországhoz tartozott ismét. 1943-ban
jegyzô édesapját Budapestre helyezték át. Vissza em lé-
kezése szerint: „Az ostromot éppen az Ostrom utcá ban,
a pincében vészeltük át. 1944 karácsonyán láttuk utoljára
apámat. Amikor kitörtek a várból, mínusz 20 fok volt.
Fér jem, Jóska, édesapja ugyanakkor, ugyanott tûnt el.
Édes anyám öt apró gyermekkel maradt özvegy – vissza -
tértünk Erdélybe. Házunkat már széthordták […].” Két
testvérével együtt 1947-ben „nyaralásra” jöhetett is -
mét Magyarországra, tôlük is elszakítva, rokonok fo -
gadták be. De mûve nem csupán a drámai törésre,
hanem a feladhatatlan összetartozásra is emlékeztet.
Összedrótozta a széthasogatott formákat, a bimbós
szobrainál is – amint minden mûvében összetartoz nak
a múlt és a jövô értékei. 

1952-tôl Budapesten, kollégiumokban lakva tanul -
hatott tovább. A Kisképzôben, a Török Pál utcai ipar -
mûvészeti középiskolában megismerkedett és életre
szóló szövetséget kötött az agyag mûvészetével. So -
mogyi József szobrászmûvésztôl tanulhatta a mintá -
zást, amelynek mestere lett maga is. Majd az Ipar -
mûvészeti Fôiskolán folytathatta tanulmányait, 1956
lelkesítô ôszétôl. A díszítôszobrász fôtanszakot ekkor
Borsos Miklós szobrászmûvész vezette, aki rendsze -
resen korrigálta keramikusnövendékei munkáit. 

Gádor István keramikusmûvész tanítása, a Wiener
Werkstättéig visszavezethetô „modernitása” is hatott
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P. Benkô Ilona: Halas falitál / Ilona P. Benkô: Wall Bowl with Fish 
[cca. 1967] samottos agyag, színesre mázazott, oxidációs égetés, 980 °C

(Gallery 5*6*7*, Budapest) / clay with chamotte, colour glazed, oxide fired, 980 °C
(Gallery 5*6*7*, Budapest) [Ø 33 x 6 cm]
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a fôiskolai tanítványokra. A humor és a színes mázak
Benkô Ilona korai munkáiban éppúgy megjelennek,
mint idôsebb vagy fiatalabb kortársainál. Az építé szek
érveit elfogadva, a képzômûvészetre még kötelezô
szocreál-párthatározatoktól mentesültek a középü le -
teket „díszítô” mûvek. Jó barátokkal, Csohány Kál -
mánnal, Krajtsovits Margittal közös mûhelyben, sze -
rény körülmények között valósulhattak meg 1965–1981
között köztéri falképei, és a kortársgalériákban áru -
sított dísztárgyai. Ó, igen, a Magyar Népköztársaság
Mûvészeti Alapjának is köszönhetôen, az általuk be -
szerezhetô anyagokkal, mázakkal. Zárójelbe tett meg-

jegyzésként talán érdemes felidéznünk Mezei Gá -
bor nak a Magyar Iparmûvészet 2010/2. számában a
keramikusmûvészrôl írott cikkének – az egész szak -
mára vonatkozó – sorait: „[…] sok minden, ami most
körülöttünk történik, az iparmûvészet körül (ami éppen
hogy nem történik) a felejtés irányába mutat. Hol lehet
kapni ma Budapesten a kortárs iparmûvészet egyedi tár -
gyait? Hol vannak az iparmûvészeti boltok? Hol van az
az Iparmûvészeti Vállalat, amelynek jelentôs galériái vol -
tak Budapesten és a nagyobb vidéki városokban? És miért
nincsenek?”2 Igaz, a minimális pályaindító körülmé -
nyek segítô szervezésére ma is (égetôen) szükség len -
ne. Enélkül elvesznek a legtehetségesebbek is. 

A megbízatások és a saját mûhely lehetôségeinek
tapasztalatával választotta Benkô Ilona is a kerámia -
mûvészet öntörvényû kibontakozásának útját a hat va-
nas évek végétôl. Schrammel Imre visszaemlékezése
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P. Benkô Ilona: A XX. század lenyomata VII. / 
Ilona P. Benkô: Print of the 20th Century, VII
[1982] samottos agyag, mázazott, 1250 °C
(Kecskeméti Kortárs Mûvészeti Mûhelyek –

Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét) / clay with
chamotte, glazed, 1250 °C (Kecskemét Contemporary Art

Studios – International Ceramics Studio, Kecskemét)
[28x42x6 cm] 

P. Benkô Ilona: Gyûrt csipkés falitál / Ilona P. Benkô: Wall Bowl with Crinkled Lace
[cca. 1980] samottos agyag, mázazott, oxidációs égetés, 1200 °C 

(Gallery 5*6*7*, Budapest) / clay with chamotte, glazed, oxide fired, 1200 °C
(Gallery 5*6*7*, Budapest) [Ø 48 x 9 cm]

Fo
tó

: L
an

gh
 P

ét
er

 / 
Ga

lle
ry

 5
*6

*7
*,

 B
ud

ap
es

t

Fo
tó

: K
o-

Lib
ri 

Re
klá

mg
ra

fik
a 

Bt
. /

 K
KM

M
 –

 N
KS

, K
ec

sk
em

ét



szerint már a fôiskolán „Borsos felfogása megváltoztatta
a szakok szemléletét, és a népmûvészeti és a kispolgári
mûiparos munkákat képzômûvészeti igényû tanulmányok
váltották fel”.3 Igen, Benkô Ilona edényei is szoborrá
váltak, ahogy Terebess Gábor találóan írta 1979-ben
a Mûvészet folyóiratban megjelent, az iparmûvészet
és képzômûvészet közt már akkor eltûnô határokat
elemzô cikkében4. Ugyanakkor nem szakított min den
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P. Benkô Ilona: 
Vágott, kötözött henger
– Trianon emlékére /
Ilona P. Benkô:
Cylinder, Slit and Tied
– In Memoriam Trianon 
[1983] samottos
agyag, mázazott,
redukciós égetés, 
1270 °C, 
magasság: 44 cm,
szélesség: 12 cm 
(a mûvész tulajdona) /
clay with chamotte,
glazed, reduction
fired, 1270 °C,
height: 44 cm, 
width: 12 cm 
(the artist’s collection)

P. Benkô Ilona:
Lélekôrzô edény / 
Ilona P. Benkô: Pot 
for the Safeguarding 
of the Soul
[2012 v. 2014]
samottos agyag,
fatüzes és redukciós
égetés, 1270 °C 
(a mûvész tulajdona) /
clay with chamotte,
wood and reduction
fired, 1270 °C 
(the artist’s collection)
[80 x Ø 30 cm]Fo
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tradícióval munkásságának új szakaszában sem, ami -
kor a megrendelések kötöttségeitôl független „kísér -
letezést” választotta, a nemzetközi kerámiaszimpó zi u-

mokon, közös alkotómûhelyekben megismert ba rá -
tokkal és az ott kivitelezhetô különleges technikák kal.
Lélekôrzô edényeket és tárgyakat alkot, mindmáig.

A szabad kísérletezést lehetôvé tevô szimpó ziu mok,
közös mûhelyek a magas hôfokon kiégetett agyag-
anyag, a redukciós égetések, a technika kifejezô esz -
közként való felfedezését tették lehetôvé. Benkô Ilo -
nát 1964-ben hívta meg Kurt Ohnsorg az ausztriai
Gmundenben szervezett szimpóziumra. Mesterként
tisztelt fôiskolai kollégája, Schrammel Imre meghí -
vá  sát is ô javasolta, így az 1969. évi elsô, Siklóson

P. Benkô Ilona: Ég és föld kapcsolata / 
Ilona P. Benkô: Connection between Heaven and Earth
[2012] öntômassza, oxidokkal színezett, 1250 °C 

(a mûvész tulajdona) / casting mass, oxide coloured, 
1250 °C (the artist’s collection) [49x32 cm] 

P. Benkô Ilona:
Lélekôrzô – Idol / 

Ilona P. Benkô: 
Soul Guardian – Idol

[2017] samottos
agyag, olajos raku -

égetés, 1270 °C
(Nemzetközi Kerámia

Központ, Városi
Kerámiagyûjtemény,
Hódmezôvásárhely) /

clay with chamotte,
raku firing with oil,
1270 °C (Municipal
Ceramics Collection,

International
Ceramics Centre,

Hódmezôvásárhely)
[88 x Ø 38 cm]
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meg rendezett hazai kerámiaszimpóziumnak valóban
kez de ményezô résztvevôje volt. Ma az egykori ko -
los tor ban negyven éven át mûködô (immár bezárt)
sik lósi al ko tóház eszmei céljait 1975-tôl vállaló és
tel jesí tô kecs keméti Nemzetközi Kerámia Stúdió és
Hód mezô vá sárhelyen a Wartha Vince Alapítvánnyal
együttmû ködô Nemzetközi Kerámia Központ nyúj -
tanak (szinte kizárólagos) lehetôséget az alkotómun -
kát vállalóknak. Nekik is megköszönhetjük P. Benkô
Ilona mûvészetének kiteljesedését, és a legutóbbi év -
tizedben született, erkölcsi üzeneteket hordozó mû -
vek sorát, amelyek a következô generációknak is pél -
dát mutathatnak. 

Ma már mindent „szabad, csak nem lehet”? Az
utóbbi évtizedben alkotott, a természetre, az Ég és
föld kapcsolatára és a Biblia bölcsességére fontos-pon -
tos címükkel hivatkozó, szimbolikus P. Benkô-mûvek
segítenek a helyes út választásában, napjaink „örvé -
nyei” között is. Az emberi mindennapok szent köte -
lességeire emlékeztetô üzenetek közül „Az írástudók
árulása” címû, 1997-ben készült mûvét idézzük fel
zárszóként. E címmel jelent meg Babits Mihály ta -

nulmánya – a Nyugat folyóirat 1928. szeptember 16.
számában – Julien Benda La Trahison des clercs címû
mûvérôl. Babits szavaival a francia író, filozófus „[a]
Szellem embereit vádolja, akik hûtlenné váltak a Szel -
lem hez: a Vak Ösztönök dicsôítôit, harcok apostolait, az
emberi Erkölcs és Közösség tagadóit, a Tények és Erô fi lo -
zófusait”. Majd Babits szerint: „Az »áruló« írástudó te -
hát nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen
a Csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi
el, ha nem is mutat többé a csillagra.”5 Igen, köszönjük,
P. Benkô Ilona, hogy életmûved a „csillagokra mu -
tat”! CSENKEY ÉVA

mûvészettörténész
Jegyzetek
1. Benkô Ilona asszonyneve Péri Józsefné. Férje, Péri József

ötvösmûvész (1933–2003) halála után a P. Benkô Ilona
mûvésznevet használja.

2. Mezei Gábor: Plasztikák térben és síkban. Benkô Ilona
keramikusmûvészrôl. Magyar Iparmûvészet, 2010/2, 37–39.

3. 100/50. 100 éves kerámiaoktatás / 50 éves üvegoktatás. 
Szerk. Kádasi Éva. MOME, Budapest, 2010, 49.

4. Terebess Gábor: Szoborrá vált edény. Mûvészet, XX. évf. 
12. sz. (1979. december), 10–15.

5. Babits Mihály. Esszék, tanulmányok. 2. Összegyûjtötte, 
a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta
Belia György. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978,
207–234.

P. Benkô Ilona: 
„Az írástudók árulása”
/ Ilona P. Benkô: 
‘The Treason of the
Intellectuals’
[2007] 
samottos agyag,
mázazott, 1270 °C,
hosszúság: 85 cm,
szélesség: 20 cm 
(a mûvész tulajdona) /
clay with chamotte,
glazed, 1270 °C,
length: 85 cm, 
width: 20 cm 
(the artist’s collection)
Fotó: Dömötör Mihály


